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ي گذار از آن و داري و مسالهسرمایه
پاسخی به نقدها

سعید رهنما

وشدهمنتشرمفصلنقددو،»سرآمدهداريمایهسردورانآیا«ينوشتهبهپاسخدر
دوازمقالهآنکردم.دریافتدوستانازخودم،درخواستبهبرخینیزیادداشتچندین
امپریالیسموآنبمصائومسائلداري،سرمایهبهاولقسمتدربود،شدهتشکیلقسمت

بسیاراالتیسوطرحوداريسرمایهازگذاريلهمسابهدومقسمتردوبودم،پرداخته
اولتقسموبود،دومقسمتواقعدرمقالهآنازمناصلیهدفبود.شدهاشارهمشخص

بحثنظرهااینبهپاسخدرمخالفانکهدانستممیتجربه،بهبناکهنوشتم،روآنازرا
عالوهبهکرد.خواهندردیفداريسرمایهمظالموتضادهابابدرراپُراحساسیومفصل

واقعدرمننظرمورد»رادیکالدموکراسیسوسیال«کهبودمکردهتأکیدخصاًمش
سوسیالیسمآرمانازکهموجودهايدموکراسیسوسیالنهواستدموکراتیکلیسمِسوسیا
کنارهاپاسخایندرشدهمطرحاالتوسوبحثاصلدیگربارمتأسفانهااماند.گرفتهفاصله

نوشتهمختلفپیچیدگیسطوحدرومختلفزوایايازنقدهاهرحالبهاست.دهشگذاشته
داري است، و گونگی گذار از سرمایههي چلهبحث اصلی من مسا	کهجاآنازاند.شده

،آمیزآمیز، و دیگري انقالبی/قهرسالمتتر ندارد، یکی اصالحی/مآن دو مقوله بیش
مارکسخوددرلهمساطرحبهکوتاهیياشارهنقدها،بهپاسخازقبلکهدیدممناسب

کنم.طرحراهدوهرمشکالتمورددرراتريبیشنکاتوکنم،
آمیزمارکس و امکان گذار مسالمت

و بعد از آن 1848هاي ش در انقالباهمه از مواضع انقالبی مارکس و حمایت و هیجان
ي مارکس بر تحول انقالبی استوار کمون پاریس باخبرند، و تردیدي نیست که بنیان نظریه

آمیز را نیز هاي پایانی عمرشان امکان گذار مسالمتویژه در سالاست. اما او و انگلس به
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شان هاي سیاسیفعالیتعناصري از دید اصالحی را از همان آغاز مطرح کرده بودند، و حتا
ي دیگري جا که من اطالع دارم نویسندهتوان مشاهده کرد. در زبان فارسی تا آننیز می
آمیز نکرده اي به نظرات متفاوت مارکس و انگلس در باب گذار مسالمتترین اشارهکوچک

2جا به چند مورد اشاره می کنم.است من در این

سال بعد از که یک» ي طبقاتی در فرانسهمبارزه«جمله هاي مارکس از براي نمونه نوشته
سال بعد از آن که یک»هجدهم برومر لوئی بناپارت«نوشته شده، یا 1848-49انقالب 

که بعد از کمون »جنگ داخلی در فرانسه«کودتاي بناپارت نوشته شده، نیز هنگامبه
ي یبکنخت (پدر) دربارههاي متعددش به کوگلمان و لنوشته شده، و نامه1871پاریس 

، را با 1872گفتار چاپ دوم آلمانی مانیفست کمونیست در پیش«چنین کمون، و هم
هاي دسته اول در تمامی نوشتهها اشاره خواهم کرد مقایسه کنید.هایی که به آننمونه

فرانسه،1871و 1848تنها تأکید بر انقالب است، بلکه با تحلیل شکست هر دو انقالبنه
ه دولتی وجود دستگا»خرد کردن«تري بر عمل انقالبی و ضرورت اطعهاي شدید و قتأکید

ي سیاسی مارکس است، ترین نوشتهکه زیباترین و پیچیده»…هجدهم برومر«دارد. در 
ون اول و پس از اشاره به رشد وسیع دولت فرانسه از زمان انقالب کبیر، سپس دوران ناپلئ

که خُرد کنند، جاي آنها این ماشین را بهتمامی انقالب«گوید، یمقاطع انقالبیِ بعدي م
اي به کوگلمان (عضو ز آن، پس از کمون پاریس، در نامهبیست سال بعد ا	3»تکمیل کردند.

دموکرات آلمان، و دوست نزدیک مارکس و و حزب سوسیالالملل اول و بعداً عضبین
اعالم …هجدهم برومر…«گوید در میکند و ي خود عطف میانگلس) به همین نوشته

کردم که در تالش بعدي انقالب فرانسه، برخالف گذشته دیگر خبري از انتقال ماشینِ 
خُرد خواهد ]این ماشین[نظامی از دستی به دست دیگر نخواهد بود، بلکه -بوروکراتیک

ر همین نامه د4»است.]اروپا[ي شد، و این شرط مقدماتی هر انقالب واقعی مردمی در قاره
سوي بایست بالفاصله بهها میآن«گوید، گیرد و از جمله میباز به کموناردها ایراد می

ي . در مقدمه»…راه افتدخواستند جنگ داخلی بهها نمیآن…کردندورساي حرکت می
گیري دیگر با عطف به نتیجهبار1872، در »مانیفست کمونیست«چاپ دوم آلمانی 

که، شود که، کمون یک امر را ثابت کرد، این، اشاره می»داخلی فرانسهجنگ «مارکس در 
ي دولتی را تحت کنترل درآورد، و تواند صرفاً ماشینِ حاضر و آمادهي کارگر نمیطبقه«

5.»کار گیردرا براي اهداف خود بهآن
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که »الملل اولبین«ي ي الههپس از کنگره1872اما جالب است که در همان سال 
گوید، رانی در آمستردام میارکس موفق شد باکونین را از آن اخراج کند در یک سخنم
نظر بگیریم. هاي کشورهاي مختلف را باید درها، رسوم، و سنتما قبول داریم که نهاد…«

هلند، کارگران …در کشورهایی چون انگلستان، امریکا، و	کنیم کهما انکار نمی
هاي این (تمام تأکید6»هاي خود برسند.آمیز به هدفشکل مسالمتتوانند بهمی

ي اروپا(ي آن زمان) تنها کند که در اغلب کشورهاي قارهبخش از من است) البته اشاره می
توانند حکومت کارگري برقرار سازند.است که کارگران می»زور«با توسل به 

مثال در انگلیس، یا در ایاالت اگر براي«می گوید، 1878ي در مارکس در جاي دیگر
ي کارگر در شرایطی باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را متحده طبقه

تواند از طرق قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع دست آورد، میبه
کافی به بلوغ و حدّاست که جامعه بها این در شرایطی ام	ها شده رها سازد،ي آنتوسعه

‘آمیزمسالمت’جنبش…«کند که درستی اشاره میالبته مارکس به7»توسعه رسیده باشد.
ممکن است با مقاومت آنان که مایل به بازگرداندن نظم کهن باشند، تبدیل به یک جنبش 

.»…قهرآمیز شود. (نظیر جنگ داخلی امریکا یا انقالب فرانسه)
گذار اولین حزب سوسیالیست انگلستان) (پایه»هایندمان«اي به مارکس در نامه1880در 

محتمل است. اگر تحولِ …یک انقالب انگلیسی الزم نیست، اما…«	می نویسد،
ي کارگر مقصر ي حاکم و هم طبقهاجتناب ناپذیر مبدل به انقالب شود، هم طبقه

ي کارگر اگر طبقه…کسب شده…اري حاکم با فشآمیزِ طبقههر امتیاز صلحهستند.
داند ي کارگر انگلیس نمیطبقه	خاطر بوده کهاینتر تضعیف شده، تنها بهتر و بیشبیش

ها، که هر دو را قانوناً در اختیار دارد، استفاده گونه از قدرت خود و از آزاديهچ
توان از شر انقالب نمیدانست که که جز با ي کارگر از همان ابتدا میدر آلمان طبقه	کند.

ي کارگر این درك را داشت که چنین طبقه	زمان نیزاستبدادِ نظامی خالص شد. هم
دهی قبلی، کسب دانش، که در ابتدا موفق باشد، بدون سازمانانقالبی، ولو آن

9»کند.اش عمل می(کلمه ناخوانا) برعلیه…تبلیغات، و

ي مارکسیستی و انقالبی رهبران شاخهمورد بسیار جالب دیگر برخورد مارکس با 
سوسیالیسم فرانسوي و رهبران حزب کارگر فرانسه، ژول گِسد، و پل الفارگ (داماد 

است. گِسد با تاکید بر انقالب و ردِّ 1880ي حزب در هنگام تدوین برنامهمارکس) به
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اي طعمه…«بود و معتقد بود که این اصالحات برنامه »حداقل«اصالحات، مخالفِ بخش 
، و بر این تأکید داشت که »کندکه کارگران را از رادیکالیسم منحرف می]هستند[

»کارگران را از آخرین توهمات رفرمیستی رها خواهد کرد.«نپذیرفتن این اصالحات 
درك اهمیت مبارزات رفرمیستی محکوم خاطر عدمهمارکس برخورد گِسد و الفارگ را ب

متهم )revolutionary phrase-mongering(»فروزيِ انقالبیا- کالم«	ها را بهکرد و آن
ها مارکسیست هستند، قطعاً من اگر این«ي بسیار معروف خود را کهنمود، و جمله

گفتارِ همین برنامه که توسط مارکس دیکته در پیش9، بیان داشت.»مارکسیست نیستم
ش از جمله اوسایل در دسترسپرولتاریا از تمام «خوانیم کهشده بود، از جمله می

کاري چه که تاکنون ابزاري براي فریبرا از آنو آن]کنداستفاده می[رأي همگانی 
1895ي مقدمه«ها بعد انگلس در سال»سازد.بوده، به ابزاري براي رهایی مبدل می

ابزارِ «يمثابهانتخابات بهي مارکس وباز به این مقدمه»‘مبارزه طبقاتی در فرانسه’
کند.اشاره می»رهایی

ام، و ي دیگر به آن اشاره کردهمثال بسیار مهم دیگر نیز همان است که در چند نوشته
ف است که در آن برخال1881ي مارکس به دومال نیو ون هویس در سال همان نامه

نامد و از می»شورش یک شهر در شرایط استثنایی«اش، کمون پاریس را مواضع قبلی
توانستند باشند. هیچ وجه سوسیالیست نبودند و نمیاکثریت کمون به«گوید، میجمله

نفع تمامی وانست با ورساي به یک سازش که بهتاي عقل سلیم کمون میبا ذرهاما
10»…رسی بوددستنها چیزي که در آن زمان قابلـ تمردم بود برسد

اند حائز شدههاي عمر مارکس مطرح ترین سالهاي دیگر که در پختهها و نمونهاین مثال
هاي دوگانه به قبل نیز برخوردهاي ي دقیق آثار دورهاند. البته با مطالعهنهایت اهمیت

رغم ردِّ به»مانیفست«توان یافت. مثالً در آمیز و انقالبی را میي گذار مسالمتلهمسا
جا از هر جنبش ها همهکمونیست…«که ، و این»کارسوسیالیسم محافظه«بیِ طلاصالح

…«ها ، و یا آن»کنندنظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد حمایت میانقالبی که برضدّ
، »رسندشان میهاي موجود اجتماعی به اهداففقط با سرنگونی قهرآمیز تمام نظام

یافت. از جمله تأیید تالش کارگران براي تأمین منافع توان هاي متفاوتی را نیز میبرخورد
جا در راه اتحاد ها همهکمونیست…«که یا تأکید بر این،»صورت قانونیبه«مشخص خود

تر تأکید بر تالش ، و از آن مهم»کنندها کوشش میو توافق احزابِ دموکراتِ تمام کشور
این عبارت آخر از 11.»در نبرد براي دموکراسی است]پرولتاریا[پیروز شدن «براي
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اي که هم به انقالب کارگري و هم به دموکراسی دارد، خاطر اشارهاي ست که بهجمله
نخستین گام انقالب کارگري «گوید، که میه اشکال متفاوتی تفسیر گردد، چراتواند بمی

انگلس »نبرد دموکراسی است.ي حاکم و پیروز شدن دربرکشیدن پرولتاریا به مقام طبقه
ي طبقاتی در مبارزه’1895ي مقدمه«ها بعد در که خود نیز مؤلف مانیفست است، سال

س، به ییهاي انتخاباتی در آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوشمردن تجربهرپس از ب»‘فرانسه
عالم کرده بودقبالً ا‘مانیفست کمونیست’«گوید،کند و میمانیفست اشاره می

ترین وظایف پرولتاریاي پیروزي در انتخابات همگانی، دموکراسی، از اولین و مهم
12»مبارز است.

فصیل کشیده شد، در این چه قصد داشتم به تتر از آنها، که بیشاهمیت مرور این نظر
هر دو نظرِ اصالحی و انقالبی خالف نظري که بعد از انقالب روس غالب شد،است که بر
دهد، مارکس هاي باال نشان میقولطور که نقل. همانتوان یافتمارکسی میرا در دید 

هاي ها ایجاد شده بود از کشورکشورهاي انگلیس و امریکا را که نظام انتخاباتی در آن
ها حق رأي همگانی در آن زمان چندان پیش نرفته بود ي اروپا که در بسیاري از آن»قاره«

کرد. بر این اساس واضح است که انع اجراي آن بود، تفکیک میو یا استبداد و دیکتاتوري م
آمیز، وجود حق رأي همگانی است، گیري راه مسالمتترین شرایط امکان پییکی از مهم

هاي جهان درجات گوناگون و الاقل در شکل قانون هم اکنون در اکثر کشورواقعیتی که به
دموکراسی، رفع موانع انتخابات گونگی رسیدن به هي اساسی چلهمساوجود دارد.

است.»کاري به ابزار رهاییتبدیل آن از ابزار فریب«واقعی و جلب آراي اکثریت و 
مشکالت هر دو راه

انگیز این است که چپ سوسیالیستی که بیش از هر جریان دیگري در جهان در واقعیت غم
هاي بسیار، در هر دو راه فداکاريرغم خواهی و عدالت اجتماعی مبارزه کرده، بهراه ترقی

هاي روس، آلمان، و چین همگی به سو انقالبانقالبی و اصالحی شکست خورده. از یک
دموکرات موجود از هدف طلب سوسیالند، و از سوي دیگر جریانات اصالحاراهه رفتهبی

ها شکستي اساسی بررسی علل اینلهاند. مساگرفته و به راست غلتیدهسوسیالیسم فاصله
آمیز و انقالبی با شرایط امروزي کدام یک از دو راه مسالمتکه دراست و این

تري براي پذیرش تغییرات اساسی و انطباق با شرایط موجود جهان، شانس بیش
موفقیت دارند.
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اي از عوامل عینی و ذهنیِ بحث بر سر درست یا غلط بودن انقالب نیست، چراکه مجموعه
تواند در شرایط معینی در یک کشور سبب انقالب شود. بحث بر سر میداخلی و خارجی، 

تواند عملی شود و آیا شانس نیابتِ یک طبقه میستی بهکه آیا یک انقالب سوسیالیاستاین
خود تبدیل خواهد شد.که به ضدّهاي خود عمل کند، یا ایناین را دارد که به وعده

ام، ما باید بین ي مورد بحث نیز اشاره کردهمقالهطور که در در بحث دقیق انقالب، همان
دو نوع انقالب تاریخی، یکی برقائل شویم. در جهان معاصر عالوهانواع انقالب تفکیک

است و یا »مبتنی بر جنبش خود آگاه اکثریت عظیم«قول خود او انقالب مارکسی که به
ایت شده از طرف یک اقلیت نی هدهاي ناگهاگرامشی، و دیگري انقالب»آرام«انقالبِ 

توان مشاهده اي بسیار جدیدند، مینیابت مردم، دو نوع انقالب دیگر را که هر دو پدیدهبه
کرد. یکی انقالب از طریق دموکراسی و انتخابات است، نظیر گواتماال تحت رهبري آربنز، 

وئال تحت ي امریکا شکست خوردند)، و ونزشیلی تحت رهبري آلنده (که هردو با مداخله
جا هاي امریکا هنوز پابررغم توطئهرهبري چاوز، و بولیوي تحت رهبري مورالس (که به

ها پس از پیروزي انتخاباتی تغییرات بسیار اساسی و بنیانی در ي این دولتهستند). همه
هاي اکثراً اند، که عمدتا در کشورهاي ارتجاعیهاي خود ایجاد کردند. دیگري انقالبکشور
کنند.ان تحت هدایت بنیادگرایان براي کسب قدرت تالش میمسلم

هایی که از نوع اکثریتِ آگاه نباشند، محکوم به انقالبتأکید من بر این است که
قدرت که یک انقالب سریع که بر اثر یک بحران یا جنگ، اقلیتی را به، چرااندشکست

ي اقتصادي، سیاسی و عدیدهتواند در میان آنارشیِ شرایط انقالبی مسائلنشاند، نمی
اکثریت محروم بالفاصله پاسخ گوید، يشتهسریعاً حل کند، به انتظارات انبااجتماعی را 

العمل دشمنان داخلی و خارجی انقالب را خنثی کند، و براي حفظ بقاي خود ناچار عکس
وري و شود. همین استقرار دیکتاتبه سرکوب و استقرار یک دیکتاتوري جدید می

شود روي یک انقالب واقعی اجتماعی میترین مانع پیشدموکراسی است که بزرگفقدان
هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی است.که مستلزم تغییرات ساختی در عرصه

1918-19م به مثال انقالب ااند، و من مایلهاي روس و چین روشنهاي انقالبنمونه
ده اشاره کنم. این انقالب در کشوري اتفاق تر در جنبش ایران مطرح بوآلمان که کم

هاي تاریخ چپِ جهان درآن پرورش یافته ترین شخصیتافتد که از نظر ذهنی بزرگمی
بودند؛ از مارکس گرفته تا بِبِل، لیبکنختِ پدر و پسر، برنشتاین، کائوتسکی، زتکین، 

قالب آلمان رهبري ها در دوران اندیگران، و بسیاري از آنهیلفردینگ، لوگزامبورگ، و



13|ي گذار و پاسخی به نقدها داري و مسالهسرمایه

دموکرات قبل از جنگ بیش از یک میلیون عضو بش را در دست داشتند. حزب سوسیالجن
هاي جهان بود. با انبوه عظیم و ترین کشورفعال داشت. از نظر عینی، آلمان یکی از صنعتی

) نیز ها‘رات’» (شوراهاي کارگري«عتی که در انقالب شرکت داشتند و متشکل کارگران صن
ها قدرت دولتی را اد کرده بودند. با سقوط امپراتوري پس از جنگ، سوسیالیستایج
ها، ها و کمونیستستخورد. چرا؟ جناح اسپارتاکیگیرند، اما انقالب شکست میدست میبه

کردند، و جناح ي محکوم میروخاطر راستها را بهدموکراتجناح سوسیال
کردند، و طنز تلخ آن روي محکوم میر چپخاطدموکرات، جناح کمونیست را بهسوسیال

ها، در این مختصر بود که حق با هر دو جناح بود. بررسی شکست این انقالب و دیگر انقالب
اي به آن خواهم پرداخت.ي جداگانهگنجد، و در نوشتهنمی

ها در گذشته که استقرار سوسیالیسم در یک کشور تا حدودي شانس بهتري اگر این انقالب
شدن تمامی ابعاد سرمایه با مشکالت و ت، شکست خوردند، در عصر حاضر و جهانیداش

اند، و جز در خیال هیچ شانسی براي موفقیت ندارند. تري مواجهمراتب بیشموانع به
ي شدن اردوگاه سرمایه در مقابل نیروي کار، که در مقالهمندترشدن سرمایه و قدرتجهانی

وجود آورده. ها بههاي فراوانی را براي این نوع انقالبمحدودیتام، قبلی به آن اشاره کرده
کنم.جا به چند مثال اکتفا میمن در این

قدرت برسد، (البته دار سوسیالیسم در کشوري بهفرض کنیم که یک جریان انقالبی طرف
ی تواند عملدالیل ذهنی و عینی چنین فرضی نمیي قبلی استدالل کردم که بهدر مقاله

عدتاً اولین کار نظام جدید را در نظر گرفت). قاتوان آنعنوان فرض میحال بههرود، اما بهش
ن باشد. باید ي آکردن وسایل تولید یا قسمت عمدهیا اشتراکی» کردناجتماعی«باید 

قبل ازاعالم این سیاست، با تسهیالت ارتباطی جدید حجم عظیمی اطمینان داشت که حتا
امکانات محدودتري را براي گسترش تولید کنند. همین امرمی»فرار«ها از کشوراز سرمایه

آورد.وجود میو خدمات و توزیع عادالنه به
ل قرن نسبت جوامع اواخر قرن نوزدهم و اوایاز نظر ترکیب طبقاتی نیز جوامع امروزي به

هاي دولت رو هستند که در دستگاههي متوسطِ جدیدِ بسیار وسیع روببیستم، با یک طبقه
خاطر تحصیالت و ند، و بهاکار مشغولهاي بزرگ و متوسط بخش خصوصی بهو در شرکت

هاي دولتی و خصوصی کنترل هاي حساس را در بخششان تمامی حرفهموقعیت اجتماعی
هاي توجهی به خواستقدرت رسیده بییالیستی تازه بهکنند. براي دولت سوسمی

تنها ساز شود، و نهتواند سخت مسالهاسی متزلزل میي از نظر سیي این طبقهپرهزینه
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نیز »فرار مغزها«دهد، بلکه باعث ظام جدید سوق میها را به مقابله با نبخش وسیعی از آن
تري را در راه هاي بیشسط محدودیتي متوهاي طبقهبشود. از سوي دیگر تأمین خواست

حل برخوردِ کند. تنها راهکاران ایجاد میهاي طبقه کارگر و دهقان و بیتأمین خواست
ي کارگر و دیگر ي متوسط جدید و طبقههاي متضاد طبقهبهینه (اپتیمم) به خواست

کشان است، و چنین کاري از یک انقالب سریع ساخته نیست.زحمت
اند و آن حضور خواه با خطر دیگري نیز مواجهوامع، نیروهاي چپ و ترقیاي جارهدر پ

هاي سیاسی و اقتصادي و با استفاده رشد انقالبیون بنیادگراست، که با استفاده از بحرانبهرو
روست اینقدرت سیاسی را در دست گیرند. ازکننداز اعتقادات اکثریت مردم، کوشش می

ی نتوانند بدیل سیاسی جدي براي کسب قدرت دولتی با که مادام که نیروهاي مترق
اند ها فراوانتر است. نمونهها خطرناكحمایت اکثریت مردم ارائه کنند، انقالب در این کشور

اضافی نیست.و نیازي به توضیح
هاي تاریخ نقش مهمی داشته، ي خارجی است که البته در تمام انقالبعامل دیگر، مداخله

قدرت شدن ابرقطبیتر برعهده دارد. تکپیچیدهتر و با ابزاريمراتب مهمقش بهزه نواما امر
نات وسیعی براي سرکوب و یا هاي نفتی امکانشینراه متحدان اروپایی و شیخهمامریکا، به

اند.خواهانه پیدا کردههاي ترقیحرکتکردنِ منحرف
بدیل دیگر، یعنی اصالحات اند،هاي سریع محکوم به شکست بودهاگر انقالبحال

هاي نشینی کرده و در مواردي به سیاستجا عقبدموکراتیک نیز در همهسوسیال
ها آرمان گذار به سوسیالیسم را دموکراتتمامی این سوسیالاند.نولیبرالی گرایش یافته

شاره اند. به مثال سوئد اداري را هدف قرار دادهاند، و تنها اصالح سرمایهکنار گذاشته
سیاست سوسیالیستی 1920ي دموکرات سوئد که در دههکنم. حزب سوسیالمی

را در پیش گرفت، در »ونقل و ارتباطاتها، حملی، بانککردن منابع طبیعاشتراکی«
هاي تدریجی روي جاي آن به سیاستها را تعدیل نماید و بهناچار شد آن1930ي دهه

زمان با تأکید خرید، اصالح رادیکالِ سیستم مالیاتی، همي قدرت آورد؛ یعنی توزیع عادالنه
ي نولیبرالیسم بر حمایت از حق مالکیت و بخش خصوصی و کاهش کسري بودجه. با غلبه

نشینی دموکرات اروپا عقباین حزب و دیگر احزاب سوسیال1980ي ویژه از دههبه
، و در مواردي به »سوسیالیسملیبرال«هاي خود را به ري کردند و سیاستتبیش

شدن جناح چپ و تشکیل حزب جداگانه دونِ سوسیالیسم تقلیل دادند. جداب»لیبرالیسمِ «
ي ها را نیز باید به مقالهنشینیتأثیر نبود. بررسی دالیل این عقبنیز در تسریع این روند بی
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نی و ي جهاهي آن از یک سو به افزایش قدرت سرمایدیگري موکول کرد، اما دالیل عمده
انتقال سرمایه، و از سوي دیگر به ضعف مبارزاتی اردوي کار و وتسهیلِ تحرك و نقل

شود.دموکرات مربوط میجریانات سوسیال
هاي این جریانات رويراسترغم تمامی البته الزم است این واقعیت را در نظر گیریم که به

دولت رفاه و افزایش ي نولیبرالیسم، تعرض وسیع بر علیهدموکرات و سلطهسوسیال
زي کردند، کماکان ریها پایههاي اقتصادي و اجتماعی که آنها، بسیاري سیاستنابرابري

آوردها را از اکثریت اند بسیاري از دستها نیز نتوانستهترین دولتراستبرقرارند، و حتا
ي مبارزات هخاطر ادامها پس بگیرند. این امر البته هم بههاي آننیروي کار و خانواده

داران نیز از آن خاطر منافعی که سرمایههاي کارگري، و هم بهي اتحادیهیافتههرچند کاهش
برند، بوده است.برده و می

رهایی که دموکراسی، بلکه در تمامی کشوي سوسیالتنها در کشورهاي با سابقهاکنون نههم
هاي کاهش خدمات، هنوز سترغم سیابهدارند،»دولت رفاه«سطح نسبتاً باالتري از 

ین باالترهاي اجتماعی تأمین شده توسط دولت در باالترین رده است.سطح هزینه
ترین میزان در جهان، و کم»ي انسانیشاخص توسعه«سطح تأمین اجتماعی، باالترین 

توان مشاهده ها میهاي درآمدي مختلف را در همین کشورهاي درآمدي بین گروهتفاوت
هاي اقتصادي و کاريهمهاي اجتماعی سازماني نمونه بانک اطالعاتی هزینهکرد. برا
ي اروپا، دهد که مثالً در کشورهاي اتحادیه) نشان میOECD, Socx databaseتوسعه (

کاري، مسکن، حمایت هاي اجتماعی دولت (از جمله بازنشستگی، بهداشت، بیهزینه
ها بوده، از شورتولید ناخالص داخلی این ک٪10حدود 1960خانواده و غیره) که در سال 

تولید ناخالص ٪25طور تخمینی به2012افزایش داشته، و در سال بهآن زمان مدام رو
ه البته بخش بسیار هاي اجتماعی بخش خصوصی، کب هزینهداخلی بوده است. با احتسا

و ٪35رقم براي فرانسه شود، این جز در امریکا و تا حدودي هلند) شامل میکوچکی را (به
شاخص «ي یا در زمینه13است.٪32براي دانمارك، سوئد، بلژیک، اتریش و آلمان حدود 

اساس سه عامل آموزش، سالمتی، و ها را بر)، که کشورHDI index(»ي انسانیتوسعه
ع ي توزیدر زمینه14ها هستند.کند، این کشورها همه جزو باالترین ردهبندي میدرآمد رده

آمدي جمعیت را محاسبه هاي در) که از جمله نابرابريGini(»جینی«ثروت، شاخص 
تر نزدیک100چه به باشد، نسبت برابري باالتر، و هرترچه رقم به صفر نزدیککند (هرمی

هاي نشینیپس از عقبدهد که این کشورها، حتا، نشان میاست)ترباشد، نابرابري بیش
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ها را دارند، مثالً ترین (بهترین) ردهشاخص نابرابري، پایینهاي اخیر و افزایشسال
، و کشورهایی چون 28تا 24کشورهایی چون دانمارك، نروژ، سوئد، اتریش، و آلمان بین 

در مورد سطح آموزش نیز، مثالً 15را دارند.34تا 32فرانسه، بلژیک و انگلیس رقمی بین 
کشورهاي يساله15آموزان یزان اطالع دانش) که مPISA(»پیسا«در رابطه با آزمونِ 
کند، این بار مقایسه میي ریاضی، علوم و خواندن هر سه سال یکجهان را در زمینه

ي استعماري، نواستعماري و تردید سابقهبی16ي باالترین هستند.ها در زمرهکشور
ها و ارتقاي سطح ها در بهبود وضع اقتصادي این کشوراي از این کشورامپریالیستی پاره

یابی ثروت ملل هجا ریشها تأثیر بسیاري داشته، اما بحث ما در اینزندگی مردمان آن
هاي اخیر، هاي دههنشینیي عقبرغم همهدادن تداومِ دولت رفاهی، بهنیست، بلکه نشان

است.
ساخت خاطر اند، بهرغم تمامی مشکالتی که با آن مواجهها بهصورت، این کشوردر هر 

ي سیاسی دموکراتیک و سطح نسبتاً باالي رفاه اجتماعی، در صورت موفقیتِ چپ و مبارزه
داران اي طرفداري دارند. پارهداران سوسیالیسم، شانس بهتري براي گذار از سرمایهطرف

ویژه اگر در کشوري کنند که بهبود شرایط کارگران، بههاي ناگهانی ادعا میانقالب
تواند سی صنعتی، برقرار شود، میها، یا دموکراگیريرکت در تصمیمهاي مشاسیاست

داد شود، و کارگران را از مبارزات اصلی خود منحرف سازد. این قلم»سازش طبقاتی«
که را مطرح کنیم، و آن ایني آنبرخورد به همان اندازه غیرمنطقی است که درست وارونه

ها بدتر شود! آمدي آنم که شرایط کاري و درران سعی کنیبراي تقویت رادیکالیسم کارگ
، که در باال به آن اشاره او را»افروزيِ انقالبیکالم«و اعتراض به » سدگِ«برخورد مارکس به 

یاد آوریم. البته واقعیتی است که با بهبود نسبی وضعیت شغلی و زندگی کارگران و شد، به
شوند. فظ موقعیت موجود میي متوسط، بسیاري جذب نظام حاکم و خواهان حطبقه

رسانی جریانات سیاسیِ چپ حائز نهایت فکران ارگانیک و آگاهیجاست که نقش روشناین
گردد.اهمیت می

انقالب اجتماعی با حضور اکثریت آگاه، یک روند بسیار طوالنی است مبتنی بر آموزش و 
دموکراسی، بهبود وضع هاي سیاسی وامان براي استقرار آزاديي بیدهی و مبارزهسازمان

ي کارگر طبقهداري. از جملهنشینی به سرمایه و دولت سرمایهنیروي کار و تحمیل عقب
هاي مستقل بدون وجود هاي مستقل نیاز دارد، تشکلبراي کسب آگاهی به تشکل
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طبقاتی کراسی بدون مبارزات همگانی و فراناپذیر است و دمودموکراسی امکان
عبور از این مسیر است.»دموکراسیِ رادیکالسوسیال«هدف امکانی ندارد.

داران آن شدن سرمایه براي نیروي کار و طرفهاي جدیدي که جهانیبرکنار از محدودیت
نیز وجود آمدههاي جدیدي که براي نیروهاي مترقی بهفرصتایجاد کرده، باید به

طلبانه و دموکراسی بیش از هر زمان خواهانه، آزاديهاي عدالتاشاره کنیم. امروزه خواست
هاي ارتجاعی و دیگري همگانی شده و با بهره گیري از انقالب عظیم اطالعاتی هم حکومت

هاي هاي امپریالیستی را دچار مشکل ساخته است. جنبشگر محلی و هم قدرتسرکوب
ویان، و هاي کارگري، زنان، دانشججهتی جنبشجدید متکی به اتحاد عمل فراطبقاتی و هم

اما » انقالب آرام«المللی است و نوعی ي ملی و بینزیست در عرصهداران محیططرف
جا در جریان است.اکنون در همهطلبد که همجویانه را میگیر و مبارزهپی

هانقد
»…پاسخی کهنه«ـ 1

را انتخاب » پاسخی کهنه به یک سوال قدیمی«تقی روزبه براي نقد خود عنوانِ آقاي
را من به زمان »سوال«ر مناسبی است. البته قدمت این اند، که از قضا عنوان بسیاکرده

ام. آوردهروز دررا به» کهنه«ام، و پاسخ ظر ایشان است کشاندهنچه مورددورتري از آن
گونگی هي اصلی بحث من به چلهي حاضر اشاره شد، مسات اول مقالهطور که در قسمهمان

هاي داري مربوط است و قدمت این بحث به زمان خود مارکس، انقالبسرمایهگذار از 
گردد.الملل دوم و بعد از آن باز میالملل اول، بیناروپا، سپس در بین1848

اند. دیده»تقدیرگرایانه«را و عنوان مقاله من است که آنالایراد اول ایشان به طرح سو
داري، نه از جانب من، بلکه از جانب قوط سرمایهمتأسفانه این تقدیرگرایی در مورد س

استدالل من بر 	بسیاري که درك نادرستی از روش مارکسی دارند، مطرح بوده و هست.
این است که مادام که بدیل سیاسی (جنبش خود آگاه اکثریت عظیم) در مقابل 

یهاي ادواري و ساختبحرانيرغم همهداري بهاین نظام قرار نگیرد، سرمایه
ي رسد که آقاي روزبه با این نظر موافق باشند، اما در نوشتهنظر میبهجا خواهد ماند.پابر

طور مواردي که بهتوان رسید، و درگونه به این هدف میاند که چهخود روشن نکرده
اي اند. در زیر به پارهلهها پُر مساحلاند این راههایی ارائه دادهحلمستقیم راهمستقیم یا غیر

پردازم. در نقد مورد بحث مباحث انتزاعی و کلی متفاوتی طرح شده، از جمله ها میآن
ها و هشدار نسبت به خطر تکرار اشتباهات طبقاتی، ضرورت یادگیري از آنيپویایی مبارزه



سعید رهنما|18

اند، اما لزوماً ارتباط و مغایرتی با بحث من شدهدرستی مطرح ها که بهگذشته، و امثال آن
پردازم.ها نمیو به آنندارند،

»دهندهجاد یک حزب و سازمان سراسري نجاتای«ان به یک دیدگاه سنتی که خواهان ایش
هاي بسته و ها را در قالبجنبش«توان کند که میگاهی که تصور میاست، یعنی دید
نخبگان وروان ها و دنبالهمراتب و صدور فرامین از باال ریخت و به زائدهمبتنی بر سلسله

بطی به که رنیست که خطاب ایشان به کیست، چراگیرند. معلوم ، ایراد می»رهبران کشاند
ام. اي به ضرورت ایجاد چنین حزب فراگیري نکردهجا اشارهبحث من ندارد و من در هیچ

داران عالوه این ایراد ایشان در واقع در کلیت خود همان ایرادي است که من به طرفبه
گیرم.رهبري یک اقلیت میانقالب به

تشکلی و سازمانی هایی از یک تفکر ضدّین نوشته رگهکنار از این، جالب است که در ااما بر
توان مشاهده کرد. در مدل موردنظر ایشان میشود، را که بعداً در طول نوشته تقویت می

را دولتیچنان مالکیتهم«گیرند که هم نیازي نیست. به من ایراد می» دولت«حتا به 
نقد آن نوع «، و کالً خواستار »]م[پذیرن یکی از شقوق مالکیت اجتماعی میعنوابه

»شده هستندي قدرت بیگانهکنندهتمراتبی که که مولد و تثبیهاي سلسلهدهیسازمان
میان آمده، باید یادآوري کنم، کهبودن نظرات به»کهنه«جا که صحبت از شوند. از آنمی

) بین 1876تا 1864(از »الملل اولبین«ظري و سیاسیِ عواي نترین دبزرگ
. باکونین در کتاب خود، ي دولت بودلهارکس و باکونینِ آنارشیست حول مسام
به مارکس و السال در مورد توصیه به کارگران براي ایجاد دولت »ساالري و آنارشیدولت«

ي کتاب زمینه در حاشیهایندرهاي جالبییادداشت1874ایراد گرفته بود. مارکس در 
رود، اما از بین می»فاز باالیی«ر الاقل مارکس بر این نظر بود که دولت د18باکونین دارد.

دیگر رسد که از نظر آقاي روزبه از همان آغاز نیازي به دولت نیست و باید اشکالنظر میبه
عهده بگیرند.مالکیت اجتماعی امور را بر

جاي تصرف آن مطرح به»شکستن ماشین دولتیهمدر«خُردکردن و باز همان داستان 
ده، کننترین نهاد استخدامهاي امروزي، که بزرگشود. با توجه به وسعت و عظمت دولتمی

ها، و در بسیاري کشورها، ي زیرساختکنندهرین تأمینتدهنده، بزرگترین سرویسبزرگ
هردلیلی موفق شوند دولت ن بهه مثالً انقالبیوترین تولیدکننده هستند، تصور کنید کبزرگ

جاي تأمین هاي سیاسی و اقتصادي، بهي بحرانکرده، و در میان همه»تصرف«را 
ماشین «اش در همین هاي عمدهز قضا اهرمنیاز مردم که اها و خدمات موردخواست
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گزین را جايکردن این هیوالي عظیم بگیرند و سعی کنند آناست، تصمیم به خُرد» دولتی
نوزدهم که ي اواسط و اواخر قرن توان با دولت فرانسههاي امروزي را نمیسازد. دولت

هاي ه بود، مقایسه کرد؛ بگذریم که حتا آن دولتها را توصیه کردکردن آن»خُرد«مارکس 
توانستند خُرد کنند.تر را نیز نمیمراتب محدودبه

پردازان کالسیک بوده و این نظرات محوري نظریههاي ي دولت همیشه یکی از بحثلهمسا
اند. در یک سوي طیف، باکونین آنارشیست بزرگ روس دادهطیف وسیعی را تشکیل می

قرار داشت که سخت با نهاد دولت مخالف بود، و در انتهاي طرف دیگر آلکسی دو توکویل، 
سه در کتاب خود که مورخ بزرگ و لیبرال فرانسوي بود، که با تحلیل انقالب کبیر فران

منتشر شد استدالل کرد که انقالب موانعی را که در راه »مانیفست کمونیست«زمان با هم
هاي اقتدار دولت بود از میان برداشت و تمامی قدرت را که قبل از انقالب بین گروه

گیري کرد که ساس نتیجهمند اجتماعی پراکنده بود در دولت متمرکز کرد. بر این اقدرت
بخشد. بین این دو دیدگاه، را وسعت میبرد، بلکه آنتنها دولت را از بین نمیقالب نهان

خالف مارکس که دولت را کرد، اما برضرورت دولت تأکید میفردیناند السال بود که بر 
هرحال به دولت اي بهدید، او بر این نظر بود که هر جامعهتنها براي فازِ گذار ضروري می

ترین جریانات دولتتحت ضدِّها تحت هر نظامی، حتااست که دولتقعیت آن نیاز دارد. وا
اند، و با گذشت زمان گسترش بودهحالها، درسازيرغم خصوصیبهداري،راست سرمایه

شوند.تر نیز شده و میبزرگ
ها، پردازان مارکسی در مورد نقشهاي مختلف آن در میان نظریهمفهوم دولت و نظریه

تر از این مراتب پیچیدهی طبقاتی، و کارکردهاي فراطبقاتی آن، بسیار مفصل و بهنمایندگ
وران انقالب بهمن در ایران ها پیش و از دها را ما از دههکه این بحثهاست. جالب آنبحث

هاي مارکسیِ دولت و نقدِ نظرات نادرست ها با عطف به نظریهایم. در همان سالداشته
توان یکدولت را نمی«اي بر این نکته عطف کرده بودم که،نوشتهي دولت، در درباره
ي این یا آن طور کامل تحت ارادهتصور کرد که بهیا ابزاري منفعل و خنثا‘شیء’

کند، و از داشتن هرگونه استقالل نسبی محروم ي حاکم عمل میجناح و یا طبقه
گیرد یا سوژه در نظر می‘ذهن’را یک است. دید افراطی دیگر در مورد دولت، آن

جامعه ناشی ‘عقالیی’نیروي يمثابهي آن به‘اراده’که از استقاللی مطلق، که از 
دیدگاه اول برداشتی سنتی از دید مارکسیِ قبل از پدید آمدن »مند است.شود، بهرهمی
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دوم، از ها، و دیدگاه ، و تحلیل متفاوت مارکس از آن»بیسمارکی«و » بناپارتی«هاي دولت
19شود.ناشی می»کارکردگرا-گراساخت«، و دید »وبري«، »هگلی«منشاء 

را که سخت مورد عالقه بخشی از چپ رادیکال »خُرد کردن ماشین دولتی«ي لهااین مس
بیش از هرچیز » دولت«توان به شکل دیگري تعبیر کرد. باید توجه داشت کهاست، می

معینی » ساختِ«طبقاتی خود را درقالبِ و نقشِ» کارکرد«است که » رابطه«یک 
و اعمال قدرت و نه به » رابطه«کردنی در کار باشد، به »خُرد«کند. اگر ایفا می

هاي جدیدي(پالیسی)»سیاست«مداران جدید زمانی که سیاستگردد.باز می» ساخت«
ي جدید، هاحدت و شدت سیاستکار گرفتند، به نسبتِنظرشان بهنفع طبقاتِ موردرا به
نظر کردن ساخت دولت را در»خُرد«گذارد. اما بسیاري دوستان یر میتغیبهرو» رابطه«این 

تنها اج کارکنان آن است. چنین کاري نهمعنی انحالل دستگاه دولت و اخردارند، که آن به
اش را کند، بلکه کل دستگاه و کارکناني خدمات اجتماعی و اقتصادي را مختل میادامه

شوراند. البته تردیدي نیست که بسیاري از عناصر دولت وامانده از این انقالبیون میضدّبر
کنند. هنر گردانندگان رژیم جا که بتواند مقاومت میرژیم قبل در مقابل این تغییرات تا آن

خود جلب کند.جدید در این خواهد بود که این عوامل را به
که برخالف خواست آقاي روزبه، این ساخت اما در مورد ساخت دولت، واقعیت این است

است. این ویژگی هر سازمان بزرگی است که باید در »مراتبیسلسله«ناچار یک ساخت به
وجود آید. البته ها) و تقسیم کارِ عمودي (سطوح اختیارات) بهآن تقسیم کارِ افقی (تخصص

اکنون همبود، »ندبل«ها گذشته که هرم سازمانی در آنهاي مدرن، برخالفسازمان
مراتب محدودتري دارند. سازمانِ بدون هستند که سلسله»مسطح«اصطالح هایی بهسازمان
چک چندنفره است، و یک سازمان چندصدنفره، مراتب تنها یک سازمان کوسلسله

مراتب اداره شود.تواند بدون سلسلههزار نفره نمیهزارنفره، و چنددهچند
» مردم«خوانیم چون یشان در مورد بدیل مردمی است. میبُعد دیگر پیشنهادهاي ا

ندارند، و خود در » حلقات میانجی«اند، دیگر نیازي به شده»گرخودکنش«و » ترآگاه«
در …بشر«گویند، میگیرند. شان را در دست میسرنوشت»دموکراسی مستقیم«بستر 

ها و وساطت میانجیود بدون ي جوامع خسوي ادارهحال برداشتن یک گام بزرگ به
مراتب نظم طبقاتی و از جمله دموکراسی نیابتی یا سیستم دادن به سلسلهپایان

این قطعاً انشاي زیبایی است، اما بسیار از واقعیت فاصله دارد. در »است.…نمایندگی
جا فرصت پرداختن به تمام ایرادات این طرز دید نیست. دموکراسی مستقیم که طی آن این
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اجرا کنند، تنها در یک محله قابلگیري مشارکت میون نماینده در یک تصمیمبد»همه«
ز توان اهاي سوییس وجود دارد. در سطح ملی نیز میطور که در بعضی کانتوناست، همان
جا نیز رایج است. اما فراتر از استفاده کرد، که در همهل ئاي مساپرسی براي پارهشکل همه

در »همه«شود ک خواست غیرعملی و رؤیایی است. مگر مین، دموکراسی مستقیم یای
ي تصمیمات شرکت کنند؟ تنها راهِ عملی مشارکتِ وسیع، همان دموکراسیِ نمایندگی همه

است که مردم نمایندگان خود را در پارلمان، در شوراي شهر، شوراي واحد سازمانی و غیره 
توان در مواردي نظر همگانی را میکنند. البته در سطح یک واحد سازمانی همانتخاب می

ي تخصصی و فنی ي امروز بسیاري تصمیمات جنبهعالوه در دنیاي پیچیدهکسب کرد. به
توانند و باید آن خصوصی میدارند که چه بخواهیم و نخواهیم، تنها افراد حرفه به

تصصمیمات را اتخاذ کنند.
توان مشاهده اي رؤیایی را میو خودگردانی نیزهمین برخورده»خودحکومتی«مورد در 

ي آن کنندهش مالک یا کنترلاکرد. در یک واحد کوچکِ تولیدي یا خدماتی که کارکنان
ا خانه، شرکت نفت، یا صنایع فوالد رتوان خودگردانی داشت. اما یک وزارتهستند، می

ام و در نوشتهزمینه اینیراً در جاي دیگري مفصالً درکرد. من اخ»خودگردانی«توان نمی
هاي تولیدي و کت در واحدي مشارترین شیوهمهم20پردازم.یات آن نمییجا به جزاین

اي کشورهاي اروپایی وجود دارد، و کارگران است که در پاره»دموکراسی صنعتی«خدماتی 
ند، درجات مختلفی از مشارکت را ـ از شان داريهاو کارمندان به نسبت قدرتی که اتحادیه

کنند. ـ کسب می» تصمیمیهم«، و »مشورت«گرفته تا » ي اطالعاتادلهمب«
تواند، طور موقتی میاست، تنها در شرایط بحران و به»کنترل کارگري«، که »خودگردانی«

توانسته مطرح باشد.و می
هاي سلسله تنها به حزب، به دولت، به سازمانبینیم که نهدر نقد مورد بحث میطور کلیبه

اند. این تنها خود داد شدهنوعی زائد قلمفکران نیز بهمراتبی، نیازي نیست، بلکه روشن
مراتب طور مستقیم و بدون سلسلهتوانند و باید امور خود را بههستند که گویا می»مردم«

ي من به گرامشی و نقش اداره کنند. از همین روست که در پایان نقد خود به اشاره
خواهد دگاه قدیمی است که میگیرند، که گویی این همان دینیک ایراد میفکران ارگاروشن
گرامشی با دید حزب گذریم که دیدبازي کند. (از این می»بدنه«را براي » سَر«نقش 

کننده را وجه میانجی نیست و تنها نقش آگاههیچگرامشی به»فکرِروشن«اند. لنینی متفاوت
فکران مطرح می شود. از هاي متفاوتی در مورد روشنخوردي ایشان برداراست.) در نوشته
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صحبت بر سر کم بها دادن به نقش و اهمیت «درستی می خوانیم که یک سو به
خوانیم ، و از سوي دیگر می»ها نیستر در تقویت توانایی جنبشتفکران و عناصر آگاهروشن

…ظام طبقاتی هستند،فکرانی که خود محصول تقسیم اجتماعی کار در یک نروشن«که 
»گردند.زیر کشیده شده میتبدیل به یکی از عوامل مهم باز تولید نظم به

که چرا اند. از جمله آنکردهآقاي روزبه در نقد خود ایرادهاي دیگري را نیز مطرح
طور که اشاره ام. همانداد کردههاي بزرگ را من از نوع انقالب به رهبري اقلیت قلمانقالب
جا تأکید اي مطرح خواهد شد. در ایني جداگانهها در نوشتهبحث مفصل این انقالبکردم، 

اند. تردیدي نیست که ها از نوع اکثریت آگاه نبودهکدام از این انقالبکنم که هیچمی
گویند که مگر بدون شرکت ها شرکت داشتند، و ایشان درست میاکثریت مردم در آن

یتنام و غیره اتفاق افتد. هاي روس، چین و وایی نظیر انقالبهاکثریت امکان داشت انقالب
بر 1895ي مقدمه«ر متن طوالنی و بسیار بااهمیت چه را که انگلس دنظر من آناما به
داً صورت گرفت هایی که بعنویسد، کمابیش شامل انقالبمی»‘مبارزه طبقاتی در فرانسه’

اگر حتااند. هاي اقلیت بودهها، انقالبتمام انقالب…«گوید،شود. او مینیز می
در خدمت به ندانسته ـدانسته یاـ ها شرکت داشتند، این کار را اکثریت در آن

ها خدمات بزرگی به مردم خود کردند، تردید نیست که این انقالب21”اقلیت انجام دادند.
کدام نجات دادند. اما هیچي خارجی لطهو در مورد چین و ویتنام کشورشان را از س

کنار هاي سوسیالیستی است و برانقالبي من برقدرت رسانند. تکیههنتوانستند اکثریت را ب
ي امپریالیستی، و ها جنگ، مداخلههاي طبقاتی، دالیل اصلی پیروزي این انقالباز تضاد

طور د. ایشان بهشوبخشی از چپ طرح میناسیونالیسم بوده، و نه دالیلی که سنتاً از سوي 
اند، و بوده» ناآگاه«ها کننده در انقالبپذیرند که شاید این اکثریت شرکتتلویحی می
بسیار واضح و روشن و »آگاهانه«جاست. تأکید مارکس به شرکت اینله دردرست مسا

له. خود آقاي روزبه در نقد مربوطه آن نیز بسیار پرمساحائز اهمیت است، و کنار گذاشتن
دیگري ها پیش در مطلباند. سالي خودآگاه تاکید کردهرستی در چند جا به بر کلمهدبه

ي از جمله»آگاهانه«ياشاره کردم که در آن کلمه»مانیفست«ي قدیمیِ فارسی به ترجمه
که باز هم در ترجمه و چاپ جدید آن معروف مارکس/انگلس حذف شده بود، (جالب آن

)22توان یافت.ودآگاه را نمیي خ، کلمه2006حزب در سال 
هاي ادواري داري را تنها به بحرانهاي سرمایهکه من بحراناستایراد دیگر ایشان این

ام، که دقیق نیست. من در همان ابتداي محدود کرده، و به بحران ساختی اشاره نکرده
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قول خود مارکس داري است، اما بهنظام سرمایه» ذاتی«کنم که بحران مقاله اشاره می
شکست که چرا نقدي پیرامون علل وجود ندارد. ایراد دیگر آن»میئدا«بحران 
تفصیل به دالیل شکست این ام. درست است که بهدموکراسی مطرح نکردهسوسیال

ها نیز نپرداختم، چراکه متن را کست انقالبچه به دالیل شجریانات نپرداختم، چنان
کرد. اما اشاره کردم که تعرض وسیع نولیبرالیسم، کنار چه هست میتر از آنطوالنی

ي هاي سوسیالیستی توسط این جریانات، و غیبتِ جریانات چپ در صحنهگذاردن آرمان
نشینی کشاند.سیاسی، این جریانات را به عقب

ه اند، مربوط به این است که ي دیگري که ایشان، و بسیاري دیگر به آن ایراد گرفتاما نکته
هاي ها و نهادي جهانی دولتتواند فرا رسد که در عرصهام سوسیالیسم زمانی میگفته
هایی ام که نهادهاي سوسیالیستی را در پیش گیرند. در متن اشاره کردهالمللی سیاستبین

هاي ترین اهرمالمللی پول، و بانک جهانی مهمچون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین
ترین هاي امپریالیستی ارتجاعیاند و با حمایت کشورسرمایهکردن سرمایه در جهانی

کنم که در عصر گیري خود طرح میبرند. در نتیجههاي نولیبرالی را پیش میسیاست
شدن سرمایه، امکان استقرار سوسیالیسم در یک کشور وجود ندارد، و سوسیالیسم جهانی

هاي بزرگ جهان با پیروزي صادشود که اقتمیحل جهانی است، و زمانی مطرحیک راه
هاي سوسیالیستی را در پیش گیرند، و از طریق ها، سیاستنیروهاي سوسیالیستی در آن

است که این کار المللی را نیز به آن سو سوق دهند. واضح هاي بیننمایندگان خود، نهاد
، به ضرورت قدر دشوار است، و من آگاهانه براي تأکید بر سختیِ راهی که در پیش استچه

فاز «هاي سرمایه اشاره کردم. بنابراین از نظر منترین نهادشدن این ارتجاعیسوسیالیست
باید اتفاق افتد، فازي »فاز پایینی«داري مقدم بر ه در دوران سرمایهک»مقدماتی

اگر بدیل دیگري در واقع و عمل، نه در حرف و خیال، وجود داشته بسیار طوالنی است.
نظر من نادرست خواهد بود.باشد، این

که استنقد بسیار جالب آقاي روزبه، اینترین ایراد من به اینکه، بزرگي آخر ایننکته
هاي مختصري، ي من که قسمت اصلی مقاله است، جز با اشارهایشان به قسمت دوم مقاله

ي »برنامه«که بدیل چیست؟ اند، و آن اینتهاالت اصلی پاسخ نگفاند و به سونپرداخته
نسبت نظر من بهههایی که بي سازمانهاي چپ رادیکال، از جمله برنامهبسیاري از سازمان

ي بالواسطهاي براي استقرار تري برخوردار است ـ برنامهدیگران از پیچیدگی و پختگیِ بیش
دموکراتیک است، البته با ي رادیکال سوسیالنوعی یک برنامهسوسیالیسم نیست، و به
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آخر «به »دموکراسیلگوي سوسیالا«شود که اعالم میکه تناقضات بسیار. مثال ضمن آن
، یا »خودحکومتی وسیع مردم«، »ايانقالب توده«، و شعارهایی چون »خط رسیده

اشاره »ي گذارمرحله«کند، اما به هم، را طرح می، و امثال»شکستن ماشین دولتیدرهم«
نامه است. یک بر»داري به سوسیالیسمل از سرمایهانتقا«، »گذار«شود. این می

به تعریف باید مبتنی بر حذف کارمزدي و بر آن اساس، حذف کامل سوسیالیستی بنا
، »انتقال«در جریان »هاي الزمانعطاف«درستی با اشاره به هسرمایه استوار باشد، اما برنامه ب

در مقابل »رفتن قدرت اقتصادي کشورباال«، و »افزایش رفاه«، »افزایش بارآوري تولید«بر 
را تنها به » مالکیت اجتماعی«عالوه ي جهانی، تأکید دارد. بههاي سرمایهکاريخراب

اره دارد که سیاست اجتماعی کند، و اشکشور محدود می»هاي بزرگ و حیاتیبخش«
» مجلس مؤسسان«که » هادرخواست«، و »معنی از بین رفتن بازار نیستبه«کردن 

ند مورد، تمامًا جز چهقرار دهد، ب»تدوین قانون اساسی«ي منتخب مردم باید پایه
ي گذار است که پرتناقض و ي اصلی نحوهلهاما مسا23طلبانه هستند.هاي اصالحخواست

نامشخص باقی مانده است.
”…کوره راه“ـ 2

است که آن 24»یکموراه سعید رهنما براي قرن بیستکوره«عنوان نقد خانم فروغ اسدپور 
راه «از استعبارت»راهکوره«اي نامهمناسبی است. تعریف لغتنیز عنوان بسیار جالب و

حل من یک ادعایی نکردم که راه. من هیچ»خم در خارج شهرووار و پرپیچباریک، ناهم
بست اي خروج چپ از بنراهی باشد برحال خواهم شد که کورهاست، و خوش»راهبزرگ«

!شده استي تجربهراههراه بهتر از بیکورهکهموجود، چرا
گونه گرانه و پلمیکپرخاشخالف نقد آقاي روزبه، نقدي متاسفانه نقد خانم اسدپور، بر

ي سطح ها باید اعتالهایی نیاز به پاسخ ندارند. هدف از این نوشتهاست، و قاعدتا چنین نقد
باشد. اگر حرف منطقی براي گفتن باشد، نیازي بست کنونی ها براي خروج چپ از بنبحث

گري پوشش مناسبی براي نداشتن جواب نیست. به پرخاش نیست، و اگر نباشد، پرخاش
خالف نقد آقاي روزبه که نظرات مشخصی در آن ابراز شده بود، قسمت اعظم عالوه برهب

هاي خها نیز پاسهاي طرح شده حالت کلی، عمومی و نامشخص دارند، که آنبحث
اند به اند و متن مفصلی که نوشتهد. اما به احترام زحمتی که کشیدهطلبمحدودي را می

پردازم.شده میي طرحنکات عمده
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اند، و هاي موجود کردهسیدموکراایشان صفحات زیادي را صرف ایراد به سوسیال
گیرند که راد میبه من ایکه دموکراسی هنوز زنده است؟ یا ایناند که آیا سوسیالپرسیده

به منطق سرمایه اهمیت دیگرعبارتهاي انباشت سرمایه، یا بهو کارساز«اگر به 
ل احزاب یافته بر اساس اصوداري سازمانیک جهان سرمایه«یافتم که، درمی»]م[دادمی

ي خود . من در نوشته»داري استن هم هنوز جهانی سرمایهشادموکرات و متحدانسوسیال
هاي کراسیدمودموکراسی، این سوسیالام که منظور من از سوسیالتأکید کردهوضوحبه

ام داري است. نیز تأکید کردهش گذار از سرمایهاها، هدفخالف آنکه برموجود نیست، چرا
تد. بنابراین نیازي به افداري اتفاق میکه این روند در فازي در داخل همین نظام سرمایه

هاي مشابه و توضیح واضحات نبوده. براي درك نامناسب بودنِ الوال و سوطرح این س
جاي برخورد استداللی به نکات چنین برخوردي، فرض کنید که من در جواب ایشان به

شده، صفحات زیادي را صرف حمله به نظام کره شمالی، کامبوجِ خمرِ سرخ، یا چین و طرح
هاي سوسیالیستیِ انقالباصطالحاز بههاي بر آمده ي امروز کنم و فجایع این نظامروسیه

ها هستند.شکست خورده را برشمارم، و فرض کنم که ایشان حامی این نظام
طلبی اصالح«، »امپریالیستیطلبی سوسیالاصالح«ی نامفهوم از جمله ایشان به مفاهیم

روح «تر و از همه جالب» دموکراتگراي سوسیالولت بوروکراتیک نخبهد«، »اصالحاتضدّ
کنند که معلوم نیست منظور و پایه و اساس اشاره می»دموکراسیامپریالیستی سوسیال

ي ایشان وجود دارد، از هاي درست بسیاري نیز در نوشتهها چیست. البته حرفاین واژه
، یا »داري استاي خاص از حیات سرمایهداري رفاه مرحلهدولت سرمایه«که جمله این

و دیگر »]آن[… تاریخ پیدایش، رشد، پاگیريیه را دانست و هم باید هم منطق سرما«
ها که با اساس بحث من مغایرتی ندارند.مثال

ي دید و تحلیل ایشان است. توان مشاهده نمود، نحوهالي این نقد میهچه که از الباما آن
جاي بهام،داشتهن»انتقادي-برخوردي علمی«گیرند که چون ور به من ایراد میخانم اسدپ

» هاي دیرپا و بادوام انباشتمنديساختارها و قانون«سرمایه و » ذات«که نخست بر آن
بندي منطق ي گوناگون صورتهاشکليمثابههها بداريانواع سرمایه«تکیه کنم، به

خواهند ایشان چه میش درست نفهمیدم کهاام. البته راستانگشت گذاشته»سرمایه
کارکردي از سرمایه کاهش به«گیرند که تحلیل من ک سو ایراد میبگویند، چراکه از ی

که من به ام، و از سوي دیگر ایراد اینساخته» ايابرسوژه«که من از سرمایه ، و این»یابدمی
ست که هدف من در آن مقاله بررسی اام. واضحهمین سرمایه نپرداخته»ذات«تحلیل 
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اي به ي جداگانهچهدر مقاالت جداگانه و در کتابمن این کار راسرمایه نبوده ـ » ذات«
هاي ام، و شکلتکیه کرده»سرمایه«و نه » داريسرمایه«ـ و آگاهانه بر 25امتفصیل نوشته

هاي اقتصادي مختلف (از رفاهی تا نولیبرال)، و چه از نظر را چه از نظر سیاستتاریخی آن
بایست ام. از نظر ایشان من میبر شمردهفاشیستی تا دموکراتیک) نوع ساخت سیاسی (از

تم. بر این اساس با تکیه پرداخبه ذات الیتغیر سرمایه که مبتنی بر استثمار کارگر است می
سرمایه دیگر نیازي به وقت تلف »منطق ناب«، و »هامنديقانون«الیتغیر، » ذات«بر این 

یکی است، پس »ذات«داري نخواهد بود، و چون این هکردن در مورد انواع سرمای
داري رفاهی و نولیبرال هم یکی است، و فاشیسم و دموکراسی نیز یکی هستند! سرمایه

هاي خاکستري، چیز جدیدي ي سیاه و سفید و نبود الیهگرایانهي دید مطلقالبته این نحوه
تر است! اشیسم خطرناكدموکراسی از فتالین زمانی اعالم کرد که سوسیالنیست. اس

ي عملکرد آن بسته به که ذات سرمایه تغییر نکرده، نحوهرغم آنکه بهاستت اینواقعی
ش، یعنی اردوي کار، تغییر کرده است. یکی از دالیل مهم اقدرت و ضعف اردوي مقابل

وده. تمام بحث من حولِ تحمیل اش بپذیريجانی این نظام همین انعطافسخت
کار، با هدف گذار از این نظام است.وي نیرويرَنشینی به سرمایه و پیشْعقب

و از » ]ن[بایگانی تاریخ سپرده شد«، و به »انهدام«، »بحران«ي ایشان دیگر تأکید عمده
خوریم، که مثالً دولت واضحات بسیاري برمیباز به توضیحاست.»دولت رفاه«بین رفتن 

پول در دورپیمایی سرمایه در باز تولید منطق سرمایه، یعنی سازوکار به کار انداختن «رفاه 
هم زمان براي «، و یا دولت رفاه »تر در پایان هر دور می کوشیدو بیرون کشیدن پول بیش

، و بسیاري جمالت مشابه. گویی انتظار دیگري از »کوشیدفاه حال سرمایه نیز سخت میر
مبارزات کارگران يرفته، و واضح است که دولت رفاه فقط نتیجهداري میاین دولتِ سرمایه
اگر سرمایه را نیز دربرداشته است. حتادموکرات نبوده، و منافع و حمایت و احزاب سوسیال

گردیم، هاي خدمات اجتماعی دولتی است بازبه زمان بیسمارك که از اولین تجارب پوشش
ه ه کمون پاریس بود کویژي ترس او از تجارب گذشته اروپا بهاین خدمات از یک سو نتیجه

العمل به شده بود. نیز در عکس1890تا 1878»قانون ضدّسوسیالیستی«منجر به 
عنوان نوعی دموکرات آلمان، بیسمارك بههاي قبلی حزب سوسیالآوردمبارزات و دست

وجود آورده بود. اما از هاي اجتماعی بازنشستگی، تصادفات و بهداشت را بهسازش، بیمه
رشد آلمان نیز بهداران و صاحبان صنایع رومایهمایت سرسوي دیگر همین سیاست مورد ح

هاي روزافزون کارگران آلمانی به امریکا شوند. خواستند مانع موج مهاجرتکه میبود، چرا
ها، هم مورد حمایت کارگران و هاي حمایت از صنایع آلمان و وضع تعرفهچنین سیاستهم



27|ي گذار و پاسخی به نقدها داري و مسالهسرمایه

داران زود دریافتند که ي صنعتی نیز سرمایههاداران آلمان بود. در دیگر کشورهم سرمایه
ها نیز هست.نفع آنکاري بهي بیهاي کارگران از جمله بیمهبیمه
نظرات خود درباره دولت رفاه که در صفحات زیادي که به طرحي جالب دیگر آننکته

اند، افعال تمامی جمالت در زمان ماضی است، یعنی به حساب ایشان دولت اختصاص داده
ترین آشنایی با وجود آمده بود، دیگر مرده و وجود خارجی ندارد. کمرفاه که زمانی به

طور که در قسمت دوم دهد که، همانرفته نشان میداري پیشهاي کشورهاي سرمایهدولت
ها، نشینیهاي نولیبرالی و تمامی عقبگیري سیاسترغم پیي حاضر اشاره کردم، بهمقاله

هاي ر جهان را دارند، و دولتهاي اجتماعی دولتی دباالترین میزان هزینههاهنوز این کشور
ها از بین هاي خدمات اجتماعی را در این کشوراند بسیاري پوششراستی نتوانستهدست

نفع خود سرمایه نیز بوده، و در این گویند که دولت رفاه بهدرستی میعالوه بهببرند. به
»انهدام«ان سرمایه سعی کرده که آن را به نظر ایشا بهاست که پس چرصورت پرسیدنی 

راسی دموکي سوسیالرفتهویژه در شکل پیشکشاند؟ تردیدي نیست که دولت رفاه به
ا مبارزات کارگري و ترسِ لحاظ تاریخی در رابطه باش بهاروپاي شمالی و اسکاندیناوي

داران یک طرف، و تأمین منافع سرمایهاران از سوسیالیسم و رادیکالیسم انقالبی، از دسرمایه
اش بر اساس است که این سیستم که بنیاناز طرف دیگر، شکل گرفته است. واضح 

هاي بسیاري را آوردهاي بسیاري دارد. این سیستم دستاستوار بوده، تناقض»مصالحه«
ادي را نیز در هاي دوجانبه مشکالت زیتوافقراه آورد، اما همبراي کارگران این کشورها به

ها براي تعیین هاي کارگران ایجاد نموده، که باید از آني خواستويِ فزایندهرَراه پیشْ 
هاي آینده درس گرفت.استراتژي

نظر من نیست، اما بر این باورم که در همین دموکراسی موردکه این نوع سوسیالبا آن
مراتب کشان وضعیتِ بهحمتدموکراسی، کارگران و زي سوسیالخوردههاي شکستنظام

هاي ناگهانی دارند، و در انقالبيخوردههاي شکستهاي خود در نظامطبقهمبهتري از ه
هاي درست، شانس بهتري براي گذار ازصورت حمایت چپِ سوسیالیستی و اتخاذ سیاست

ها یا گرایی، جایی براي نسبی دیدن وجود ندارد، پدیدهداري. اما در منطقِ مطلقسرمایه
اند یا سفید.سیاه

االتِ ها سویعنی قسمت دوم، را که در آنپور اصل مقاله، که خانم اسدتر آناما از همه جالب
نظرشان چیست؟ که بدیل مورداند. اینیده گرفتهراحتی نادواضح اما مشکلی طرح شده، به

اگر انقالب سوسیالیستی است، کدام انقالب (اکثریت/اقلیت)، و کدام سوسیالیسم (واقعا 
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رسد؟ ثمر میست؟) با چه نیرویی این انقالب بهاموجودِ قبلی یا نوع دیگري، و آن نوع کدام
االتی که ي این طبقه کدام است؟ و دیگر سوهمحدوداگر طبقه کارگر است، معنی و 

توان االت نمیاند. از پاسخ به این سوها نداشتهاب مانده و یا شاید جوابی براي آنجوبی
دقت ي سوسیالیستی هستند ناچارند بههپرهیز کرد و جریاناتی که خواهانِ انقالب بالواسط

هاي درونی چپ ایران را باال برند. خانم ها پاسخ گویند، و سطح بحثو دور از تعصب به آن
ي درستی هدارند، که اشار» بازگشت به مارکس«اي بهیان نقد خود اشارهاسدپور در پا

تواند این بازگشت را در که کدام قرائت از مارکس میاستال اینوساست، اما
واقعیت و نه در خیال میسر سازد.

هایادداشت
.، نقد اقتصاد سیاسی»داري سر آمده؟آیا دوران سرمایه«س. رهنما . 1
طور عمده از آرشیو اینترنتی آثار مارکس انگلس هها را بتسهیل مراجعه، ماخذبراي . 2

.امبرگزیده
3 .brumaire/-http://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th
4 .http://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_12.htm
5 .ists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdfhttp://www.marx
.160، ص 18مجموع آثار مارکس و انگلس، الرنس و ویشارت، جلد . 6
، مجموعه آثار مارکس/انگلس، جلد »سوسیالیستیقانون ضدّيبارهبحث پارلمانی در. «7

.248، ص 24
، برگزیده مکاتبات مارکس/ انگلس، چاپ 1880مارس 8هایندمان، مارکس بهينامه. 8

.1975مسکو، 
9 .ouvrier.htm-http://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti

، مجموعه آثار مارکس و 1881فوریه 22دومال نیو ون هویس، مارکس به ينامه. 10
.65-67، ص 46انگلس، جلد 

، 311، 317ي حسن مرتضوي و محمود عبادیان، ، ترجمه»مانیفست کمونیست. «11
ص.28، 301
12 .-struggles-http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class

france/intro.htm
13.http://www.oecd.org/els/soc/socialexpendituredatabasesocx.htm



29|ي گذار و پاسخی به نقدها داري و مسالهسرمایه

14 .http://hdr.undp.org/en/statistics
15 .http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality
16.http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment
17 .http://eshtrak.wordpress.com/2012/12/20/آیا-قدیمی-سوال-یک-به-کهنه-پاسخی -

/س- دوران
، و با 563، ص 1977، دیوید مک لالن، اکسفورد، »برگزیده آثار«کارل مارکس، . 18

ت،متفاوکمی يترجمه
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm

مفاهیم دولت، فاشیسم، و طبقه، انتشارات بهاران، انتشارات يبارهرهنما، در. س.19
.14، 13، تهران، ص 1357پیمان، 

، آرش، »هایی از انقالب بهمندهی نیروي کار در ایران: درسسازمان«س. رهنما، . 20
.2013، آوریل 1392، فروردین 109يشماره

21 .http://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm
22 .http://www.tudehpartyiran.org/manifest.pdf
23 .barname.pdf-10-http://www.rahekargar.net/programme/20100206
24 .itique.com/2012/12/28/http://pecrسرمایه-جهانی-دولت%C2%ADرفاه؟-داري-

/اسد- فروغ
و کار پایه اقتصاد سیاسی مارکسی، انتشارات پگاه، شناسی مارکس . رهنما، روش. س25

2010.



دیوید بلک	|30

هاي فلسفی ي ریشهدرباره
داريضدّسرمایه

رتل- علیه زون
فرزانه راجی|دیوید بلک

هاي نوعی استثمار در یونان باستان بازتاب و فرافکنی شکلآیا زایش فلسفه: خالصه
پرستی کاالیی و وارهاي، پول و شکل کاالیی بود؟ آیا بتداري مانند ارزش مبادلهسرمایه

داري است؟ وارگی در عهد باستان وجود داشت یا از لحاظ تاریخی مختص به سرمایهشیء
ستثمار طبقاتی نشان خورده باشد، آیا دیالکتیک هگلی در اگر سراسر تاریخ فلسفه با ا

هاي کتاب در دست مایهي انتقادي زائد است؟ دیوید بلک، با طرح یکی از دروننظریه
رتل از -آلفرد زون» ضدّفلسفی«نقد داري هاي فلسفی ضدّسرمایهریشهانتشارش، 

کند.داري را بررسی میسرمایه
رتل ـ که اگر بتوان اساساً براي آن مشابهی یافت، در -شدت رادیکال زوندیدگاه به«

بلوخ و در برخی فرازهاي بنیامین دیده توماس مونتزر لوکاچ، » وارگیايشئ«ي مقاله
پردازد که از نظر دانش و هستی دارانه میي نظامی سرمایهپردازي دربارهشود ـ به نظریهمی

مایه یا موضوع فلسفه عنوان جستارمایه، مبحث، درونتواند بهمی که نمیازلی است، نظا
1»نشان داده شود، زیرا خودِ فلسفه است.

گاسپرمیکلوس تامس

»انتزاع واقعی«
ي عمرِ خود را در آلمان، در میانِ هاي سازنده) سال1899-1990رتل (-آلفرد زون

ویژه تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر، گذراند که قصد داشتند فکران رادیکالی، بهروشن
را تأسیس کنند. وي ») مکتب فرانکفورت«ي تحقیقاتِ اجتماعی (بعدها معروف به موسسه
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هاي زیرزمینی ضدّنازي فعال بود، گریخت جا در فعالیته در آناز آلمان، ک1937در سال 
پردازي مارکسیست، انتشار آثارش اش در مقام نظریهو مقیمِ انگلستان شد. باوجود خالقیت

توسط هورکهایمر و سپس حزب کمونیست انگلستان و سرانجام توسط مطبوعات 
و کار یدي: نقدي بر کار فکريدانشگاهی انگلستان رد شد. اثر ِ مهم او یعنی 

چپ «منتشر شد، یعنی زمانی که دانشجویانِ 1970يسرانجام در دههشناسی شناخت
وابسته به مکتب فرانکفورت اهمیت آن را تشخیص دادند.» نو

ي گوتا نقد برنامهزنی مارکس در ي گمانهدربارهکار فکري و کار یدي رتل در -زون
ي ي باالتر جامعهنی و فیزیکی در مرحلهي نابودي تضادِ بین کار ذهدرباره

گونه که درك کنیم این تضاد چهاما پیش از این«نویسد: سوسیالیستی/کمونیستی آینده می
2»ي نخست الزم است درك کنیم چرا پدید آمده است.تواند از میان برود، در وهلهمی

سازد استوار می» ختارعقلی خودم«ي علمی را بر ي غربی و اندیشهرتل ظهور فلسفه-زون
ي عهد باستان از کار یدي جدا شده بود. مصر باستان هندسه و هاي مدیترانهکه در تمدن

ي تابع چون ابزارهایی براي تصاحب محصول مازادِ طبقههاي نمادین در نوشتار را همشکل
ري تتر گسترش بیشیافتهگسترش داد. در یونان ریاضیات، علوم و فلسفه به روشی نظام

که جایگزین 3»جوامع متکی بر تصاحب«عنوان رتل تحت-ها را زونیافتند. این تمدن
ي تولیدي، نظام اکند. در جامعهشوند بیان میطبقه میکمونی و بدون» جوامع تولیدي«

اي محصول ي غیرتولیدکنندهشود و هیچ طبقهکمونی مستقیماً از کار اجتماعی ناشی می
ي متکی بر تصاحب، تصاحب یا مانند مصر باستان و کند. در جامعهنمیمازاد را تصاحب 

ي کاالها از طریق پول که شود، یا مانند مبادلهانجام میسویهیکفئوالیسم قرون وسطی
ي است. اندیشهمتقابلگیر شدداري مدرن جهاندر یونان آغاز و سرانجام در سرمایه

اي با یافت که پیوندهاي اجتماعی روابط مبادلهانتزاعی در یونان باستان زمانی فعلیت
خ بار در تاریبراي نخستین» انتزاع واقعی«این مسکوکات طال و نقره تسهیل شد.

هاي را که در فلسفهانه، بسیاري، هستی، شدن و غیره ـیگشناختی انتزاعیات ناب ـ کیهان
دهد که وحدِت ل نشان میرت- یابیم ایجاد کرد. زوناکلیت میپیشاسقراطی پارمیند و هر

شناختی یا عنوان سرشتی هستیکوشیدند بهچیزها که فیلسوفان میبنیادي هستی 
اي از مناسبات استثمارگرانه است. بنابراین، واقع شیوهاستعالیی از واقعیت بنا کنند، در

الیی دهند: شکل کادیگر را بازتاب میپیوندهاي ناشی از انتزاع واقعی دو وجه دارد که یک
از نظر عینی «و » زمانبی«اي به میانجی پول و دیگري هنجارِ منطق کلی ارزش مبادله
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از جمله مقوالتِ مفاهیم در تاریخِ فلسفه ـتمامیدهد کهرتل ادامه می». فریبنده
آلیستی، که زمانی ایدهبا این بیهاي دیالکیتکِ هگل ـ انت و مطلقاستعالیی خرد ناب ک

اند.رود، مشخص شدهصیف جایگاه کاال در فرایند مبادله به کار میچنین براي توهم
ها و مقوالت پذیري دانش و تجربه بر شکلکانت، امکاندر وحدت استعالیی آگاهی 

کردنِ تلِ ماتریالیست، تالش براي وارونهر- زون» شناختینقد هستی«کی است. پیشینی مت
همه، حرکت وي کامالً ایناست. با» شناختیروشاي گارهانبن«کانتی توسط وحدتِ ترکیبی 
شناسی نوکانتی، اعتبار عینی سپهرِ بیگانه نیست. زیرا در جامعهنوکانتیبا روش علمی

نظر امیل دورکیم، نیروي کند. بهیا فرهنگ جامعه اعطا میها را قدرتامور واقع و ارزش
عمل » عینیتی متعالی«نه و یگا]هستی[چون یککه هم» هستی جمعی«اخالقی یا قهري 

پذیري دانش و تجربه در جوامع انسانی را فعلیت کند، شرایط اجتماعی براي امکانمی
کانت، » وحدت استعالیی ادراكِ«شناختی، برخالف جامعهعلت پیشینیبخشد. امامی

زیرا در ورزي دارد. واري با اندیشهي علّی ابژهنسبت به ذهن بیرونی است و بنابراین رابطه
ناپذیر هرحال استعالیی و اشتقاقشرط (هستی اجتماعی) بهاهیتِ پیشي نوکانتی، ماندیشه

باشد؛ بنابراین مانند خدا یا آزادي در عقل » امرِ واقع«تواند یک است یعنی خودش نمی
طور که شود. اما همانها ایجاد میانگاره است که براي فهمیدن ارزشعملی کانت، یک بن

ي شود، توضیح رابطهکند، وقتی خاستگاه اجتماعی مقوالت تصدیق مین رُز اشاره میجیلیا
ي بین امر نامشروط و امر مشروط بدون استفاده از همان مقوالتِ امر مشروط (مانند مقوله

4شود.شرط توجیه شود، ناممکن میعلت)، که باید توسط پیش

از این » ماتریالیسم«د با متوسل شدن به توانکند میرتل فکر می- رسد که زوننظر میبه
دار ارتدکسی ماتریالیسم دیالکتیکی بست پرهیز کند. منظور این نیست که وي طرفبن

هاي آگاهی قرار کند که واقعیتی که مارکس در برابر شکلعامیانه است. او تأکید می
لحاظ تاریخی از ماعی است: براي استخراج آگاهی بهنیست بلکه هستی اجت» ماده«دهد می

فرض پیش» استفرایندي از انتراع را که بخشی از این هستی «هستی اجتماعی، باید 
) و بنجامین فرینگتون 0319- 8719ش، جورج تامسن (افکرانرتل و هم- زون5بگیریم.

آلیسم فلسفی در بستر دهند که در یونان باستان، ایدئولوژي ایده) نشان می1891- 1974(
ي که نماینده» ماتریالیسمی«ي حاکم با طبقه» آلیسمایده«ظهور کرد. » قاتیي طبمبارزه«

تر مقوالت اش پیش»علمی«و » عملی«بود و دیدگاه » ترهاي پستنظام«ورانِ پیشه
ي معروف انگارهچون علت را ایجاد کرده بود، به مقابله برخاست. اما این بنتحلیلی هم



33|داريهاي فلسفی ضدّسرمایهریشهي درباره

قراطی، که تا زمانی که ماتریالیسم مارکسیستی آن را احیا سشناختی ماتریالیسمِ پیشاروش
ي گفتهمشکوکی بود. بهتاریخیقرار داشت، متکی بر اعتبارکرد در حالتی نهفته

آناکسیماندر همان «باور اپیکور از لحاظ علمی درست بود و ي اتمفارینگتن، فلسفه
تایج برگرفته از مشاهده و تأمل با ن» روز بخواهدي بهگفت که نویسندهچیزهایی را می

دونالد بگوید. فرانسیس مک» ي گیتیي جهان، در یک کتاب علمی دربارهامروزه درباره«
اي فراموش شده )، استاد سابق تامسون در کمبریج، در مقاله1874- 1943کامفورد (

:، این ادعاها را به چالش کشید»ي باستاندیدگاه مارکسیستی از فلسفه«عنوان تحت
توانست انجام داده باشد که نتیجه بگیرد زمین آناکسیماندر چه نوع مشاهداتی را می«

ش سه برابر طولش است؛ یا ستارگان، ماه و خورشید به ااي است، عرضطبلی استوانه
»برابر قطر زمین فاصله دارند؟27و 18، 9ترتیب از زمین 

هایی که از ها بین آني آتنیاندیشهکند که پس از جنگ پلوپونزي، تامسون ادعا می
مند بودند) و کسانی که منتظر سقوط کردند (که مانند افالطون ثروتشهر حمایت میدولت

توجیه این «کند که شد. کورنفورد اشاره میمند نبودند) تقسیم میآن بودند (که ثروت
داري ، از جمله بردههاي اجتماعیشهر به الغاي نابرابرياستنباط تلویحی که الغاي دولت

6»انجامید، در پرتو تاریخ دشوار است.می

شکل و محتوا نزد کانت و هگل
تواند به منطقی سوسیالیستی ي تصاحب نمیدارانهگوید که منطق سرمایهرتل می-زون

عنوان مردم به«و شودبازاجتماعی،شدهزداییاجتماعیکه کارتغییر کند مگر آن
کند تنها چیزي که او فکر میاستمشکل این7».خود را ایجاد کنندي تولیدکننده جامعه
اي ي مبادله است: جامعهشود رابطهکار اجتماعی میمستقیمشدنکه مانع اجتماعی

طریق مستقیماً از طریق فرایند تولید و نه از «طبقه است که شکل سنتز خود را بالقوه بی
شک منتقد سرسختِ تقسیمات و رتل بی-زون8».آورددست ي مبادله بهتصاحب به واسطه

بین کارگران یدي و فکري در کمونیسم روسی بود. به تأکیدش توجه کنید: ما هانابرابري
یدي و کار فکري، یا طبقه، وحدت کاراي بیبه تأسی از مارکس باید به شرایط جامعه«

اما این هدف در نقد »ه کنیم.شان را اضافبنديگوید ناپدیدشدن تقسیمکه او میچنان
که مبارزه با تقسیم بین کار فکري و کار اینبر اي ندارد. اظهارنظر او مبنیپایهرتل -زون

موضوعی اساسی را در ساختن سوسیالیسم در چین، پس از پیروزي انقالب فرهنگی «یدي 
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دهد، اگر میرا نشان» هست«و » باید«گرایی کانتی بین داد، دوگانهتشکیل می» پرولتري
9گرایی مائویستی است.نگوییم که حاکی از لغزش به اراده

تر از داري را وفادارانههاي سرمایهکه دوگانگی کانتی واقعیتاینرتل با پافشاري بر-زون
رتل آن را تالش براي -دهد ـ رویکردي که زونی هگل بازتاب میشناختمعرفترویکردِ ضدّ

روح مطلق تعبیر » ندگاريمادرون«تضادهاي اجتماعی به ها وآمدکشاندن تمامی خالف
مارکس طفره برود. » ماتریالیسم«هگل و » لیسمآایده«ي بین کوشد از رابطهکند ـ میمی
ي انتقادي کانتی از ساختار که فلسفهرسد گئورگ لوکاچ نیز با گفتن ایننظر میبه

، با این نظر توافق دارد. اما لوکاچ گیردي مدرن سرچشمه میي آگاهی در جامعهوارهءشی
اي کامالً ي یونان باستان، که در بستر جامعههاي فلسفهحلکند که مشکالت و راهاضافه می

]هايحلمشکالت و راه[داري جاي گرفته بودند، تفاوتی کیفی با متفاوت با سرمایه
وارگی، اياز شئهاي معینی ي یونان با جنبهاما، فلسفه«ي مدرن داشتند: فلسفه
10»هاي کلی وجود بیگانه نبود.عنوان شکلکرده باشد، بهها را تجربه ه آنکآنبدون

ي تجاري یونان باستان وجود داشت، شکل کاالیی که اگرچه کاالها و پول در حاشیه
ي اجتماعی فعال نبود. اسطهوجه یک وتوصیف کرده است، به هیچسرمایهمارکس در

شود؛ نقدي که ورزي کانتی نمیمتوجه نقد هگل از اشتباهات عمده در اندیشهرتل -زون
گذارد. اختیار مارکسیسم میکننده علیه اقتصاد سیاسی را درهاي تعیینبرخی از استدالل

وجه بیرونی نیست. هیچبهگوید که شکل در رابطه با محتوامیمثال هگل خالف کانت براي
گوید:طور که ایزاك روبین میشکل نیست. همانبیوا، محتوایرا در تقابلِ شکل و محتز
آورد که در وجود میش این شکل را بهاخودِ محتوا در تکامل…ي هگلیاز منظر فلسفه«

از این منظر، شکل ارزش نیز ضرورتاً باید از …شکلی پنهان در این محتوا گنجیده شده بود
اید کارِ مجرد را در تمامی غناي ویژگی جوهرِ ارزش برخاسته باشد، و درنتیجه ما ب

11نشانِ تولید کاالیی است، جوهر ارزش بدانیم.اش که سرشتاجتماعی

ي فصل اولهایی دربارهیادداشت«خود، 1949ي رسد رایا دونایفسکایا در مقالهنظر میبه
توافق ي موضوع شکل و محتوا، با روبین درباره»هگلمنطقمارکس در ارتباط باسرمایه 

» مفید«توان صرفاً با تقابل قراردادنِ ذات در مقابل شکل، یعنی تقابلِ کارِ دارد: نمی
ي گونهشود، با شکل پدیداري و توهمانضمامی، که خاستگاه تمامی ارزش درك می

وارگی کاال غلبه کرد. چون انجام این کار، باعثِ بت» واهی«هاي مبادله، بر ماهیت ارزش
کند، خواهد ارز عمل میعنوان همها در یک کاال، که بهمتقابلِ آنر و تضادِ دركِ تاثیعدم



35|داريهاي فلسفی ضدّسرمایهریشهي درباره

انضمامی شود. کاربدل میارزشیعنی،خودشکل پدیداري ضدِّشد. ارزش مصرفی به
کند. شود که تحت آن کار مجرد خود را آشکار میي محض شکل بدل میصرفاً به ماده

ي آن وجودِ شکل پولی است، که الزمهکارهاي خصوصی توسط شکل ارزش عام، 
ـ نیروي کارکردنشکل ارزش عام، تمامی کار بالفعل را به صرف12».شونداجتماعی می«

دهد. تحت نفوذ تقلیل مینامحدود و انباشت سرمایه ـ» رشد«کرانگی معیوب در بی
ارزش عنوان سوژه در کشمکش بین اده و مصالح است نه سوژه. کار بهسرمایه، کار م

عنوان پرولتاریا، فقط در به» کار«یابد. ، فعلیت نمی»بد«ايو ارزش مبادله» خوب«مصرفی 
شود. مارکس تبدیل می» سوژه«کردن تولید ارزش به کنجریان الغاي خود و ریشه

گوید که فرایندِ زندگی جامعه، حجابِ رازآمیز خود را تا زمانی که آگاهانه توسط می
اند اداره نشود، از دست بسته شدهاي ماندگار همآزادانه و براساس برنامهتولیدکنندگانی که

نخواهد داد.
نظر ارسطو، هگل و مارکسپراکسیس به

نه دانند و می» آگاهی کاذب«ها آن را که آنوارگی کاال ـرتل و تامسون، بت-نظر زونبه
اما این نظر 13داشت.در یونان باستان نیز وجود قدرت ساختاربخش عینی سرمایه ـ 

در عملیاتِ مبادله » خطاهاي حسی«ي فراتاریخی که از اعنوان پدیدهوارگی، بهي بتدرباره
ترین شکل ساده«ي کاال ـاش دربارهرکس در تحقیقتوان با موضع ماگیرد، را نمیریشه می

تاریخاً «کهـ» دهدیي معاصر خود را بروز ماجتماعی که در آن محصول کار در جامعه
جلد سوم توان دریافت چرا مارکس دراز این موضع می14است، یکی دانست.» مشخص
تري داشت اشتراك بیشوجه» کمونیسم اولیه«ن باستان با شهر یوناگوید دولتمیسرمایه

کاالي «یه این شهر و هم در کمونیسم اولداري و فئودالیسم. زیرا هم در دولتتا با سرمایه
» هدف نهایی«شد و بازتولید همین کاال عنوان اساس تولید ارائه میبود که به» بالفعل

Theoriaمراتبی اجتماعی را شامل (از باال به پایین) ارسطو سلسه15شد.تولید محسوب می
که فلسفه حالی(تولید) متصور بود. درTechné(فعالیت یا عمل) و Praxis(نظریه و فلسفه)؛

هیج غایتی بیرون از خود رو آزادي را دربرداشتند ـراه با هم قلمکه همو پراکسیس ـ
ش را در بیرون از خود دارد. اهايشد غایتندارند، تولید که عمدتاً توسط بردگان انجام می

مانعی را که هگل در مفهوم فلسفی خود از جهان مدرن (پس از انقالب فرانسه) کوشید 
عنوان تولید) قرار داده بود، بردارد و ) و غیرآزادي (بهسعنوان پراکسیارسطو بین آزادي (به

یافتگی تاریخی روح، که در مفهومی از کار آزاد وحدت ها را به دو وجه خودعینیتآن
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اي را بدون غایتی بیرون از خود یافتند، تبدیل کند. مارکس نیز مانند ارسطو جامعهمی
ي شهرها، جامعهي خودکفاي دولتنظر ارسطو جامعهکه بهمتصور بود. اما درحالی

نظر مارکس سوسیالیسم/کمونیسم نهادي آزادمردانِ حاکم بر بردگان و زنان بود، به
ي آگوست بالنکی (که گفتهاست؛ یعنی به» عنوان غایت خودبهقدرتِ انسان «خودبسنده از 

است. و »بردهجمهوري بدون«]سوسیالیسم/کمونیسم[کرد) مارکس بسیار او را تحسین می
الکتیک خودآگاهی و آگاهی است، ي تاریخ هگل همانا دیکه دیالکتیک در فلسفهدرحالی

کش است. هگل قادر نبود دیالکتیک انسانِ زحمت]دیالکتیک تاریخ[نظر مارکس به
ي طبقاتی قرن نوزدهم ي که مبارزهاوارگیوارگی کاال در تولید صنعتی را ببیند، بتبت

ل کار انتزاعی مدرن را با کار رده بود. بنابراین عجیب نیست که هگبراي مارکس روشن ک
عنوان پراکسیس یکی بداند.به

ها وارد تاریخ شدند، وضعیت آنان شبیه به شرایط که یونانیگوید زمانیرزا لوکزامبورگ می
در » کمونیسم«بنابراین، آیا اتفاقی بود که 16ي ابتدایی بود.کمونیسمِ از هم پاشیده

نخبگانِ يفلسفهدربار در دنیاي یونانی واش براي نخستین»ابتدایی«هاي کلش
پول و این فلسفه، ظهور کرد؟ ریچارد سیفورد درزمان با خاموشیافالطون، همجمهوري

تاثیر پول، بلکه تحتفقطنهدهد که سنت متافیزیکی غربنشان میذهن ابتدایی یونانی
شدن جامعه بودند، هرچند پولیو اعمال اجتماعی که مقدم برها تاثیر شکلچنین تحتهم
شناختی ناآگاهانه بر جوهر مستلزم پرتوافکندنِ کیهانی، به وجود آمد. اگرچه فلسفهجزی

17آن نیست.شاملاندیشد،رتل می-که زونانتزاعی پول است، چنان

توان نتیجه گرفت لزوماً نمیگر منطقِ سرمایه است، هگل بیانمنطقِکهبا تصدیق اینحتا
طور که دوگانگی درونی منطقِ هگل در گر شکل ارزش است. هماني هگل بیانکه فلسفه

ثباتی داري نیز با بیشود، سرمایهبیان می» امر مطلق«ي عملی و نظري در تضاد بین ایده
قدرت انسان «ن رویی فراتر از سرمایه است که در آگر قلمشود که بیانپاره میدرونی پاره

»غایت خودِ آن است.

هایادداشت
1 .Gaspar Miklos Tamas, “The Uniqueness of Capitalism and the Normative

Content of a Socialist Political Philosophy” (2008)
http://marxandphilosophy.org.uk/society/events



37|داريهاي فلسفی ضدّسرمایهریشهي درباره

2 .Alfred Sohn-Rethel, Intellectual and Manual Labor: A Critique of Epistemology
(London: Macmillan, 1976), p. 57.Sohn- Rethel, IML, p. 57.

3 .Societies of appropriation
4 .Gillian Rose, Hegel Contra Sociology, (London: Continuum, 2000), pp. 15-17.
5 .Sohn-Rethel, p. 57.
6 .F.M. Comford, The Unwritten Philosophy; pp. 120-26. Benjamin Farrington,

Science and Politics in the Ancient World (London,: Allen and Unwin, 1965).
George Thomson. Aeschylus and Athens (London: Lawrence and Wishart, 1973).

7 .Sohn-Rethel, p. 83.
8 .Sohn-Rethel, p. 139.
9 .Sohn-Rethel, p. 169.

10 .George Lukacs, History and Class Consciousness, (London: Merlin 1971), p.
111.

11 .I.I.Rubin «Abstract Labour and Value in Marx’s System» Capital and Class,
No. 5, Summer 1978,

http:/www.marxists.org/archive/rubin/abstract-labour.htm
12 .Raya Dunayeskaya «Notes on Chapter one of Marx’s Capital and its Relation

to Hegel’s Logic» (1949), The Marxist-humanist Theory of State-capitalism
(Chicago: news and Letters Publications, 1992), PP. 89-94.

13 .Alfred Sohn-Rethel, «The Historical Materialist Theory of Knowledge» (in
four parts). Marxism Today, (March, April, May and June 1965).

14 .Marx, «Notes on Adolph Wagner» in Karl Marx Texts and Method, ed. T.
Carver (oxford University Press: 1075).

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/01/wagner.htm
15 .Marx, Capital Vol. III. (London: Penguin. 1978). P.970.
16 .Rosa Luxemburg, “Slavery,” The Rosa Luxemburg Reader, eds, K.B.

Anderson and P. Hudis (New York: Monthly Review Press, 2004), p. 114.
17 .Richard Seaford, Money and the Early Greek Mind (Cambridge University

Press: 2004), pp. 188-89.

اي است از:ي باال ترجمهمقاله



دیوید بلک	|38

David Black, Contra Sohn-Rethel: On the Philosophical Roots of Anti-Capitalism,
The International Marxist – Humanist, February 17, 2013



39|امید در برابر هراس

امید در برابر هراس
نگاهی به مجمع اجتماعی جهانی در تونس

پرویز صداقت|امانوئل والرشتاین 

بار در تونس برگزار شده ي خود که اینمجمع اجتماعی جهانی اخیراً به نشست دوساالنه
هاي رسمی جهان تا حدود بسیار زیادي آن را نادیده گرفتند. بسیاري رسانهبود پایان داد. 

کردند؛ موضوعی از کسانی که با تردید در مجمع حضور یافته بود بر نامربوطی آن تأکید می
نظر بر مطرح شده بود. اختالف2002که از هنگام برگزاري دومین نشست مجمع در سال 

اعث بروز شکاف در آن شده بود. این مجمع سرشار از سر مناسبت مجمع اجتماعی جهانی ب
ي استراتژي هایی دربارهنظربحث بر سر ساختار مجمع اجتماعی جهانی و آکنده از اختالف

ها، مجمع اجتماعی جهانی موفقیت ي اینرغم همهمناسب براي چپ جهانی بود. اما به
عظیمی بود.

است که در آخرین روز اجالس مجمع در معیاري براي موفقیت آن، به خاطر آوردن چیزي
در داکار رخ داد. در آن روز حسنی مبارك ناگزیر شد از ریاست جمهوري مصر 2011سال 

پا خاست. اما بسیاري گفتند که آیا ي همگان در مجمع اجتماعی جهانی بهکنار برود. هلهله
نی از انقالبیون ارتباطی مجمع اجتماعی جهانی نیست؟ آیا کساي بیدهندههمین نشان

تونس یا مصر از مجمع اجتماعی جهانی الهام گرفته بودند؟ آیا اصالً چیزي در مورد آن 
شنیده بودند؟

هایی که در تونس انقالب کردند مجمع سال بعد به دعوت همان گروه	حال، دواینبا
زاري کنند برگرسد فکر مینظر میجا برگزار شد. کسانی که بهاجتماعی جهانی در آن

مجمع اجتماعی جهانی در تونس یاري بزرگی به پیکار داخلی آنان براي حفظ 
شان در پی مهار انقالب و انتقال آوردهاي انقالب علیه نیروهایی است که به گماندست

گر و ضدّسکوالر هستند.قدرت به شکل جدیدي از حاکمیت سرکوب
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ها بر تونسی». دیگر ممکن استجهانی «شعار دیرین مجمع اجتماعی جهانی این است: 
شعار 		سان در نشست نمایش داده شود. این افزودن شعاري نو پافشردند که با اهمیتی هم

ها به هفت زبان نوشته شده بود. این شعار اضافی به بود ـ که در تمامی نشان» منزلت«
مجمع را ها و افراد حاضر درهاي متعددي بر عنصري ضروري تأکید داشت که سازمانشیوه

نهد را حرمت می	جاوجوي برابري حقیقی، که منزلت همگان در همهگردهم آورد ـ جست
دهد.این منزلت را ارتقا می		و

معنا نیست که در مجمع توافق کامل وجود داشت. با چنین توافقی خیلی فاصله این بدان
تفاوت میان تأکید بر امید ي بازتاب مثابهها بهي آنها مشاهدهداریم! یک راه تحلیل تفاوت

واره ي مجمع مشخص ساخته، این مجمع همنامهکه اساسو تأکید بر هراس است. چنان
ي گسترده و فراگیري از فعاالنی است که طیفی از چپ تندرو تا چپ میانه را پهنه

ي دانند چراکه آموزش دوجانبهي قوت مجمع میگیرد. برخی این را نقطهدربرمی
هاي گوناگون بر سر مسائل کلیدي است: آموزشی متقابل که در مختلف و حوزههاي گرایش

انجامد. داري میمدت به کنش مشترك براي دگرگون ساختن سیستم موجود سرمایهمیان
اند کاري با کسانی است که صرفاً مایلبراي برخی دیگر ظاهراً این مسیري براي هم

ن هرگونه تغییر بنیادي. امید در برابر هراس.هاي موجود را تعدیل کنند، بدونابرابري
هاي سیاسی چپ در فرایند دگرگونی است. نظر نقش حزبدیگر خاستگاه دائم اختالف

مدت را بدون به قدرت رسیدن احزاب چپ مدت یا میانبرخی هیچ تغییر مهمی در کوتاه
کنند الزم احساس میدانند. و وقتی این احزاب به قدرت رسیدند این افراد پذیر نمیامکان

گمان کنند. بهاست حضورشان در قدرت استمرار یابد. دیگران در برابر این ایده مقاومت می
هاي اجتماعی باید آنان، حتا اگر باید به قدرت رسیدن چنین احزابی یاري کرد، جنبش

تر وبیش قطعاً کمهاي منتقد این احزاب که عملکردشان در عمل کمکنندهعنوان کنترلبه
شان خواهد بود، خارج از قدرت بمانند. بار دیگر، امید در برابر هراس.هاياز وعده

اصطالح گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، نوع نگاه به کشورهاي نوظهور ـ به
افریقاي جنوبی) و دیگران ـ دیگر منشاء اختالف است. برخی بریکس را نیروي متقابل 

دانند. برخی یک، یعنی ایاالت متحد، اروپاي غربی و ژاپن میمهمی در برابر شمال کالس
اند. نقش چین امروز در هاي امپریالیستی بدگماندیگر نسبت به گروه جدیدي از قدرت

ویژه محل مناقشه است. امید در برابر هراس.آسیا و افریقا و امریکاي التین به
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است. براي برخی مجمع نظر درونیي عملی چپ جهانی دیگر منبع اختالفبرنامه
اجتماعی جهانی اپوزیسیون سلبی خوبی در برابر امپریالیسم و نولیبرالیسم است. اما 

هاي مشخصی است که قادر به پیشنهادشان باشد. اینان خواهان متأسفانه فاقد بدیل
ي مشخصی براي چپ هستند. اما براي دیگران، انجام چنین شدهیزيي اهداف برنامهتوسعه
بندي و تضعیف نیروهایی است که در مجمع قبل از هر چیز در خدمت تقسیمکاري

اند. امید در برابر هراس.اجتماعی جهانی گرد آمده
از مجمع اجتماعی جهانی است. » استعمارزدایی«اصطالح نظر بهي دائم اختالفدیگر حوزه

-رادي از جهان پانازحد در اختیار افبراي برخی، مجمع اجتماعی جهانی از بدو امر بیش
اند. خوردگان و دیگرانی است که از میان مردم ممتاز جهان آمدهاروپایی، از مردان، از سال
اش باشد هاي اولیهي یک سازمان، باید در پی گسترش پایهمثابهمجمع اجتماعی جهانی به

ب اش بازتالحاظ جغرافیایی گسترش یابد و در پی آن باشد که ساختارهايـ باید به
باشد. این کوشش استمرار داشته و در هر یک از تري از این پایهبیشمطالبات هرچه

هاي متوالی بدان نگاه شده است، در این مفهوم مجمع اجتماعی جهانی بیش از مجمع
در تونس ـ جنبش تسخیر، » جدید«هاي پیش فراگیر است. حضور تمامی انواع سازمان

ي بر این حضور است. براي دیگران این هدف خیلی دور او مانند آن ـ نشانهخشم جنبش 
یابی است تا جایی که در مورد هرگونه نیتی براي تحقق این هدف تردید دارند. از دست

امید در برابر هراس.
چنان تنها ي فضاي مقاومت دریافته شد. دوازده سال بعد، هممثابهمجمع اجتماعی جهان به

شان ادامه دهند. آیند تا به مباحثاتها گرد میین بحثهاي اي طرففضایی است که همه
تردید چنین ها خسته شده باشند؟ بله بدوني همین بحثآیا افرادي هستند که از ادامه

رسند که در پی مشارکت و هاي جدیدي از راه میواره افراد و گروهآن همبراست. اما عالوه
ند. مجمع اجتماعی جهانی زنده و بودن در ساخت یک چپ کارآمد جهانی هستسهیم

.جوش استوپرجنب

2013یکم آوریل 
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ساختاروعامطوربهسرمایه
مارکسي»سرمایه«

1861- 63مارکساقتصاديهايیادداشتازجدیددرك
آزادحسن|هاینریشمایکل

چاپ ) که 1977» (ي مارکسگیري کتاب سرمایهشکل«عنوان اثر رومان روسدلسکی تحت
در آلمان غربی، در آغاز جنبش سرمایهمنتشر شد، بر مباحث مربوط به 1968	اول آن در

گرچه تفسیرهاي متکی بر 1مالحظه و پایدار بر جاي گذاشت.دانشجویی تأثیري قابل
دیدگاه روسدلسکی، در تضعیف مبانی اکونومیستی و پوزیتیویستی مؤثر بود، ولی این امر 

هاي فلسفی در مورد بنیاد اقتصادي و اجتماعی نقد مارکس از اقتصاد غالباً به بهاي بدفهمی
سیاسی انجام گرفته است. ظاهراً سرمایه از دو دیدگاه قرائت شده است: نخست، با درك 

هگل. دوم، با تکیه بر آراي » منطق«ي دیالکتیکی مطابق ي ارائهمعینی از شیوه
از سوي » سرمایه عام«ربرد مفهوم خصوص کاي ملهم از گروندریسه بهشناسانهروش

و شکست » سرمایه«هاي مربوط به کردن بحثروسدلسکی. از شوخی روزگار، فروکش
هاي مقدماتی نوشتهي هفتاد با چاپ اول بسیاري از دستجنبش دانشجویی در اواسط دهه

شده هاي قبالً منتشرنوشتههاي بهتري از دستراه با نسخهبراي تدوین کتاب سرمایه، هم
عنوان مجموعه آثار املی از آثار مارکس و انگلس، تحتي جدید و کشکل مجموعهبه

2زمان بود.هم		MEGA	مارکس و انگلس

جز به«نوشته ست (آثار، مقاالت، دست(مگا) به چهار بخش اصلی تقسیم شده اآثارمجموعه
ها، نویسیها، خالصههاي مربوط به آن، نامه، کتاب سرمایه و متن»کتاب سرمایه

ي اقتصادي اي). بخش دوم مگا براي تکوین و تکامل نظریهها و تفسیرهاي حاشیهیادداشت
-58شود (اي برخوردار است. جلد اول شامل گروندریسه میالعادهمارکس از اهمیت فوق

اش را ي اقتصادي مارکس در دوران پختگینوشته از نظریه). این اثر نخستین دست1857
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سهمی در نقد اقتصاد سیاسی دفتر «عنوان تحت1859د. جلد دوم شامل متنگیرمیدربر
ي دوم دربارهي کاال و فصل که صرفاً از دو فصل تشکیل شده است: فصل اول درباره» اول

) کتاب URTEXTي (عنوان متن اولیهاین، شامل قسمتی است تحتبرپول. جلد دوم عالوه
ي استفاده از قانون سلب مالکیت ویژه از حیث شیوهکه به» سهمی در نقد اقتصاد سیاسی«

یک در توجه است، این مطالب هیچیه قابلدر گردش کاالیی ساده و گذار از پول به سرما
اند (حداقل به شود. گرچه این دو متن هر دو قبالً به چاپ رسیدهمتن کامل دیده نمی

شده است) اولین انتشار تر تشکیلآلمانی) اما جلد سوم (که خود از شش جلد کوچک
سهمی در نقد اقتصاد «عنوانرود تحتشمار میبه1861-63هاينوشتهکامل دست

هاي ارزش آثار (مگا) تنها نظریهن قبل از به چاپ رسیدن در مجموعهاز این مت». سیاسی
ي چاپی و صفحه2400طور کامل بالغ برها بهنوشتهاپ شده بود. این دستاضافی چ

در نظر 1859ي متنشود. در آغاز، ادامههاي مارکس محسوب مینوشتهرین دستتبزرگ
اي تبدیل شد که در جریان نگارش، نوشتهشده بود، ولی در زمانی کوتاه به دستگرفته 

نوشته این دست3.کندپنجه نرم میوروش ارائه دستمارکس با مشکالت تحقیق و 
رود؛ و پیوندي اساسی بین گروندریسه ه شمار مینویس دوم نظریه اقتصادي مارکس بپیش

دهد.را نشان می» سرمایه«و کتاب 
به نگارش در 		1861-63	هايهاي مارکس که میان سالنوشتهانتشار کامل دومین دست

ترین نتایج تالشی است که در مگا انجام گرفته است. این طور قطع، یکی از مهمآمده به
دهد که برخی از تزهاي اساسی روسدلسکی را تصحیح کنیم. میها به ما امکان نوشتهدست

سرمایه در پرتو گونه تفسیر روسدلسکی از دهند که چهها نشان مینوشتهنخست، این دست
که در گروندریسه نقشی غالب دارد، در قبال مشکالت » طور عامسرمایه به«مفهوم 

کند تا پاسخ تغییر ان را فراهم میها این امکشکند. دوم، این یادداشتمحتوایی درهم می
ي بین محتواي سه جلد سرمایه و ي رابطهلهشش جلدي را پیدا کنیم ـ یعنی مسادر طرح

ي خود گنجانده بود (یعنی سرمایه، مالکیت اي که مارکس در برنامهشش کتاب اولیه
ارضی، کار مزدي، دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی).

در گروندریسه» عامطورسرمایه به«مفهوم 
ي صرفاً یک تقسیم ساده» هاي متعددرقابت بین سرمایه«و » طور عامسرمایه به«تمایز 

شناسانه و یک طرزتلقی خاص از مطالب تحت بررسی نیست، بلکه یک دیدگاه روش
شود که این دیدگاه را دهد. نو بودن آن هنگامی فهمیده میي بورژوایی را نشان میجامعه
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40يهاي دههمقایسه کنیم. تحلیل1840يهاي اقتصادي مارکس در دههلبا تحلی
عنوان یک سازوکار اساسی براي توجه دارند و مارکس رقابت را بهمقدمتاً به روندهاي بازار

، او تغییر »کارمزد و سرمایه«گیرد. مثالً در کار میها بهي وسیعی از پدیدهضیح پهنهتو
هاي ). یادداشت1849دهد (مارکسمولده را به رقابت نسبت میمزدها و تکامل نیروهاي 

دهند. در این را نشان میموضع دیگري 1851ي ریکاردو در سالخالصه درباره
شود. ل میحاکم بر آن تمایز قائ» قوانین«و »روند واقعی«ها مارکس بین یادداشت
دهد. ابت را نشان می). و گروندریسه درکی کامالً نوین از رق362، ص1850(مارکس

نویسد:مارکس می
ي اصلی اقتصاد بورژوایی، قوانین این اقتصاد را وضع طور عام، این نیروي محرکهرقابت به«
فرض اعتبار قوانین آورد. بنابراین رقابت نامحدود پیشمیها را به عمل درکند، بلکه آنمین

اهري که ضرورت این قوانین شکل ظود ـشي آن محسوب میاقتصادي نیست، بلکه نتیجه
)475، ص28، جلد1857(مارکس». یابددر آن تحقق می

گیرد: رقابت صرفاً فرض میي قوانین سرمایه، رقابت نامحدود را پیشریکاردو براي مطالعه
عنوان تحوالت سرمایه، بلکه به…عنواننه به» کنداي نظري عمل میچون فرضیههم

). مارکس برعکس در برابر 480، ص28، جلد1857(مارکس» فرض نظري سرمایهپیش
عنوان شکل ظهور قوانین سرمایه در نظر دهد که رقابت را بهه را قرار میخود این وظیف

لیبرال -ي اخالقی و اقتصاد سیاسی بورژواي فلسفهفرض، او با هستهبگیرد. در نقد این پیش
» دست پنهان«و مندویلي زنبورهايفسانهابندي کالسیک آن درکند، با صورتمقابله می

را تأمین » منافع عمومی«اسمیت: یعنی این که تعقیب منافع خصوصی فردي در نهایت 
کند:کند. مارکس درست در آغاز گروندریسه اشاره میمی

آري این …شودطور اجتماعی تعیین میه این است که منفعت خصوصی، خود بهنکت«
ها را شرایط اجتماعی اما محتوا، شکل و وسایل تحقق آنمنفعت افراد خصوصی است،

)94		، ص1857	(مارکس». هاستکند که مستقل از تمامی آنفراهم می
عمل این تر در گیري منافع شخصی نیست، بلکه بیشي پیمنافع عمومی بورژوایی نتیجه

براي رقابت نیز کند. این امر که منافع شخصی را تعیین میجا گیري حضور دارد تا آنپی
صادق است:

درونی و خصلت اساسی سرمایه که از حیث مفهومی رقابت چیزي نیست جز سرشت «
یابد. گرایش شود و تحقق میدیگر ظاهر میهاي متعدد بر یکل متقابل سرمایهصورت عمبه
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، ص28، جلد1857(مارکس». یابدچون ضرورت خارجی تحقق میذاتی که همدرون
341(

رکس، درك این موضوع که قوانین سرشت درونی سرمایه صرفاً در حرکت واقعی براي ما
هاي اولیه و بازارمدار یابند، یک تحول کیفی در تحلیلهاي منفرد تحقق میسرمایه

مقوالتی است که این دیدگاه را وجوي شود. مشکل اصلی او اکنون جستمحسوب می
و » ي عامسرمایه«بندي کند. تمایز بین رتي بورژوایی صوطور مناسب در ساختار جامعهبه
با این درك جدید یکی نیست که براي نقد اقتصاد سیاسی امري » هاي متعددسرمایه«

رفت.شمار میآن بهاي براي فهمر تالش اولیهتبنیادي بود، بلکه بیش
شود، اما طور وسیع مشاهده میبه1970	و		1960هايدههگرچه این تمایز در بحث

ونه، روسدلسکی محتواي نمعنوانز این مفاهیم ارائه نشده است. بهگاه تحلیل دقیقی ایچه
چون تمامی خصوصیاتی که در اساس فرازي از گروندریسه همرا بر » طور عامسرمایه به«

). این 43، ص1977کند (روسدلسکیهاي منفرد مشترك است، تعریف میي سرمایههمه
افزایی است. تولید ارزش اضافی مقدمتاً به روسدلسکی، ارزشنظر بهخصوصیت مشترك

عنوان مکمل ضروري رد و متعاقب آن شرح روند گردش بهتحلیل روند بالفصل تولید نیاز دا
رسد که ارزش اضافی را زمان گردش نظر میلید. اما در معرفی روند گردش، بهروند تو

ي تولید. هنگامی که ارزش روند بالواسطهآمده در دستکند و نه ارزش اضافی بهن میتعیی
شود، به شکل مبدل سود ه میریخته شده سنجیدي پیشاضافی نسبت کل سرمایه

رساند. معرفی را با سود به پایان می» طور عامسرمایه به«ید ـ که روسدلسکی بخش آدرمی
ي وان نقطهعنیست بهبانرخ عام سود بدون شرح قبلی رقابت غیرممکن است، بنابراین می

رتیب درك ت). بدین46، ص1977شد (روسدلسکیعزیمت در تجرید در نظر گرفته می
مشترك عنوان مفهومی عام که تمام مشخصاتبه» طور عامسرمایه به«روسدلسکی از 

دهد. نرخ متوسط سود نیز در بگیرد، اعتبار خود را از دست میهاي متعدد را دربرسرمایه
اساس نظر روسدلسکی باید در ها قرار دارد. اما برمامی سرمایهشمار مشخصات مشترك ت

شوند کنار گذاشته شود. بررسی می» طور عامسرمایه به«عنوان مقوالتی که تحتردیف 
با طرحی که مارکس در نظر » طور عامسرمایه به«عریف روسدلسکی از ذات عالوه تبه

دهند که ـ گفتنی است که این ي نشان میهاي متعدد اولیهگرفته بود، مطابقت ندارد. طرح
را با » طور عامسرمایه به«خواست مارکس نمی- ها را روسدلسکی انتشار داده استطرح

4سود، بلکه با بهره به پایان برساند.
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را در تحلیل روند تولید به کار » طور عامسرمایه به«ه، مارکس ابتدا مفهوم در گروندریس
بردند، او نظر مفاهیم متعدد سرمایه که اقتصاددانان بورژوایی به کار میبرد. بعد از ذکر می

کند:خود را به شکل زیر خالصه می
اي از ارزش و پولگیرد، یعنی رابطهجا مورد بررسی قرار میسرمایه، تا حدي که در این«

که وصیاتی شود، یعنی تبلور خصمحسوب می» طور عامسرمایه به«که باید متمایز شود، 
(مارکس،» کند.چون ارزش ساده یا پولی متمایز میعنوان سرمایه از ارزش همارزش را به

)236، ص28، جلد1857
ود تا به مشخصاتی را در نظر دارد که باید با ارزش جمع ش» طور عامسرمایه به«یعنی 

ها مشخصاتی هستند که کند آنطور که مارکس اشاره میسرمایه تبدیل شود. همان
ي منفرد نیز دلیل خصوصیات هر سرمایههمین، و به»کنندرا به سرمایه بدل میارزش «

هاي متعدد را کنار فقط وجود سرمایهنه» طور عامسرمایه به«شوند. اما معرفی ب میمحسو
ي ي منفرد را که مجزا در نظر گرفته شده است از حوزهچنین سرمایهگذارد، بلکه هممی

کند:بررسی خود حذف می
ي منفرد متمایز از جا نه به یک شکل خاص از سرمایه و نه با یک سرمایهاما ما تا این«

ایم. این روندِ سرمایهشدن هاي منفرد دیگر سروکار داریم. ما شاهد روندِ سرمایهسرمایه
شدن، صرفاً بیان اندیشگون آن حرکت واقعی است که سرمایه طی آن پا به دیالکتیکی

)229، ص28، ص1857(مارکس». گذاردمیي وجود عرصه
ي منفرد چون یک سرمایهواقعی همشئعنوان مفهوم یکنباید به» طور عامسرمایه به«

روند «ربی مستقیم است. ازاي تجگونه مابهفاقد هر» ي عامسرمایه«یده شود: فهم
اندیشگون شود تجدید تولیدمشاهده می» ي عامسرمایه«که در » شدن سرمایهدیالکتیکی

این کند، باید در هایی که ارزش را به سرمایه بدل میسرشت درونی سرمایه است: ویژگی
5چارچوب فهمیده و دریافت شود.

رسد و در رقابت وجود دارد مینظر ظاهر بهگونه که بهي منفرد آنهمارکس از سرمای
صد دارد با تدوین کند. او قعنوان عاملی که منشاء سود و بهره است) عزیمت نمی(به

طور عام تحلیل خود را آغاز کند. بنابراین او ي قانون ارزش بهسرمایه بر پایهخصوصیات
پذیر است ها امکاني معادلي مبادلهگونه تولید ارزش اضافی بر پایهباید نشان دهد که چه

یت به ي بورژوایی مشهود است، ارزش اضافی در نهاطور که در سطح جامعهگونه آنو چه
کند ارائه ر میشود. چون هنوز سرمایه به شکلی که در رقابت ظهوسود و بهره تبدیل می
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ند تکامل مفهومی کنار رو مارکس مجبور است رقابت را در جریان رونشده است، ازاین
رد تمام مشخصاتی است که مارکس کننده داجا اهمیت تعیینچه که در اینبگذارد. آن

نظر از هاي منفرد صرفحرکت واقعی سرمایهتنها گیرد: نهنظر میدر» رقابت«وان عنبه
هاي متعدد مربوط نظر از سطح تمام روابطی که به سرمایهسطح تجرید عام، بلکه صرف

هاي روند گردش که مارکس با دشواريیک قطعه از گروندریسه (بعد از آنشود. او در می
گوید:مواجه شد) قاطعانه چنین می

گیري خود سروکار چون سرمایه، یعنی در روند شکلجا با سرمایه همدر اینچون ما «
چه خارج از سرمایه قرار دارد ها هنوز براي ما مطرح نیست ـ آنداریم ـ تعدد سرمایه

)115، ص29، جلد1857.(مارکس» …چیزي جز خود سرمایه نیست
ي ا توجه به دانش گستردهمنتزع از رقابت، ب» طور عامسرمایه به«هاي معرفی ویژگی
هاي بسیاري به وجود محدودیت» طور عامسرمایه به«، براي ذات »رقابت«ي مارکس درباره

اي وجود دارد که باید ارائه شود؛ ي ویژهشدهز سوي دیگر، محتواي از قبل تعیین آورد. امی
ي بخش دهاید در محدوب» نهایت«کاري که غالباً نادیده گرفته شده است. سرمایه در 

دهد. را در رقابت نشان میهایی که خود تعریف شود، با تمام ویژگی» طور عامسرمایه به«
مورد:ایندر
شکل ضرورتی بیرونی و صرفاً از طریق رشت سرمایه نهفته است در واقع بهچه که در سآن«

هاي متعدد بر ذاتی سرمایه تنها از طریق تأثیر سرمایهکند، تعینات درونرقابت ظهور می
)39، ص29، جلد1857(مارکس». شودگر میدیگر و بر خود جلوهیک

ز یک کند. ادو هدف متناقض را دنبال می» طور عامسرمایه به«نابراین مارکس در بخش ب
ي از تجرید معرفی شود ـ یعنی ادر سطح ویژه» طور عامسرمایه به«سو، باید محتواي 

دیگر است). اما هاي متعدد با یکي سرمایهرابطهرکت واقعی وتجرید از رقابت (که شامل ح
هاي مشهود که در یي خاصی داشته باشد، یعنی ویژگاز سوي دیگر این محتوا باید گستره

بگیرد.رقابت را دربر
رود.شمار میشرط، دشواري اساسی این دیدگاه بهزمان این دو تحقق هم

دهداهمیت خود را از دست میتدریجبه» ر عامطوسرمایه به«مفهوم 
طور که طرح ریزي کرده بود، اما، همانگرچه مارکس براي مطالعات اقتصادي خود برنامه

دهد، وقتی که کار خود را دربر گروندریسه نشان می» مقدمه«ي او در خالصه
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، ص28، جلد1857ش روشن نبود (مارکساشروع کرد هنوز جزییات آن براي		1957
نویس، در جریان تحقیق و درك بهتر او از ساختار جوامع بورژوایی ي پیشمه). برنا45

شکل گرفت. مارکس در جریان تکمیل گروندریسه قصد داشت که تحقیقات اقتصادي خود 
را در شش کتاب ارائه کند: سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدي، دولت، تجارت خارجی و 

ي بزرگ شرایط اقتصادي وجود سه طبقه«اول نظر داشت که سه کتاببازار جهانی. او در
، ص1859را تشریح کند (مارکس» شودي مدرن بورژوایی به آن تقسیم میکه جامعه

طور عام ب) در نظر گرفته شد: الف) سرمایه بههاي زیر ). براي کتاب سرمایه بخش261
مکاتبات 1858آوریل2ي مارکس به انگلس،ي سهامی (نامهرقابت ج) اعتبار د) سرمایه

هاي زیر باشد:قرار بود که شامل قسمت» ي عامسرمایه«) بخش مربوط به 97منتخب، ص
، کلیات مارکس و 1857مارس11يطور عام، (نامهسرمایه به	-3پول-2ارزش- 1

) یعنی کتاب اول، 1859). سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی (544، ص29انگلس، جلد
پردازد. مارکس در این برنامه است که به اولین و دومین بخش مینخستین و تنها روایت از

(فصل و بخش هر » طور عامسرمایه به«رش بخش سوم کرد، یعنی شروع به نگا1861	سال
نویس بدل شد؛ پُر از زودي به چركاند). اما این بخش از نوشته بهدو داراي یک عنوان
آینده. در جریان نگارش این بخش بود که ي موضوعات بینی دربارهتغییر برنامه و پیش

)1859» (سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی«ي مستقیم مارکس قصد خود را براي انتشار ادامه
يم سرمایه به نگارش در آورد (نامهناشت و تصمیم گرفت که اثري جدید بهکنار گذا

دارم که ). (من در نظر 639، ص30، کلیات مارکس و انگلس، جلد1862دسامبر	18
بخش پایانی این نوشته مورد بررسی 		ي را درجلد سرمایه و طرح اولیهي بین سهرابطه

سرمایه «ي که مارکس در ارائهدهندنشان می1861-63هاينوشتهقرار دهم). دست
دهند این دیدگاه سرانجام رو شد، مشکالتی که نشان میبا مشکالتی روبه» طور عامبه

ته شد.گونه کنار گذاشچه
ي روند اند. مارکس در جریان ارائهمشاهدهها در گروندریسه نیز قابلدشوارينخستین 

حال عینه بازتولید عناصر مادي سرمایه درشد کرو گردش سرمایه با این مشکل روبه
زمان صرفاً هر دو بازتولید همکه شوند، و اینزندگی نیز محسوب میبازتولید وسایل

هاي مختلف ارائه شوند. یعنی خصوصیات نظر گرفتن مبادله بین سرمایهتوانند با درمی
ارائه است. اما هاي متفاوت قابلت به شکل سرمایهذاتی روند گردش، به حکم ضروردرون

جز ابراز جا مارکس بهممکن نبود. این» عامطور سرمایه به«علت سطح تجرید این کار به
د:توانست انجام دهاطمینان کاري نمی
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ي واحد در حال جریان سخن بگوییم، چون توانیم از یک سرمایهجا ما هنوز میدر این«
)111، ص29، جلد1957چون سرمایه را مدنظر داریم. (مارکسسرمایه هم

مشکل دیگر در جریان معرفی قانون گرایش نرخ سود به کاهش ظهور کرد. اگر قانون عامی 
طور سرمایه به«مطرح شود: یعنی در بخش مربوط به وجود دارد، پس باید قبل از رقابت

ین نرخ متوسط سود است که کاهش از سوي دیگر براي مارکس روشن بود که ا». عام
). اما قرار نبود نرخ متوسط سود قبل از 132-3، ص29، جلد1857یابد (مارکسمی

توان یمورد مایناطمینان مارکس را درد بررسی قرار گیرد. سرانجام، عدمبخش رقابت مور
صرفاً نه یک تجرید ساده، بلکه از موجودیتی واقعی » طور عامسرمایه به«مشاهده کرد که 

رسمیت خود آن را به» هاي تعادلآموزه«که اقتصاددانان بورژوا در» نیز برخوردار است
گاه مشخص نکرد که ). اما مارکس هیچ378، ص28، جلد1857شناسند (مارکسمی

بار ر واقع او این اصطالح را تنها یک ان وجود واقعی چه چیزي را در نظر دارد، دعنوتحت
6کار برد.به

دهند که نسبت به گروندریسه تغییرات متعددي را نشان می1861-63هاينوشتهدست
بار نمونه، مارکس براي نخستینعنواناز تحقیق است. بهتريرفتهي پیشگر مرحلهبیان

طور ي تولید اضافه ارزش نسبی بهیوهعنوان یک شنیروهاي مولده را بهافزایش 
دهد. بخش مربوط به روند تولید سرمایه، نیز حاوي سیستماتیک مورد بررسی قرار می

کند، مثل ي کار مزدي موکول میموضوعاتی است که گروندریسه آن را به کتابی درباره
جا، بعد) و کار زنان و کودکان (همانبه	158، ص1861-63شدن روز کار (مارکسطوالنی

ها بول ذاتی بودن این گرایشوجه خودسرانه نبود، و از قهیچبه بعد). این ادغام به	303ص
کردن از اختصاص سه جلد نظرچنین به صرفشد. این موضوع هممیبه سرمایه ناشی نسبت

که مارکس اکنون در جه اینتوشود. قابلجداگانه به شرایط وجود سه طبقه نیز مربوط می
که به در نظر دلیل ایندارد. این امر بهتولید گام برمیجهت ادغام انباشت در معرفی روند 

، 28، جلد1857شود (مارکسهاي متعدد نیاز دارد از گروندریسه حذف میگرفتن سرمایه
سرمایه و عنوان تبدیل سود به مارکس در گروندریسه انباشت را به). 245زیرنویس ص

هاينوشتهکه دستحالیگیرد، درر میي منفرد در نظچون روندي مربوط به یک سرمایههم
حاوي تبدیل ارزش اضافی به سرمایه است.63-1861
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انطباق داد، ولی تغییراتی نیز » ي عامسرمایه«توان با مفهوم گرچه این تغییرات را می
ي ي بازتولید و گردش کل سرمایه، نظیر ارائهروندوجود دارند که از این مفهوم فراتر می

اجتماعی و نرخ متوسط سود.
ي به این نتیجه رسید که کل سرمایه» جزم اسمیتی«مارکس در جریان انتقاد خود به 

اجتماعی را در نظر بگیرد. اسمیت عقیده داشت که کل ارزش یک کاال به مزد و سود 
ي ثابتِ دخیل در ارزش کاالها را طور که سرمایهشود، هماني رانت) تجزیه می(دربرگیرنده

تلقی، اسمیت را در این جهت سوق داد که کل توان به مزد و سود تجزیه کرد. این طرزمی
قابل، مارکس اعتقاد داشت که ي کاالها را به مزد و سود تقسیم کند. در مارزش ساالنه

اما این دیدگاه مشکالتی گیرد. ترتیب اهمیت بخش ثابت سرمایه را نادیده میبدین
آفریند.می

توان کاالهاي عرضه شده در یک سال را با سود و مزد طی همان سال گونه میچه«
بگیرند. ي ثابت را نیز دربرسود، سرمایهبر مزد وکه این کاالها عالوهحالیرد، درخریداري ک

)107صهاي ارزش اضافی، بخش یک شده در نظریهترجمه	،398، ص1863(مارکس
ي اجتماعی ـ یک بخش مارکس احتماالً این مشکل را با تمایز بین دو بخش از سرمایه

براي تولید وسایل تولید و یک بخش براي تولید وسایل مصرف ـ حل کرد. چند قطعه از 
دهند که او قصد داشت بررسی این نکته را در چارچوب روند گردش آثار مارکس نشان می

، 1861-63(مارکس» طور عامسرمایه به«عنی در بخش مربوط به یسرمایه توضیح دهد ـ 
دهد:). اما این کار، انحراف از سطح تجرید قبالً تعیین شده را نشان می406و 402ص

و رقابت » طور عامسرمایه به«کامالً با تمایز بین تنهاي کل اجتماعی نهي سرمایهمقوله
کار گرفته نشده است. مند نیز در گروندریسه بهامور نظططور بهانطباق ندارد، بلکه همین

شمار به» اشکال خاص سرمایه«حال عیني اجتماعی درختلف کل سرمایههاي مبخش
کند. (مقایسه کنید با نفی میطور عام را ي سرمایه بهعنوان آشکارا ارائهروند و بدینمی
)236، ص28، جلد1857قول باال از مارکسنقل

رخ متوسط شود که گویا رانت مطلق با انحرافی از نرو میله به شکلی روبهمسامارکس با 
انطباق است:سود یا قانون ارزش قابل

عنوان سهمی از اي بهکند با هر سرمایهتالش میها،ترتیب رقابت بین سرمایهبدین«
نابراین در رو شود، و متناسب با آن، سهم آن را در ارزش اضافی و بي سرمایه روبهمجموعه
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شده در تئوري ارزش اضافی، بخش ترجمه	،658ص،1861- 63سود تنظیم کند. (مارکس
)29		دو، ص

کند: این تر میي رقابت دقیقي خود را با تمایز بین حرکت دوگانهمارکس بعدها روش ارائه
شود و بین ي تولید به برقراري یک ارزش بازار واحد ختم میحرکت مضاعف در هر حوزه

شود تبدیل می» قیمت میانگین«ها به تراز شدن ارزشهاي مختلف تولید با هموزهح
نامد) که تحقق نرخ متوسط سود تولید میبار آن را قیمتبراي اولینسرمایه(مارکس در

تواند بنابراین مارکس میبه بعد)،	851و	767، ص1861- 63کند (مارکسرا تسهیل می
بر اساس قانون ارزش توضیح دهد: ارزش محصوالت زمین در ممکن بودن رانت مطلق را 

شود (چون در روند توازن شان فروخته میعین باالتر بودن از قیمت متوسط به ارزش
د شوند)، و سودي مازاد اضافه بر سود متوسط به وجوبرقراري نرخ متوسط سود وارد نمی

، 1861-63کند (مارکسب میعنوان رانت (مطلق) تصاحآورد که مالک زمین آن را بهمی
سود و رانت گیرد که روند توازن در نرخ متوسط). مارکس سپس تصمیم می642ص

ادغام کند » طور عامسرمایه به«این روند) در بخش » یحتوض«عنوان مطلق را (در واقع به
). 120مکاتبات منتخب ص	1862اوت2ي انگلسو نامه	97، ص1861-63(مارکس

به آن اشاره » درآمد و منابع آن«دهد، اما بعداً در بررسی یه روشنی ارائه نمیچه او توجگر
ي بود نتیجهي بهره که قرارکند. در آن زمان مارکس در گروندریسه نظر خود را دربارهمی

و در واقع نرخ متوسط سود بدل شرط سودباشد، به پیش» طور عامسرمایه به«ي ارائه
)1461، ص1861-63کند. (مارکسمی

1861-63هاينوشتهها در دستترین بخشعنوان یکی از مهمبه» سرمایه و سود«بخش 
ز عنوان بخشی اي نرخ متوسط سود (و بنابراین بهمشکالت مارکس را در روش ارائه

دهد. در حین بررسی نرخ متوسط نشان می» طور عامسرمایه به«در چارچوب ») رقابت«
در نظر » دهندهتوضیح«عنوان امري را صرفاً به» ي رقابترابطه«که دکنسود تالش می
خوانیم:). اندکی بعد با کمی احتیاط می1605، ص 1861-63بگیرد. (مارکس

جا باید مالحظات به فصل رقابت تعلق دارد، در اینتر در مورد این نکتهبررسی نزدیک«
)1623، ص1861-63رکس(ما». کننده مورد بررسی قرار گیردعمومی تعیین

بر آن داللت دارد خالصه » کنندهعامیّت تعیین«چه را که این مارکس در جمالت زیر آن
کند.می
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عنوان اولین تبدیل ارزش ن به این شکل بیان کرد: سود ـ بهتوادر واقع، موضوع را می«
ي موعهاضافی ـ و نرخ سود در این اولین تبدیل، ارزش اضافی تجربی را نسبت به مج

نرخ …رودي آن به شمار میکند که نرخ سود خود نتیجههاي منفرد بیان میسرمایه
دهد، همان روندي که در آن نرخ سود به کل متوسط یا تجربی همین تبدیل را نشان می

دار تحقق اي که از سوي کل طبقه سرمایهشود، یعنی ارزش اضافیارزش اضافی مربوط می
دار مورد اي که از سوي کل طبقه سرمایهعبارتی سرمایهبهسرمایه، یایابد؛ نسبت به کل می

ي ضروري تبدیل اول است که از سرشت خود تبدیل دوم نتیجه…گیرداستفاده قرار می
)1629، ص1961-63خیزد. (مارکسسرمایه بر می

خصوص به کل سرمایه است، بهي ارزش اضافی جا نشان دادن رابطههدف مارکس در این
ي اجتماعی. او تالش ي کل سرمایهمثابهي منفرد و هم بهروند یک سرمایهعنوانهم به

را با تأکید بر این که رقابت صرفاً » رقابت«و » طور عامسرمایه به«کند که تمایز بین می
-63شود آشکار سازد. (مارکساست که از طریق آن سود متوسط تعیین می» عاملی«

)1628، ص 1861
برانگیز است. نخست، این واقعیت که از دو جهت پرسش» طور عامسرمایه به«اما مفهوم 
ضیح نیست ـ مارکس در این زمان توسط بدون در نظر گرفتن رقابت قابلسود متو

پذیرد که سود متوسط در شمار مشخصات ذاتی سرمایه است. دیگر این که این مفهوم می
سرمایه «ي انایی ندارد. مقولهي اجتماعی خوسرمایهي منفرد و کلبا تمایز بین سرمایه

جوهر «سادگی کند. این مفهوم دیگر بهشروع به درهم شکستن می» طور عامبه
ي منفرد چون سرمایه را از ارزش یا پول و بنابراین از سرمایهخصوصیاتی که ارزش هم

ه مارکس این ). گرچ236		، ص28	، جلد1857		شود (مارکسکند محسوب نمیمتمایز می
هاي معین در تحلیل خود رسد از برخی کاستینظر نمیگیرد، اما بهواري را در نظر نمیدش

ي بعدي که با قانون گرایش نرخ سود به کاهش ي نکتهبی اطالع باشد. از این رو او درباره
نویسد:سروکار دارد می

هاي ورود به رقابت سرمایهایم که بدون بنابراین ما بار دیگر بر زمینی محکم ایستاده«
طور که تاکنون ور مستقیم از سرشت عام سرمایه آنطتوانیم قوانین عام را بهتعدد میم

)1632، ص 1861-63(مارکس». ارائه شد استنتاج کنیم
ي عنوان ادامههاي خود را نه بهنوشتهکه مارکس تصمیم گرفت دستبعد از آن حتا

انتشار سرمایهعنوان اثري جدید یعنی، بلکه به»1859	سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی«
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اش به طور که نامهرا حفظ کرد، همان» رقابت«و » عامطور سرمایه به«دهد، تمایز بین 
او دو طرح 	1863يدهد. در ژانویهاین را نشان می1872دسامبر28کوگلمان در

قصد ها کند که در آنمیتنظیم » سرمایه و سود«و » روند تولید«نویس براي بخش پیش
ي نرخ متوسط سود را توضیح دهد (مارکسخصوص ارائهدارد تغییرات توصیف شده و به

این نکته را به شکل زیر تفسیر مگابه بعد). ناشران1861ِ، و1816، ص63-1861
کنند:می

نویس جدیدي انجامید که او درنوشته به طرح پیشي مارکس روي این دستکار فشرده«
طور خالصه ارائه داد. این امر ورود او را به ساختاري آن را به18در دفتر1863يژانویه

ي سود متوسط در این شکل بدل شد. انضمام نظریهسرمایهدهد که به کتابنشان می
و » طور عامسرمایه به«دهد که قرار بود در یارائه، کنار گذاشتن تمایزي را نشان م

کار را به» طور عامسرمایه به«عد از این دیگر مفهوم باشد؛ و مارکس بوجود داشته» رقابت«
).12، مقدمه ص3(مگا، بخش دو، جلد». نبرد

نویس، مفهوم قبلی پیشاما این نظر درست نیست. گرچه تغییرات انجام شده در طرح 
و تالش پذیرد دهد، اما مارکس این را نمیرا مورد تردید قرار می» طور عامسرمایه به«

ي او به کوگلمان که چند نمونه، نامهعنواني خود وفادار بماند. بهاه اولیهکند به دیدگمی
تنها به این موضوع اشاره نویس نوشته شده است، نههاي پیشروز قبل از تکمیل طرح

تأکید دارد. وانگهی ادعاي » رقابت«و » طور عامسرمایه به«که هنوز به تمایز بین ندارد، بل
را به » طور عامبهسرمایه«نویس، اصطالح اي پیشهاشران که مارکس دیگر بعد از طرحن

استفاده قرار گرفته است. ت. این اصطالح حداقل یک بار مورد کار نبرد نیز نادرست اس
)209، ص 1861-63(مارکس

که طور ي عام و رقابت را آنبین سرمایهتوانست جداییاما مارکس قبل از هر چیز نمی
واره جزیی ي ارائه کامل او هماین تمایز در شیوه». کنار بگذارد«کنند ناشران مگا ادعا می
ي جدید او باید این تمایز را شناسانهشد. در صورت اتخاذ دیدگاه روشاساسی محسوب می

1861-63هاينوشتهگذاشت (در واقع این امر بعداً اتفاق افتاد) مارکس در دستکنار می
ه چنین دیدگاهی دست نیافته بود: گرچه او به ذات اصلی سرمایه دست یافته، اما هنوز ب

توالی صرف مطالب موجود فراتر ساختار آن را هنوز کشف نکرده بود. (که از ترتیب و
رود.)می
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با 		1861-63هاينوشتهدر دست» طور عامسرمایه به«ي که مارکس در ارائهمشکالتی را
بایست می» طور عامسرمایه به«زیر مشخص کرد. نخست، توان به شکلرو بود، میآن روبه

ها در اي باشد، یعنی تمام خصوصیاتی که در حرکت واقعی سرمایهداراي محتواي ویژه
اي از تجرید قرار بایست در سطح ویژهشود. از سوي دیگر این محتوا میرقابت مشاهده می

ازتولید کل سرمایه اجتماعی و نرخ سود را داشته باشد. مارکس اکنون مجبور بود که ب
علت نیاز به در نظر گرفتن م این کار قبل از هر چیز باید بهکند. او در انجامعرفی می

ي رفت و دوم این که در تقابل سرمایهحرکت خاص رقابت، از سطح قبلی تجرید فراتر می
کرد که تمایز بین میبایست از مقوالتی استفادهي اجتماعی، میمنفرد با کل سرمایه

گذاشت. گرچه این امر براي مارکس کامالً را زیرپا می» رقابت«و » طور عامسرمایه به«
که هنوز به طرح اینرا کنار گذاشت: بدوناولیهيروشن نبود، اما او درك روش شناسانه

جدیدي دست یافته باشد.
توان تفسیر کردگونه میتغییر در طرح مارکس را چه

ریزي ي بین سه جلد سرمایه و شش کتابی که در ابتدا طرحدلسکی در مورد رابطهروس
کند. او بین سه جلد اول (سرمایه، مالکیت ارضی، کار شده بود، بحث مفصلی ارائه می

شود ل میئی و بازار جهانی) تمایز روشنی قامزدي) و سه جلد بعدي (دولت، تجارت خارج
ایه شامل موضوعاتی نیست که براي سه جلدي بعدي کند که سرمدرستی توجه میو به

تنها شامل جلد اول را در بردارد. سرمایه نهدرنظر گرفته شده بود، بلکه عناصر اصلی سه 
بلکه در نظر گرفته شده بود،» طور عامسرمایه به«عاتی است که براي بخش موضو

بعدي (رقابت، اعتبار، ي هادارد که در آغاز براي بخشلی را نیز دربر ئچنین مساهم
دقت تغییراتی را که در ریزي شده بودند. گرچه روسدلسکی بهي سهامی) طرحسرمایه

که بر اینکند، اما نظر او مبنیبازسازي میترتیب موضوعات مختلف انجام گرفته است، 
هاست، درست نیست. روسدلسکی تغییر در تغییر در ساختار صرفاً تغییر در ترتیب فصل

دهد:ارکس را به این شکل توضیح میطرح م
مانده تر بخش باقیکه با تفصیل بیش…تر طرح کلی اولیهچه بیشمحدود کردن هر«

ي سهامی به شکل ي خود در معرفی رقابت و سرمایهاو از قصد اولیه«راه است. گرچه هم
» طور عامسرمایه به«ط به اما بخش اول کتاب اول، مربو…شودجداگانه منصرف می

-12، ص1977(روسدلسکی». گیردعهده مییابد و این وظیفه را بهگسترش میتر بیش
10(
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» طور عامسرمایه به«بخش » گسترش«د که چرا تواند این پرسش را مطرح کناما او نمی
تواند بدون نفی دیدگاه زیر نیز تکمیل شود.می

» طور عامسرمایه به«به (گروندریسه) نویس اولیه جلد اول و دوم سرمایه، مثل پیش«
ي واقعی نخست در جلد سوم کتاب سرمایه ظاهر شناسانهتفاوت روش…شودمحدود می

- 51، ص1977رود (روسدلسکیفراتر می» طور عامسرمایه به«شود. این امر از متن می
جا رقابت در اینطور عام و سرمایه به«ی قبلی در مورد تحلیل ). بنابراین جدایی اساس50
)20، ص1977(روسدلسکی». ذف شده استح

طور سرمایه به«ول سرمایه با بخشی از نظر روسدلسکی، مارکس در دو جلد اترتیب بهبدین
به جلد را» رقابت«و » طور عامسرمایه به«ي مطالب مربوط به قیهسروکار دارد، و ب» عام

که در طرح مارکس انجام جا که او توجه دارد تمام تغییراتی دهد. تا آنسوم احاله می
ها. پس تعجبی ندارد که او جایی فصلگرفته تغییري است در ترتیب موضوعات و جابه

بگوید که دلیل مشخصی ارائه کند، به جز اینتواند براي ضروري بودن چنین تغییري، نمی
، 1977و رقابت یک طرح و موقتی بوده (روسدلسکی» طور عامسرمایه به«تقابل اکید بین 

کنار گذاشته شده است. » پاگیرویک محدودیت زاید و دست«عنوان )، که بعداً به52ص
)54، ص1977(روسدلسکی

پندارد و دیدگاه هاي مارکس را صرفاً تغییري در فهرست مطالب میروسدلسکی تعدد طرح
دهد:اساسی خود را مورد تردید قرار نمی

ا کلید تنههاي متعدد نهو سرمایه» طور عامیه بهسرما«کنیم که مقوالت پس مالحظه می«
». دهنددست میاثر بعدي یعنی سرمایه را نیز بهطورفهم طرح اولیه، بلکه همین

)51، ص1977(روسدلسکی،
7اي بر جاي گذاشته است.این درك خطا، بر تفسیرهاي بعدي از سرمایه تأثیر عمده

متضمن محتواي خاصی است که در » عامطور سرمایه به«شد طور که در باال اشاره همان
ییر در ترتیب موضوعات تواند با تغشود؛ چنین مفهومی نمیسطح معینی از تجرید ارائه می

تغییر باقی بماند. بنابراین کتاب سرمایه باید از دیدگاه ساختاري نوینی برخودار منفرد بدون
باشد.

این اعتقادند که وروي نیز برتفسیرهاي اخیر از جمهوري دموکراتیک آلمان و اتحاد ش
رود. اما کند، فراتر میتعیین می» طور عامسرمایه به«از چارچوبی که مفهوم 	سرمایه	کتاب



مایکل هاینریش|56

توانند مفهوم ساختاري طور نمیتند دلیل آن را بیان کنند و همینمؤلفان مربوطه قادر نیس
شاري پاف«کنند که ) اشاره می1978زولد (نوین را مشخص کنند. براي نمونه یان و نیتس

را 1863تا1861شده بینهاي انجام، کاربرد کشف»طور عامسرمایه به«بر این روایت از 
قرار گیرد.» تعدیلوجرح«دلیل باید مورد همینکند و بهدشوار می

ها به چه شکلی باید باشد. سرانجام آن» تعدیل«دهند چرا؟ و این ها توضیح نمیاما آن
مهُر خود را بر کل » طور عامسرمایه به«کنند که مفهوم الح میبا این ادعا اصموضع خود را 

سکی، چرپورنکو ). ترنو168، ص1978زولد،زند (یان و نتیسي ارائه در سرمایه میشیوه
مشخص » مجرد-عام«ي عنوان یک مقولهصرفاً بهرا» طور عامسرمایه به) «1987(

وظایف «این مقوله با » شناسانههاي روشمحدودیت«رنظر کهکنند، اما از این اظهامی
8).179، ص1987روند (ترنوسکی و چرپورنکو،آن در تناقض قرار دارد، فراتر نمی» نظري

»سرمایه«ساختار کتاب 
ها را نگارش آن1859منتشر شد به آثار دیگري که در1867که در سالسرمایهکتاب
که » کتابی در باب سرمایه«و سه جلد کتاب سرمایه با کندبینی کرده بود، اشاره نمیپیش
هاي مهمی از چنین بخشتر در نظر گرفته شده بود، یکی نیست. این سه جلد همپیش
اند. مارکس که به هاي مربوط به مالکیت ارضی و کار مزدي را در خود ادغام کردهکتاب

و بررسی مستقل مالکیت )683، ص1867(مارکس» ي کار مزديي ویژه دربارهمطالعه«
کند، مطالعاتی خاص در سطوح مختلف تجرید می) اشاره752، ص1894ارضی (مارکس

ي مبارزه بر سر حدود روز عادي کار، تأثیرات شوند. بررسی مارکس دربارهمحسوب می
عنوان اشکال بهداري، مزدها و رانت ماشینیسم بر شرایط کار، قانون عام انباشت سرمایه

) 19، ص1859پردازد (مارکسمی» شرایط اقتصادي وجود سه طبقه«ف درآمد، به مختل
که در ابتدا قرار بود موضوع سه کتاب اول باشد. پیوند عمیق بین شرایط وجود سه طبقه و 

بررسی رو مارکس کرد. از اینها را غیرممکن میآني اي جداگانهقوانین سرمایه، مطالعه
، 1867برگزید. (مارکس» کتاب سرمایه«عنوان موضوع را به» ريداي تولید سرمایهشیوه«

)90ص
طور شود (یعنی سرمایه بهیه مربوط میي کتاب سرماتا جایی که به چهار بخش طرح اولیه

ها ي سهامی) این کتاب شامل محتواي اصلی تمام این بخشعام، رقابت، اعتبار و سرمایه
درستی به تغییر جایگاه هر موضوع وسدلسکی بهي آن. راست گرچه نه به ترتیب اولیه

ي ارائه را شود که ساختار شیوهنیز تغییري دیده میشناسانهپردازد. اما در رویکرد روشمی
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» رقابت«و » طور عامسرمایه به«توانست بر اساس تمایز دهد. سرمایه دیگر نمیتشکیل می
ت. پذیرش رسمی این روند از طرف شکسدرهم» طور عامسرمایه به«فهمیده شود: مفهوم 

نه » طور عامسرمایه به«ده کرد که دیگر مفهوم توان در این واقعیت مشاهمارکس را می
استفاده قرار نگرفت.وان سرفصل و نه در متن کتاب موردعنبه

شناسانه و یا انتخابی خودسرانه محسوب ي عام روشي مالحظهانحالل دیدگاه اولیه نتیجه
رممکن شده بود. مفهوم تر به این علت بود که دیگر استفاده از آن غیلکه بیششود، بنمی

توانست تعینات اشکال مختلف اجتماعی را ارائه کند، و به دیگر نمی» طور عامسرمایه به«
هاي متعدد براي گذار همین دلیل کنار گذاشته شد؛ تعیناتی که با تجرید از حرکت سرمایه

روند. براي بازتولید کل روند و توازنی شمار میضروري به» واقعیحرکت «به » عامیت«از 
هاي منفرد و بین سرمایهي ویژهاانجامد، در نظر گرفتن رابطهکه به نرخ میانگین سود می

اي به استدالل دوري ختم رسد چنین رابطهنظر میي اجتماعی الزم است. اما بهکل سرمایه
ي اجتماعی که نفرد باید مستقل و مقدم بر کلّ سرمایهي مشود. از یک سو، سرمایهمی

ي اجتماعی، خود جزیی از آن است، در نظر گرفته شود. و از سوي دیگر، کلّ سرمایه
هاي منفرد منوط به کند. بنابراین معرفی سرمایههاي منفرد را محدود میحرکت سرمایه

ي در نظر گرفتن سرمایهشود و بالعکس. مارکس با ي اجتماعی میمعرفی کل سرمایه
ي اجتماعی در چند سطح تجرید مختلف با این دشواري کنار منفرد و تکوین کل سرمایه

ي اجتماعی که مارکس در ابتدا موضوع ي منفرد و نه کل سرمایهآید. یعنی نه سرمایهمی
نظر ي تجربی بهگاه مشاهدهطور که از نظریک آني خود قرار داده بود، هیچمطالعه

اي دیدگاه قبلی، به جسرمایهروند. کتابشمار نمیبهیافتهي تعیند، آخرین پدیدهرسیم
ها به شکل کلّ هاي منفرد و تکوین آنبا سرمایه» رقابت«و » طور عامسرمایه به«یعنی 
وند گردش ي تولید، رشود: روند بالواسطهرو میي اجتماعی در سه سطح پیاپی روبهسرمایه

فرض وحدت تولید و گردش استوار طور کل؛ این روش بر پیشد سرمایه بهو روند تولی
است.

ي تولید ر سطح روند بالوسطهي منفرد را د، سرمایهسرمایهمارکس در جلد اول کتاب
ي کند. مالحظهنظر میها صرف، و از تعامل آن با سایر سرمایه9دهدموردمالحظه قرار می

نخستین جایی 25ش اضافی و انباشت سرمایه است. فصلي مارکس بررسی تولید ارزاولیه
جا، از لحاظ دهد. تا ایني اجتماعی را موردبررسی قرار میکس کلّ سرمایهاست که مار

دیگر تفکیک هاي منفرد صرفاً از لحاظ اندازه و ترکیب ارگانیگ از یکي سرمایهشکل ارائه
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ها شود صرفاً این جنبهاجتماعی مربوط میي شوند؛ در نتجه تا جایی که به کلّ سرمایهمی
هاي منفرد ظهور ع عددي سرمایهعنوان جمبررسی است. کلّ سرمایه صرفاً بهموضوع

هاي گونگی تأثیر حرکت کل سرمایه بر سرمایههدر این سطح مجرد نیز چکند، اما حتامی
یعنی روند شود. سطح بعدي تحلیل، توضیح داده می25منفرد در دو بخش فرعی فصل

جا اما در این10شود.ي منفرد آغاز میسرمایهگردش سرمایه با تحلیل چرخه و واگرد 
ي اجتماعی دیگر هاي منفرد دیگر صرفاً در کنار هم قرار ندارند و کلّ سرمایهسرمایه

کند:رود. مارکس اشاره میشمار نمیهاي منفرد بهي صرف سرمایهجموعهم
شرط و شرط وجود ها پیست. آندیگر وابسته امنفرد به یکهايي سرمایهاما چرخه«

». یابدي اجتماعی تکوین میدیگرند، و دقیقاً در چنین پیوندي حرکت کلّ سرمایهیک
)426، ص1885(مارکس

یز در چنین از لحاظ تجدید تولید نفقط از منظر انباشت، بلکه همبنابراین کلّ سرمایه نه
که این روند از لحاظ جوهر مادي و ارزشی آن مورد بررسی جایی شود. تا نظر گرفته می
هاي منفرد ي معینی از تناسب نیاز دارد، و از این لحاظ بر حرکت سرمایهاست به درجه

که روند انباشت سرمایه را سرمایهکند. در جلد سوم کتابهایی اعمال میمحدودیت
دهد، مارکس تبدیل مورد بررسی قرار میطور کل و بر اساس وحدت روند تولید و گردش به

شامل سرمایه منفرد است ارائه عنوان روندي کهبار بهارزش اضافی به سود را براي اولین
کنند با برقراري یک نرخ عام هاي منفرد که سود را تولید میدهد. در این سطح سرمایهمی

کار صرفاً نه از طریق پیوند آورند. انجام اینوجود میبهي اجتماعی را سود، کلّ سرمایه
راه است. این ها نیز هممیان آن» رقابت«هاي منفرد، بلکه با مدارهاي گردش سرمایه

اي فهمند نیست، بلکه شکل ویژهچنان که اقتصاددانان بورژوا میمعناي رقابت کامل، آنبه
گون کلّ هاي منفرد را به اجزاي همشود که سرمایهاز بازتولید اجتماعی محسوب می

کند:ي اجتماعی بدل میسرمایه
شود، که یعنوان یک قدرت اجتماعی آگاه می است که سرمایه در آن از خود بهاین شکل«

(مارکس». ي اجتماعی شرکت داردنسبت سهم خود در کلّ سرمایهاي بهدر آن هر سرمایه
)297، ص1894

عنوان شود، اما بهي منفرد برقرار میهاگرچه نرخ متوسط سود مقدمتاً در رقابت بین سرمایه
ها را خود حرکت آنينوبهکند و بهمیهاي منفرد ظهورفرضی کامل براي سرمایهپیش

شود مقدمتاً چه که ارائه میبراین در هر یک از این سه سطح آنکند. بناتعیین می
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اجتماعی است، ي شکل کلّ سرمایهنفرد بههاي مهاي متعدد و سپس تکوین سرمایهسرمایه
هاي منفرد.ي اجتماعی بر حرکت سرمایهراه با اثر واکنشی کل سرمایههم

هاي اقتصادي مارکس در و تحلیلگروندریسهدر باال نشان دادیم که تفاوت بنیادي بین
ها در حرکت واقعی کرد آندر شناخت تمایز بین قوانین ذاتی سرمایه و عمل1840يدهه

سرمایه «تمایز را با جدا کردن کرد که ایناست. مارکس تالش میهاي منفرد سرمایه
سرمایهتوجه قرار دهد. شکست این دیدگاه در کتابمورد» رقابت«از » طور عامبه
گونگی همعناي از بین رفتن این بینش نیست. دیدگاه قبلی شامل نگاهی معین به چبه
توضیح داده شود: این نظر » رقابت«بایست در روند که میبود» هاحرکت واقعی سرمایه«

هاي متعدد اثر گیرد که جدا از سطح تجریدشان بر سرمایهتمام شرایط و روابطی را دربرمی
شان باید در تجرید از بودنعلت ذاتیذاتی سرمایه بهي قوانین درونئهگذارند. بنابراین ارامی

رکس در کتاب گذارند. برعکس، ماهاي متعدد اثر میتمام روابطی انجام گیرد که بر سرمایه
صرفاً تحقق قوانین سرمایه است نه منشاء » حرکت واقعی رقابت«که سرمایه، با قبول این

بلکه صرفاً بخشی از آن محسوب سان نیست،هاي متعدد یکها، و با حرکت سرمایهآن
شود، این بخش از کتاب سرمایه را حذف کرده است:می

ن روابط در مقابل عوامل تولید روابط تولید و استقاللی که ایوارگیشئ		براي نشان دادن«
عنوان اي بسنده کنیم که این رابطه بههتوانیم به شکل و شیوآورند، ما نمیدست میبه

شکل بازار کند؛ بهها بر ایشان حکومت میآني قانون پُرقدرت طبیعی و مستقل از اراده
هاي صنعت و تجارت و تناوب رونق و بازار، دورهها درجهانی و نوسانات آن، تغییر قیمت

علت حرکت واقعی رقابت همینشود. بهها چیره میتی کور بر آنچون ضروربحران که هم
ي دهی درونی شیوهجا صرفاً معرفی سازمانقرار دارد و هدف در اینبرنامهخارج ار این
، ص1894مارکس».(ده استداري و میانگین مفهومی آن به شکلی که بوتولید سرمایه

به بعد)969
ویژه شود. تحقیقات مارکس بهکامالً حفظ نمیسرمایهاما این دیدگاه در جلد سوم کتاب

از طریق بررسی روندهاي مشخص » میانگین مفهومی«ي کامل نیستند و ارائه5در بخش
مشکل بنیادي طور این گیرد. همینبحران و نظام اعتباري انگلیس در آن دوره شکل می

توان معرفی کرد. نظر تا کجا میو اعتبار را در سطح تجریدي موردنیز وجود دارد که بحران
ي حرکت واقعی رقابت چه نکاتی را شود که تحقیق دربارهسرانجام این پرسش مطرح می
ي مشخص تاریخی را قوانین عام براي یک دوره» کاربرد«باید دربر بگیرد: آیا این صرفاً 
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به تحقیق » حرکت واقعی«کرد این قوانین عام در گونگی عملهدهد، یا درك چمینشان
ي تاریخی مشخص بین سیاست و اقتصاد و تبلور آن در اشکال نهادي ي ویژهدر رابطه

بستگی دارد.

هایادداشت
در مجله 	1986	اي است که نخست در سالشده از نوشتهي تجدیدنظراین مقاله نمونه.1

ي شیوه«د و بخش منتشر ش» کاپیتال«، و »گروندریسه«هگل، «با عنوان 65شمارهپروکال 
گرفت.میربررا نیز د» ارائه دیالکتیکی

ها مگا با انتشار مجلدهاي قبلی آثار منتخب از دو جنبه تفاوت دارد. نخست هدف آن.2
ها، اي کامل آنامل تمام کارهتنها شار ادبی مارکس و انگلس است که نهانتشار کامل کل آث

نویسی و ها، حاشیهنویسیچنین تمام خالصهشود، بلکه همها میها و نامهنوشتهدست
گیرد. دوم، مگا طبق اصول متفاوتی با انتشارات قبلی مییزهاي نظیر آن را نیز دربرچ

زبان اصلی و نگارش هاي اصلی یعنی بهق کامل با نسخهها در انطباتنظیم شده است. متن
، بدون تالش براي تنظیم همهاي جداازنوشتهاکامل یا پارههاي نخصوص متنو بهاصلی

شکل اثر کامل به چاپ رسیده است. هر مجلدي معموال با یک جلد طوالنی از ها بهآن
نوشته و معرفی تمام پردازد؛ که به توصیف دستمتن میراه است که به تاریخضمائمی هم

نوشته) اختصاص داده شده است. متفاوت و بازنویس دستهاي متفاوت (با نشرهايمتن
ي نامه از منابع مورد استفاده مارکس و انگلس نمایهتوضیحات تاریخی و نظري، یک کتاب

اي از ناشر با تفسیري از متن و جایگاه آن در ها و نمایه عمومی. سرانجام هر جلد مقدمهنام
ها مطالب زیادي را درباره تفسیرهاي شکل آنرکسیسم را نیز در خود دارد. بدینتکامل ما

دهند که تا چند سال قبل رایج از مارکس و انگلس در کشورهاي سوسیالیستی انتشار می
با این تنوع وجود نداشت.

هاي جلد چهارم نوشتهعنوان دستتوان بههاي ارزش اضافی را نمیيبنابراین تئور.3
سرمایه در نظر گرفت.

ر برنامه و ساختار سرمایه نیز ي مطالعات اولیه و تغییر دبارهر درچند تفسیر دیگ.4
آمیز آن متن ولفگاگ مولر از ي اغراق). یک نمونه1982(هاینریشانداندازه ناقصهمانبه

طور سرمایه به«کند که از استدالل میمحققان جمهوري دموکراتیک آلمان است. او در آغ
) و سپس 21، ص1978برابر است (مولر» پدیدار«با» رقابت«با تحلیل ذات و » عام

سان را با تکوین کامل آن یک» رقابت«را با ظهور تاریخی سرمایه و » طور عامسرمایه به«
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). باید نتیجه گرفت که ذات و پدیدار نسبت به هم توالی 35، ص1978کند (مولراعالم می
زمانی دارند.

روند «و خود را در » بدیاهستی میحرکت واقعی که از طریق آن سرمایه «.5
تر روند واقعی کند ظهور تاریخی سرمایه نیست، بلکه بیشبیان می» شدندیالکتیکی

این واقعیت که این شود.اي از ارزش به سرمایه بدل میاي است که طی آن مجموعهروزمره
طریق ارائه از مالحظات قسمت اول و ازترسیم نیست، بعدطور تجربی قابلروند صرفا به

شد.دیالکتیکی روشن خواهد 
در آلمان غربی بر 70ي) که در دههCPEM(»گروه مطالعاتی تکامل نظام مارکسی«. 6

کندر خود را بر این مفهوم استوار میهاي مربوط به سرمایه تاثیرگذار بود، تمام تفسیبحث
)PEM،1975،	PEM19781984کاران، اتو/بیشوف و هم.(
جلد اول کتاب براي نمونه مندل نیز در مقدمه بر کتاب سرمایه چاپ پنگوئن، دو.7

اعالم » رقابت«ي حوزهو جلد سوم را در» طور عاممایه بهسر«سرمایه را درچارچوب 
)29	، ص1976	کند. (مندلمی
اشاره ها در مقدمه بر جلد اول سرمایهاند. آندقتمورد تا حدي بیاینا نیز درناشران مگ.8

(مگا بخش را حس کرده بود» طور عاممحدودیت مفهوم سرمایه به«مارکس کنند کهمی
» دیدگاه ساختاري عمده«عنوان علت دیگر آن را بههمین) و به36دو، جلد پنج، مقدمه ص

)41جا ص(همانکار نگرفت.به
اکنون با آن چه که ماآن«کند: ایه را به شکل زیر خالصه میمارکس جلد اول سرم.9

چون روند یک ر هر نوبت همواسطه تولید است که خود را دسروکار داریم روند بی
)470، ص1885(مارکس».دهدي منفرد نشان میسرمایه

واره چیزي چه را که ما در بخش یک و دو با آن سروکار داریم هماما آن«و در جلد دو: .10
(مارکس».ي اجتماعیمستقل از سرمایهبیش از سرمایه منفرد نیست، حرکت یک بخش

)429، ص1885

ي مایکل هاینریش یکی از مجموعه مقاالتی است که به روش و ساختار این نوشته
شود.زودي از سوي نشر بیدار منتشر میسرمایه مارکس اختصاص دارد که به
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گلولهبهراماریکانااعتصابیچیانمعدنجنوبیآفریقايپلیس2012اوت16دراشاره:
دربعدبه1960ازکهبودسرکوبیبارترینخونواقعهاینکشت.راآنانازنفر34وبست

ژوهانسبورگ،دانشگاهمحققانفاین،بنواشمنسامپیوست.میوقوعبهجنوبیآفریقاي
طورچهکهدهندمینشانجنوبیآفریقايدرپالتینصنعتجزییبررسیبامقالهایندر

باهنوزجنوبیآفریقايسیاسیاقتصادبنديصورتکهداردریشهایندرماریکاناکشتار
است.نکردهبنیادینیتغییرآپارتایدنظامبرچیدنازدههدوازبیشگذشت

گیرترین شاهد چشم2012صنعت معدن آفریقاي جنوبی، قلب اقتصاد این کشور، در سال 
ترین موج اعتصابات از زمان شکست آپارتاید به بعد بود، اعتصاباتی که در ماریکانا و گسترده

راه بود. این دست پلیس همصابی شرکت لونمین بنابر ادعا بهکارگر اعت34با کشته شدن 
ي ي ملی آفریقا، کنگرهي کنگرهجانبههاي ائتالف سهتبع آن واکنشاتفاقات و به

روشنی گویاي هاي کارگري آفریقاي جنوبی و حزب کمونیست آفریقاي جنوبی، بهاتحادیه
کند که جنوبی امروز است و این نکته را برجسته میمسائل اقتصادي و اجتماعی آفریقاي 

گونه در آفریقاي جنوبی امروز بسیاري از خصایل نظام آپارتاید بازتولید و حتا تشدید چه
اند.شده

ها را به حجم ثروت معدنی آفریقاي جنوبی و وابستگی این صنعت به این اتفاقات توجه
گروپ، گزارش سیتی2010ست. در آوریل کارگر ارزان، سیاه و اغلب مهاجر جلب کرده ا

ترین کشور تریلیون دالر غنی2,5اي به ارزش تخمینی آفریقاي جنوبی را با ذخایر معدنی
تریلیون دالر از این ذخایر را تشکیل 2,3جهان از این حیث عنوان کرد. فلزات گروه پالتین 

ایگناتئوس، در شمال ي معدنی بوشولددهند و این حجم عظیم از منابع در مجموعهمی
ترین منابع کروم و وانادیوم را غربی و استان لیمپووو، جاي گرفته است. این منطقه بزرگ

شوند.هاي دیگر تولید میدر خود جاي داده و در آن فروکروم، نیکل و کانی
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پالتینیوم یکی از شش عنصر فلزي مشابهی است که در گروه پالتین جاي دارند. بنابه 
2009درصد منابع پالتینی جهان در اختیار آفریقاي جنوبی است و در سال 87برآوردها 

رشد 1990ي درصد تولید پالتین در جهان را انجام داده است. از اوایل دهه76این کشور 
تر بوده و هاي بخش صنعت معدن در آفریقاي جنوبی سریعصنعت پالتین از دیگر شاخه

ترین رشد را در میان مناطق مختلف آفریقاي سریعي معدنی بوشولد ایگناتئوسمجموعه
درصد هم فراتر رفته است. سه 15ها از جنوبی داشته، رشدي که در برخی سال

80ي بزرگ بر این بخش مسلط هستند: آنگلو آمریکن پالتینیوم (که مالکیت تولیدکننده
ها چهار . در پس ایندرصد آن در اختیار آنگلو آمریکن است)، ایمپاال پالتینیوم و لونمین

عامل ساختاري بنیان اتفاقات ماریکانا را پی ریختند.
نخستین عامل ماهیت اقتصاد مبتنی بر استخراج منابع طبیعی در آفریقاي جنوبی 

انرژي بیان شده است.- ي کانیاست که در قالب مفهوم مجموعه
مند و هاي قدرتیتانرژي به آن دسته از از صنایع سنگین کلیدي، مالک-ي کانیمجموعه

عنوان یک کند که پیرامون استخراج و فرآوري معادن شکل گرفتند و بهنهادهایی اشاره می
شدن اند که مسیر صنعتینظام انباشت شاخص و متمایز دینامیسم و ارتباطاتی داشته

انرژي شش کمپانی -ي کانیآفریقاي جنوبی را رقم زده است. بازیگران اصلی مجموعه
معدنی هستند که اواخر قرن نوزده و پس از انقالب معدنی رشد و نظام نیروي کار استخراج 

ي مالی آفریکانرها (اقلیت سفیدپوست با سرمایه1960ي مهاجر را ایجاد کردند. در دهه
نفوذ خود بر منابع کانی و انرژي کلیدي 1970ي آمیختند، در دهههمآفریقاي جنوبی) در

ي دیگر بر کل اقتصاد چیره شده بودند. تمرکز سرمایه1980ي ههرا گسترده بودند و تا د
انرژي بر دو پایه استوار بود: نخست حمایت دولت از -ي کانیصنعتی و پولی در مجموعه

گذاري و هاي قیمتدولتی و سیاستهاي شبههاي کلیدي و به ویژه از طریق شرکتبخش
یاسی اکثریت سیاه.تعیین تعرفه. دوم نیز استثمار شدید و سرکوب س

هایی از جنبش تر بخشهاي رادیکالرغم خواسته، به1994توافق سیاسی سال 
کنترل بر 1996ي ملی آفریقا از ي سفید را محفوظ گذاشت. کنگرهبخش، سرمایهرهایی

هاي استخراج معدن این اجازه را داده که معامالت سرمایه و مبادالت را کاهش و به شرکت
ها با تمرکززدایی شدید د را در بازارهاي خارجی انجام دهند، کاري که آناصلی سهام خو

چنین بخشی از ها در این مسیر هماند. آناش رساندهدر خود آفریقاي جنوبی به انجام
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چشم حائلی اند که بهازي سیاه مشتاق فروختهتر مولد) خود را به بورژوهاي (کمدارایی
شد.ه میجلوي حمله علیه سرمایه نگریست

انرژي بر اقتصاد را بازتولید و بازآرایی کرده است. فروش - ي کانیاین تحوالت نفوذ مجموعه
معناي این بود که هاي بزرگ مولد این مجموعه بهایهخارجی سهام و تمرکززدایی از سرم

المللی بر بینچنین و همهاي کلیدي تولیدي و استخراج متمرکز شوند در داخل بر فعالیت
شان و ورودشان به بازارهاي مالی تأکید کنند. با توجه به گسترش بخش هايکردن فعالیت

هاي معظم مالی واجد قدرت زمان به ظهور شرکتو بازارهاي مالی، این تمرکززدایی هم
داخلی فزاینده انجامید.

سرمایه، توان گفت که اقتصاد پساآپارتاید تحت سلطه سه عامل بود: فرار ترتیب میاینبه
بخش مالی و مالکیت خارجی.

بازآرایی ساختاري سرمایه در بخش پالتین به ظهور شرکت آنگلوآمریکن پالتینیوم 
آي) چند شرکت مالی سی(آمپالتس) منجر شد و با جدایی بخش مالی پیشین آنگلو (جی

آي در طال، سنگ آهن و فلزات پایه، جانیکسیها جیجدید شکل گرفت که از میان آن
در امور مالی صنعتی فعال شدند و آنگلو پالتینیوم نیز با شرکت مالی آنگلو روستنبرگ 

درصد تولید جهانی را در انحصار دارد. ایمپاال 40ادغام شد. آمپالتس در لندن ثبت شده و 
به النمین تغییر نام 1999از گنکور جدا شده و آن هم در لندن ثبت شده، لونرو از سال 

درصد النمین در اختیار شرکت چندملیتی 25هاي فرعی است. بر داراییداده و تمرکزش
هاي ترین تولیدکنندهچنین یکی از بزرگاستراتا هماستراتا است. ایکسسویس ایکس-آنگلو
هاي اصلی سوخت اسکوم (شرکت برق کنندهسنگ آفریقاي جنوبی است و از تأمینزغال

براي ادغام با 2012استراتا در سال ور و ایکسآساي گلنکآفریقاي جنوبی) دو شرکت غول
اند.هم مذاکراتی داشته

دهد: ساختار هاي اصلی اقتصاد سیاسی آفریقاي جنوبی را نشان میصنعت پالتین خصلت
داران سیاه هاي بزرگ و پذیرفته شدن منافع سرمایهصنعتی انحصاري، کنترل شدید شرکت

بازتابی از تأکید مداومی است که در اقتصاد چنیننوظهور. تحول استخراج پالتین هم
هاي سودبخش محلی که فعالیتها گذاشته شده به جاي آنپساآپارتاید بر صادرات کانی

هاي جدیدي خلق هاي اقتصادي گسترده و گوناگون شوند و شغلصورت بگیرد، فعالیت
شوند.
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گر مهاجري که که نظام کاراستدهد ایناي که ماریکانا نشان میدومین مساله
رسد با گذشت دو دهه از اصالح بازار کار نظام آپارتاید عمرش به یک قرن می

هنوز به جاي خود باقی است.
ي خود در نظام آپارتاید وفادار مانده صنعت معدن از حیث وابستگی به کار ارزان به گذشته

راند در 12500راند به 4000شان از است. اعتصاب کارگران النمین براي افزایش حقوق
ها پیچیده است، اند. میزان پرداختماه بود، هرچند که این اعداد و ارقام محل مناقشه

هاي کار استخدام سوم کل کارگران معدن توسط داللجا که حدود یکویژه از آنبه
ویژه کارگرانی که دهد، بهشوند. نیروي کار مهاجر اکثریت کارگران معدن را تشکیل میمی

چنین کارگرانی هستند که از کشورهاي ها همآنبراند، اما عالوهان کیپ شرقی آمدهاز است
هزار نیروي کار شاغل در 52نمونه از عنواناند. بهموزامبیک و لسوتو مهاجرت کرده

شان تاي3677هزارتاي آنان اهل آفریقاي جنوبی بودند، 45، 2012آنگلوپالتس در سال 
ي کارشان تنها نفر هم اهل سوازیلند. چرخه280هل لسوتو و نفرشان ا1600موزامبیکی، 

نیز 1994چنان که پیش از دهد، همشان حق مرخصی میدر کریسمس و عید پاك به
چی هاي معدنچنین بود. نظام نیروي کار مهاجر، که در پایان قرن نوزدهم توسط شرکت

یر از تکیه بر درآمد کارگران است که ناگز» کارفرستی«معنی ویرانی مناطق نضج گرفت، به
به این سو که کیپ شرقی نیروي کار الزم براي معادن طالي 1890شوند. از معدن می

چنین یکی از ها و همکرد، این منطقه یکی از فقیرترین بخشویتواترزرند را فراهم می
ابق خصوص روستاهاي کشور سي تأمین نیروي کار مهاجر باقی مانده است، بهمناطق عمده

اند. ترانسکی که اکنون در استان کیپ شرقی آفریقاي جنوبی ادغام شده از این جمله
هاي شده در ماریکانا اهل همین مناطق بودند. یکی از ویژگیچیان کشتهشماري از معدن

رین ابزارهاي تچیان بود که از کلیديهاي معدنگاهنیروي کار مهاجر در نظام آپارتاید اقامت
هاي سازمانی اند اما خانههها تخلیه شدگاهرفت. این اقامتشمار میي کار بهکنترل نیرو

دهند به ها به کارگران میشان را نگرفته و در عوض حق مسکنی که شرکتقبول جايقابل
ها حاکی از ناك زندگی در آنهاي اطراف معادن منجر شده که شرایط وحشترشد بیغوله

بوده است.» ي معادن و منابع نفتیقانون توسعه«اجتماعی هاي اثر بودن برنامهبی
هنگ آریزي مناسب و همدهد فقدان برنامهي سومی که ماریکانا نشان میلهامس

براي چنین بخش مهم و بزرگی از آفریقاي جنوبی است.
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هاي زندگی شایع است. آن هم در زمانی که نشده و تصادفی محیطریزيي برنامهتوسعه
رس کل کلی فروپاشیده است. سال گذشته حسابسی بهآيي بیترین محلهزرگانگار ب

رسی روتسنبورگ را به انجام برساند. در پنج سال پیش از آن روتسنبورگ نتوانست حساب
حال، این منطقه هنوز یکی از مناطقی است که رسی متوالی برخوردار بود. باایناز حساب

وبی دارد.ترین رشد را در آفریقاي جنسریع
بخش مالی غیررسمی و حجم دهدي چهارمی که ماریکانا نشان میلهمسا

وثیقه است.نشده و بیهاي تضمیني استقراضفزاینده
مقرراتی که به هدف حمایت رغمي کوچک بههاهاي اعتباري خرد و وامسسهاخیراً رشد مو

ه آمار دفتر تنظیم اعتبار آفریقاي جنوبی، بگیر بوده است. بنااز فقیران وضع شده چشم
ها و درصد از این مقدار وام10رسد که تریلیون راند می1,3ها در این کشور به حجم بدهی

نشده متعلق به کسانی است که هاي تضمیندرصد این وام62نشده است. اعتبارات تضمین
به کسانی که درآمدشان زیر درصد هم متعلق 22هزار راند در ماه درآمد دارند و 10زیر 
درصد درآمد آن دسته از اهالی آفریقاي 40وب، بر تخمین مانیهزار راند است. بنا15

شان هزینه هايهزار راند است بابت بازپرداخت وام10تا 3500که درآمدشان بین جنوبی
ها ن آنمیلیو9,2، 2012میلیون مشتري فعال بازار اعتبار در سال 19,6شود. از میان می

افتاده یا شان عقبکم سه قسط بازپرداخت واممعنی که دستاینهستند؛ به» دارمشکل«
ن صادر شده است. این امر شاشده یا حکمی علیهبنديها طبقهکه در فهرست بدحساباین

کار صورت حکم دادگاه به توقیف مستقیم بخشی از درآمد کارگران توسط صاحباغلب به
شود. بسیاري از کارگرانی که براي راه جاري میکار همحساب با طلبي براي تسویه

شان براي بازپرداخت وام مزدهاي باالتر اعتصاب کردند یا گرفتار احکام توقیف حقوقدست
دهندگانی که بدون که به وامگذاشت یا اینی نمیشان باقبودند که چیز زیادي براي زندگی
ي سسهمو«13کم د بدهکار بودند. تنها در ماریکانا دستگرفتن وثیقه اطراف معادن فعالن

دایر است.» اعتباري خرد
گذارد زود است. آمپالتس در جا مین این که این بحران چه اثراتی بههنوز براي گفت

هاي هزار فرصت شغلی از میان رفته است و افت قیمت14اعالم کرد که 2013ي ژانویه
دیدي نیست که فرصت را براي محدودکردن حال تراینباجهانی را عامل این امر دانست،

ها به سطح قبلی غنمیت خواهد بردن سوددهی با برگرداندن قیمتي جهانی و باالعرضه
تر بروزکرده در میان کارگران خالص شود. بیشجوییِ تازهکوشد از مبارزهشمرد و می
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ي ملی آفریقا دولت کنگرههاي کنونی پیرامون کمیسیون تحقیق فارالم، که توسط بحث
حوش روز وما اگرچه مهم است که اتفاقات حولتشکیل شده، شکل گرفته است، اما از نظر 

اي که برشمردیم توجه کرد. تراژدي کشتار ماریکانا روشن شوند، باید به چهار دلیل ریشه
انرژي است و بازتاب شکست هم اقتصادي و هم -ي کانیي مجموعهماریکانا چکیده

ها. ماریکانا تداوم قدرت ي پس از آپارتاید براي اکثریت آفریقاي جنوبیجتماعی توسعها
سفید را نشان ي انحصاري ي آن و سرمایهکنندهانرژي، نقش تعیین-ي کانیمجموعه

اش عمالً مندشدهثروتي ملی آفریقا و نخبگان سیاهِ تازهطور کنگرهکه چهدهد و اینمی
گر تداوم نیروي کار مهاجر، اند. ماریکانا بیانش فراهم کردهابرايشرطوقیدحمایتی بی

دستی سردرگم چنین همچیان و همناك و شرایط کار و زندگی معدنمزدهاي وحشتدست
هایی از جنبش کارگري است.ي بخشطلبانهو فرصت

اي است از:ي باال ترجمهمقاله
Sam Ashman and Ben Fine, “The Meaning of Marikana,” Global Labour Column,
Number 128, March 2013.
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اقتصاد سیاسی کارل پوالنی
ي اقتصادي کارل پوالنیبازبینی اندیشه

پرویز صداقت|آدام الراگی 

طور خاص در ها، عمري گذرا دارند. اما بهچون دولتشان، همهاياقتصاددانان و نظریه
هاي جاري را روشنی بخشد. مردم عادت دارند به گذشته بنگرند تا چالشهاي تغییر، زمانه

گر طور عام و بر بازار خودتنظیمآدام الراگی در این مقاله نقد پوالنی بر لیبرالیسم بازار به
کند. پشتیبانی پوالنی از اقتصادي که در سطح اجتماعی طور خاص را بررسی میبه
ي بیست سال اخیر رنگ باخت، شده باشد در برابر تجربهریزيصورتی دموکراتیک برنامهبه

ي ي دائماً در شرف دگرگونی بین ایدئولوژي سیاسی و بازار، ارزیابی دوبارهراه با رابطهاما هم
مند است.دادهاي جهانی اخیر ارزشوي در پرتو رخ

مقدمه
محض داللت شهرِ گیر بر نوعی آرماني بازار خودتنظیمتز من این است که ایده«

که جوهر توانست مدتی مدید وجود داشته باشد مگر آنداشت. چنین نهادي نمی
اگر استمرار [	ساخت؛محیطی جامعه را نیست و نابود میانسانی و زیست

ساخت و محیطِ پیرامون او را به برهوت بدل انسان را جسماً نابود می	]یافت،می
	)50: 1391(پوالنی، » ساخت.می

اثر کارل پوالنی است اگر تنها یک سال پیش از دگرگونی بزرگال که برگرفته از ي باگفته
» خرد متعارف«قول جان کنت گالبرایت هاي اخیر نقل شده بود، از نگاه بهبحران مالی سال

کاهش «، اغلب اقتصادهاي غربی 1980ي طنینی ناسازگار و ناموزون داشت. از اواسط دهه
که کامالً ) چنان2004را تجربه کردند (برنانکی، » الن اقتصاديهاي کاي در نوسانعمده

کاري، رشد اقتصادي و تورم ثبات رسید بینظر می، به1970ي برخالف آشفتگی دهه
1980ي یافت. پیروزي انتخاباتی مارگارت تاچر و رونالد ریگان در دههتري میبیش
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انیا و نیودیل در ایاالت متحده بود ي پایان اجماع اقتصادي پساجنگ در بریتدهندهنشان
هاي اقتصادي ي سیاستکنندهکم توجیهنما یا دستراهفرلسهي اقتصادي که اندیشهچنان

1991ي کمونیستی در اتحاد شوروي در شد پایان تجربههر دو دولت بود. تصور می
داري لیبرالی که هاست و در برابر ساختار اقتصادي و اجتماعی سرمای"پایان تاریخ"ي نشانه
تر است هیچ بدیلی وجود داده بود از هر سیستم اقتصادي یا ایدئولوژي دیگري موفقنشان

هاي کارگري و ترین حزب، حتا بزرگ1990ي ). تا دهه1993ندارد (فوکویاما، 
گري اقتصاد بازار سوسیالیستی در اروپا که براي پشتیبانی از کارگران در برابر چپاول

ي بایستگی گسترش مناسبات بازار و اقتصاد بازار را پذیرفته رصه گذاشته بودند ایدهعبهپا
سازي و آزادسازي شان مدافع متعصب خصوصیبودند و اغلب نشان دادند که بیش از اسالف

بازارند.
که کشورهاي تنها در اقتصادهاي غربی کاربرد داشت، چنان» اعتدال بزرگ«حال، بااین

سبب به"ي خصوصیهاي سرمایهگسترش جریانبهنوسان رو"سبب دن بهشصنعتیدرحال 
نوسان در نرخ ارز، بورس "یافته توسعه و توسعهآزادسازي مالی در هر دو کشورهاي درحال

حتا در اقتصادهاي غربی، 1).2006:122را تجربه کردند (وِید، "اوراق بهادار و نرخ بهره
تر در ثروت و درآمد بود مزدهاي واقعی و نابرابرهاي بیشتجربه حاکی از ثبات دست

). اما، این بحران جاري است که فرصتی براي طرح سواالت 2004(دامنیل و دیگران، 
هاي بازار آزاد، مفروضات تلویحی چنین ي سیاستي مطلوبیت و دامنهبنیادي درباره

ي اقتصادي نوکالسیک پدید آورده است. در این هاي نظریههایی و محدودیتسیاست
اش، لودویگ فون میزس و فریدریش چارچوب، کار کارل پوالنی، منتقد تندوتیز معاصران

فون هایک، را باید بار دیگر در نظر گرفت و نقد وي بر لیبرالیسم بازار و اقتصاد کالسیک را 
بار دیگر بررسی کرد.

گر و اقتصاددانوالنی: کنشکارل پ
در بوداپست زاده شد و فعاالنه 1886شناس، در نگار اقتصادي و انسانکارل پوالنی، تاریخ

به وین 1920ي فکران یهودي بورژواییِ رادیکال رشد یافت. پوالنی در دههدر محیط روشن
ي حیثیت راي اعادهاي بهاي میزس و هایک که درگیر پروژهجا بود که با ایدهرفت و در این

هاي : بیست). پوالنی در واکنش به ایده2001از لیبرالیسم بازار بودند آشنا شد (پوالنی، 
"اولویت اجتماعی و اخالقی"بندي کرد و برمبناي آنان نقد خود از لیبرالیسم بازار را صورت
ریزي امهشکلی دموکراتیک برنشتیبانی کرد که بهبر کارآیی، از اقتصادي سوسیالیستی پ
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بودن و ، یهودي1933ها به قدرت در با صعود نازي).169: 1969شده باشد (هامفریز،
دفاع نباشد و او ناگزیر به استعفا از سوسیالیسم پوالنی باعث شد موضع وي در وین قابل

(اقتصاددان اتریشی)Der Osterreichische Volkswirt	ي دِ اُستِزایشیشه فُکلسویرتروزنامه
ش، با انسلهاي همچون بسیاري از سوسیالیستوي به انگلستان مهاجرت کرد و همشد.

، وي 1940ي ساالن شد. در دههتدریس در انجمن آموزشی کارگران، درگیر آموزش بزرگ
را نوشت. پوالنی دگرگونی بزرگجا استاد مهمان کالج بنینگتون در ورمونت بود که در آن

جا تاریخ اقتصاد در دانشگاه کلمبیا منصوب شد که در آنسمت استاد مدعوبه1947در 
جایگاهی است "يمثابهویژگی آن بازتعریف این تاریخ بهاقتصادي عمومی تدریس کرد که

: پنج). در کلمبیا وي 1971است (پوالنی، "که زندگی اقتصادي در اجتماع تسخیر کرده
تجارت و بازار در هاي اقتصادي رشد نهادي را بررسی کرد که کتابجنبه

) را پدید آورد. پوالنی معموالً در چارچوب مکتب نهادي 1957(هاي کهنامپراتوري
مندي براي جویان پیشین وي دفاع قدرتشود و دانشي اقتصادي جاي داده مینظریه

اند ارائه کرده"نهادگراي قدیم"نظرگرفتن پوالنی در میان نویسندگان اصلی مکتب در
مشغولی اصلی نهادگرایی تأثیر نهادهاي انسانی بر ). دل1988؛ فاسفلد، 1980(استانفیلد، 

"نهادگرایی جدید"اي بین رفتار اقتصادي است. اما، باید توجه کرد که خط جداکننده
پوالنی و تورستین وبلن وجود دارد؛ مثالً "نهادگرایی قدیم"داگالس نورث و رونالد کوز و 
ها است که تنها از طریق دولت، شرطازار مستلزم برخی پیشنورث تأکید کرد که اقتصاد ب

که پوالنی حالیتواند تأمین شود، دررها میحقوق مالکیت خصوصی و حمایت قانونی از بازا
است "ناممکن"کردند هاي بازار مطرح میکه لیبرال"جدایی بازارها از سیاست"معتقد بود 
).1102: 2008(دیویس، 
دگرایان قدیم بر اقتصاد نوکالسیک حول چیزي بود که آنان خطاي اصلی هاي نهانقد کانون

ش، خواه دولت و خواه دیگر نهادهاي اجتماعیِ ادر جداسازي انسان از محیط پیرامون
بندي عنوان اقتصاد سیاسی طبقهچند چنین تحلیلی معموالً بهدانند. هرمخلوق انسان، می

اند. دانستهاین رویکرد را یگانه راه تحلیل اقتصاد میشود، بسیاري از نهادگرایان قدیم می
داري، سرمایهيویلیام جی. سموئلز، نهادگراي برجسته با نظري مساعد درباره

معناي ناپذیري اقتصاد و سیاست بهجدایی"گوید شومپیتر میسوسیالیسم و دموکراسی
ي تفکر اقتصادي پوالنی،). برمبنا67: 1985اقتصادي است (سموئلز، -واقعیت پیوند حقوقی

چه آنبندي وي از این نقد است و پاسخ وي به هایک و میزس و صورتدگرگونی بزرگ
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نامد، یعنی ها میعنوان کتاب فون هایک در نقد سوسیالیسم) آنوي غرور مهلک (اشاره به
گر.باور به بازار خودتنظیم

دگرگونی بزرگ
فریدریش فون هایک راه بردگیسالی کهمنتشر شد همان 1944در 	دگرگونی بزرگ

تر از اثر هایک در مورد هاي اخیر بیشعصر بودند، در سالمنتشر شد هرچند هر دو هم
چنان که شود، هماقتصاد سیاسی شنیده شده است. برهان پوالنی شامل تاریخ و نظریه می

ریه بدون وي و معاصران اصلی اروپایی وي (ازجمله هایک) هر کوششی براي ساخت نظ
شود؛ نخستین بخش دانستند. این کتاب به سه بخش تقسیم میتاریخ را ناممکن می

ي نوزدهم است که طی آن برخاسته از دگرگونی بزرگ سده"المللینظام بین"بررسی 
اقتصاد بازار بر جوامع غربی و از طریق فتوحات امپریالیستی بر جهان چیره شد. بخش دوم 

بر پژوهش تاریخی وي است (که مبتنی"رود اقتصاد بازارفوفراز"از شامل روایتی تاریخی 
است). بخش 1930ي در زندگی اقتصادي و اجتماعی انگلیس در هنگام تدریس در دهه

هاي جاري و آتی رفتدر اشاره به پیش"دگرگونی در شرف تحقق"ي سوم تفسیري درباره
ل سوسیالیسم است.از دیدگاه معاصرش، مانند ظهور فاشیسم و احتما

که آن را برمبناي تاحدودي روایتی تاریخی است چه بهتردگرگونی بزرگهرچند ساختار
، خطاي اخالفی و "انسان اقتصادي"ترش بررسی کرد: نقد مفهوم کالسیک مضامین عام

"کردنرفک"آمدهاي خطاي ناپذیري و پیفکري کاالانگاري طبیعت، کار و پول؛ امکان
، و اهمیت درك "جنبش مضاعف"هاي مرتبط زندگی اقتصادي از زندگی اجتماعی و پدیده

فرایندهاي تاریخی تغییر اجتماعی و اقتصادي.
انسان اقتصادي

ي ي اقتصادي کالسیک و نوکالسیک ایدهگشاي نظریهتر توجه شد کلید راهکه پیشچنان
حداکثرسازي مطلوبیت سازوکار بازار را است: وجودي که رفتارش در "انسان اقتصادي"

هنگی آرو هماینت کارکردي عقالنی داشته باشد؛ ازسازد با واکنش به تغییرات قیمقادر می
توان به پیش از هاي تاریخی این مفهوم را میپذیر سازد. خاستگاهاضا را امکانعرضه و تق

که ا درك اسمیت از اینمندویل) امي زنبورانافسانهآدام اسمیت رساند (معموالً 
شده قولورترین عبارت اوست (نقلطبیعت انسان است مشه"معامله و مبادلهمعاوضه و"

گونگی رفتار انسان در وضعیت ههاي چبر ایده). این مفهوم مبتنی116: 1391نی، در پوال
آمدهایی متضاد) و اي با روسو، هرچند با پیمندانهطبیعی است (در توازي هوش
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ولیه عالقه شد آن را برمبناي تاریخی ارزیابی کرد. پوالنی که به اقتصادهاي اترتیب میبدین
"گیرندهاي اقتصادي از بستر حیات اجتماعی سرچشمه میانگیزه"که داشت، با ادعاي این

) با این مفهوم مخالفت کرد.122(همان ص. 
داشتند زندگی وي معتقد بود شواهد تجربی نشان داده که جوامع اولیه تمایل

دهی دهی کنند: معاوضه به مثل، بازتوزیع، سامانشان را حول چهار اصل سازماناقتصادي
) و"استفاده براي مصرف"يمثابهبهااکونومیخانوادگی (با استفاده از تعریف ارسطو از

ترتیب تقارن، مرکزیت، خودکفایی و بازاري بود (همان شان بهمبادله که الگوهاي معادل
به "به مبادله]انسان[گرایش "کالسیک را معکوس کرد که ) پوالنی این دیدگاه136ص. 

در انجام تجارت راه دور انجامید. حتابازارهاي محلی، تقسیم کار، تجارت خارجی و سر
ب هاي دور، مبادله در مناسباتی حک شده که عرف، جادو و مذهمورد تجارت با سرزمین

هاي متمرکز مخلوق سلطنت"بازارهاي ملی"که حالیمقید و تنظیم کرده است در
هاي پانزدهم و شانزدهم بود که الزامات جنگ و نیاز به مند اروپاي غربی در سدهقدرت

شان بود.شان نیروي محركرو پادشاهیوحدت بخشیدن به قلم
ي تجاري شاید اي به جامعهي نوزدهم، با معرفی سیستم کارخانهانقالب صنعتی سده

در تناقض با جا این امرپذیر ساخت، اما در همهرا امکان"انسان اقتصادي"کوین نگرش ت
هاي چارتیستی قرار داشت (همان هاي کارگري و جنبشکاري نواحی روستایی، اتحادیههم
ي قوانین حمایت از رساله دربارهانسان اقتصادي را در"). پوالنی مفهوم مدرن ص

آوري شکل شرمزند جاي داد که در آن تاونزند بهجوزف تاوني) نوشته1786(دستانتهی
بندي اسمیت ها جانور و تابع همان قوانین طبیعی هستند؛ در صورتمدعی شد انسان

گاه این پرسش مطرح نشد که قانون اخالقی و حیات سیاسی از زندگی قصابی که در هیچ
اردو، برك و بنتام وجوي منفعت شخصی است جدا است (همان). مالتوس، ریکجست

ان). سان طبیعت است (همي اقتصادي تابع قوانین یکجامعه"همگی بر این باور بودند که 
طور تلویحی در اثبات تبعیت رفتار انسان از تاریخ است، یعنی کلّ روایت تاریخی پوالنی به

تبعیت رفتار انسان از نهادهاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي که به زندگی 
اش و هم درست در جریان رفتار انسان، هم در وضعیت ابتدایی"بخشد. اجتماعی رشد می

یعنی [شود ن دیدگاه به تلویح اشاره میتاریخ، کمابیش معکوس رفتاري بوده است که در ای
).434(همان، ص. "]هستی یک انسان عقالنی غیرتاریخی

کاالهاي موهومی: زمین، کار و پول
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پوالنی از این عبارت براي "نشدهریزيریزي اما برنامهریزي شده بود، برنامهفر برنامهلسه"
معناي اي که در آن بهاستفاده کرد، دهه1820ي در دهه"تولد آیین لیبرال"شرح 
ش را در بازار بیاید، پول باید تابع سازوکاري خودکار اش دست یافت. کار باید قیمتاکامل
المللی سرمایه و کاال باید رخ دهد (در شود، و حذف موانع جریان آزاد بیني طال) ب(پایه

). در کانون لیبرالیسم اقتصادي این 275-270) (همان صص "تجارت آزاد"پوشش شعار 
چون هر کاال یا خدمت تر همخودرأیی وجود داشت که زمین، کار و پول کاال هستند، بیش

اي لهاي فکري و در مورد زمین و کار مسالهاین مسا.شوددیگري که براي مبادله تولید می
شان سبب طبیعتکنند که بهها ارائه میکه انساناخالقی است، کاالي کار البته کاري است 

چون کاال توان با آن همسان نیست) نمیسازِ عقالنی هملحاظ تاریخی با انسان بهینه(که به
اي براي هستی انسان است، نه کاال.دهرفتار کرد. زمین گوهر طبیعی جهان و شالو

ي نوزدهم در زندگی اجتماعی حک بود؛ زندگی اقتصادي اروپا از حیث زمین و کار تا سده
طور مشاع بر زمین حاکم بود و زمین اغلب بهتر مناسبات فئودالی یا حقوق عرفی قدیمی

حمایت از شد. در انگلستان طراحی دقیق مقررات اجتماعی در قانونداري مینگه
و قانون اسکان، زندگی اقتصادي را 1662گران و قانون دستان الیزابت، مقررت صنعتتهی

1834ستان در سال دتنظیم کرد. خلق بازار کار با استفاده از قانون جدید حمایت از تهی
ي ریکاردو و "مزدهاقانون آهنین دست"انجام شد که آن را قانون جمعیت مالتوس، 

در اقتصاد کالسیک ارتقا یافت) توجیه "ي اخالقیفلسفه"بنتامی (که به عنصر گراییفایده
شد توان کار کردن رض میکرد. براساس این قانون باید هرگونه یاري به کسانی را که فمی

نسان عقالنی به تهدید قحطی و نفع صنعت حذف کرد (همان: فصل دهم) ادارند به
کشاند واکنش نشان ي لیبرال میهاي کار جامعهخانههاي وگی که وي را به کارخانهگرسن

داد.می
گر را هاي بازار تصور کردند بازار خودتنظیماي بود که از طریق آن لیبرالي طال وسیلهپایه

ي پول هر المللی). پشتوانهدهد (با افزودن تجارت آزاد بیندر سرتاسر جهان گسترش می
هاي یک کشور به جریان خروجی طال از آن کشور کشوري طال بود، کسري تراز پرداخت

ها هاي بهره، کاهش قیمتافزایش نرخي پول،ي آن کاهش عرضهشود که نتیجهمنجر می
ي کم در نظریه چنین بود. تا دههبنابراین افزایش صادرات بود. دستمزدها و و دست
زن قوا بین کشورها، طور کامل دریافت: تواشد بهي نوزدهم را میر نهاد سدهچها1850

ها و نیروهاي بودجه"کید کرد که گر. پوالنی تأي طال و بازار خودتنظیمدولت لیبرال، پایه
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ي مواد خام، استقالل ملی و حاکمیت، جملگی، حاال دیگر مسلح، تجارت خارجی و عرضه
.)73(همان: "همه تابع پول و اعتبار بودند.

جنبش مضاعف
جنبشی پدیدار ضدّ"فک شد"که اقتصاد از زندگی اقتصادي ینمحض ااما پوالنی گفت به

ستان شاهددي اعمال قانون جدید حمایت از تهیهاي متفاوتی داشت. دههشد که ریشه
رابرت 1830ي ها، بود. در دههي کارگر، چارتیستهاي سیاسی طبقهرشد نخستین جنبش

هاي این دهه تشکیل جنبشدرهاي تعاونی جدید را آزمود و گر سازماناوئنِ صنعت
هاي بازار بود. لیبرالي کارگر پدیدار شد، مشهود اي مدرن که براي حمایت از طبقهاتحادیه

و 1870هاي هربرت اسپنسر لیبرال دهه"هاي اجتماعیداروینیست"میزس و مانند فون
ها را با دههجنبش پدیدار شد و آنان این هایی مشاهده کردند که در آن ضدّرا دهه1880

مان واکنشی به ي اجتماعی در آلتوصیف کرند. اعمال بیمه"گراییجمع"هاي اصطالح دهه
هاي کارگري و اذعان بر حمایت از کارگران بود. در دموکرات و اتحادیهرشد حزب سوسیال

تراي در مقایسه با اروپاي درون قاره کماتحادیهها جنبشبریتانیا، در پی شکست چارتیست
سیاسی بود اما کماکان از تصدیق رسمی برخوردار بود.

هاي ها و سازمانخواه، دولتي جمهوريدر سرتاسر اروپا از اتریش هاپسبورگ تا فرانسه
هایی روي کاالهاي کشاورزي و گذار در زندگی اقتصادي دخالت کردند و تعرفهقانون

ي طال نشان داده بود که ن) پایهي طال کاستند (هماصنعتی وضع کردند و از تأثیرات پایه
شدت حاد بود، راز پرداخت بهتحمل آن براي کشورها بیش از حد سخت است ـ تعدیالت ت

چنین گفت که کردند. پوالنی همها به ناگهان سقوط میمزدها و قیمتکه دستچنان
زدن بازار خیزش جدید امپریالیستی ناشی از نیازهاي فعالیت هاي اقتصادي به دور

هاي امپراتوري پدید آورد که تحت حمایت ي طال بود؛ این نیاز حوزهگر و پایهخودتنظیم
اي بودند. تدوین قوانین در فرانسه، آلمان و بریتانیا (و در ایرلند) براي حمایت از تعرفه

ها در برابر خلع ي اخراج یا حمایت از آنشان در نتیجهدهقانان در برابر از دست دادن زمین
ي پا خاست چهار نهاد سدهبراي حمایت از انسان و طبیعت بهود. اما این جنبش کهید ب

.نوزدهم را تضعیف کرد (همان: فصل هفدهم)
درست در قبال زمین، کار و جنبش برخاسته از رفتار ناپوالنی بحث کرد که نیروهاي ضدّ

ي کاالها"اصطالح بهگر و ادغامکاال و تالش براي خلق یک بازار خودتنظیميمثابهپول به
را دورانی تشخیص داد که طی آن "کارمحافظه1920ي دهه"در بازار بود. وي "موهومی
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ي طال و تجارت آزادِ پیش از جنگ بازگردند. این تالش چنان ها کوشیدند به پایهدولت
ي مثابهبه"جنبش شکل فاشیسم به خود گرفت که فشاري بر جامعه اعمال کرد که ضدّ

.(همان: فصل بیستم)"ي صنعتی پدیدار شدي جامعهلهلی بدیل بر مساحراه
گر پوالنی بر این باور بود که سوسیالیسم یگانه پاسخ اخالقی به شکست بازار خودتنظیم

ي نو اي براي یک جامعهبعد از جنگ دوم جهانی را شالودهنیودیلاست و احتماالً استمرار
گرایش ذاتی در تمدن صنعتی براي فرارفتن از بازار "صرفاً می دانست. وي سوسیالیسم را 

تلقی کرد. دنیاي "ي دموکراتیکي آن از جامعهگر براي تبعیت آگاهانهخود تنظیم
شده (برتون وودز) و کنترل پساجنگ در غرب در حقیقت برمبناي نظام پولی کنترل

به ه بنا شد ـ هرچند نسبتق دولت رفاکردن صنعت و خلي بازار کار از طریق ملیگسترده
اي کاستی داشت.بینش پوالنی تااندازه

گیرينتیجه
اي که از فاشیسم ه بحران کنونی، پوالنی ـ پناهندهالزم است خاطرنشان کنیم که با توجه ب

داري لیبرال تشخیص داد، اما بدیلی که بدیلی بر سرمایهيمثابهگریخت ـ فاشیسم را به
تسب (سنتی که وي به مسیحیت من"هاهمتایی انسانو کشف بی…فرض آزادي"

) 448(همان: "کردعه را تصدیق میواقعیت جام"که حالیکرد درساخت) را انکار میمی
توان گفت پاسخی را که میدگرگونی بزرگمند است که سطرهاي پایانیارزش
مردان امروز است سازان و سیاستنمایی براي سیاستهایک و راهراه بردگیگویانه برپیش

ناپذیري به انسان شجاعت و قوت تزلزلي واقعیتِ جامعهپذیرش صبورانه"نقل کنیم 
به هاي امحاپذیر. مادامی که انسان عدالتیها و بیي ناآزاديدهد براي امحاي همهمی

باید ترس به دل راه دهد که تر براي همه ایمان دارد ناش براي خلق آزاديِ بیشوظیفه
بادرخواهند داشت و همان آزادي را برش سر به شورش بریزي بر ضدّ قدرت یا برنامه

ریزي برپاسازد. این است معناي آزادي کمک قدرت و برنامهد بهخواهخواهند داد که او می
.)449(همان: "کند که نیاز داریممان میي پیچیده: یقینی را ارزانیدر جامعه
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میراث تاچر: جنون و تباهی
پرویز صداقت

کار نبودند که بنابه عرف مداران محافظهدر پی مرگ مارگارت تاچر، این تنها سیاست
تا با هاي وطنی نیز فرصتی یافتنداش سخن گفتند، برخی نولیبرالدیپلماتیک در رثاي

تأکید » نظیر در تاریخ سیاسی مدرن استمارگارت تاچر شخصیتی کم«که اشاره به این
سازي گسترده، دولت را او با در پیش گرفتن سیاست آزادسازي و خصوصی«کنند 
در این نوشته 1»تر کرد و رونق اقتصادي را به کشور خود بازگرداند.تر و چابککوچک

ها ي اقتصادي تاچر را بازخوانی کنم و بگویم چرا نولیبرالاختصار کارنامهکوشم بهمی
ستایند.گونه او را میاین

هاي بعد که نخستین پرسش این است که آیا اقتصاد انگلستان در دوران تاچر یا در دهه
وزیران وابسته به حزب کاران وخواه نخستدست محافظهخواه به» تاچریسم«شاهد استمرار 

یایی و رشد را، درست در همان زبان اقتصاددانان متعارف، پیمود؟ وقتی کارگر بود مسیر پو
اش قاعده باید گفتهع و بهطبگوید بهاز نجات اقتصاد انگلستان سخن می» اقتصاددان«یک 

هاي اقتصادي باشد. برمبناي کدام آمار و ارقام، تاچر اقتصاد انگلستان را بر واقعیتمبتنی
نجات داد؟
گوید: تا امروز را در نظر بگیرید، آمار چنین می1950ي گذشته، یعنی از سال شش دهه

درصد و در 2,46ي نرخ رشد اقتصادي در بریتانیا ساالنه سالهمیانگین ده1950ي در دهه
یعنی زمانی که بحران انرژي و 1970ي درصد بود. در دهه3,14ساالنه 1960ي دهه

کود تورمی حاصل از استمرار اجراي سیاست کینزي افزوده شد، نخستین شوك نفتی به ر
ي یعنی در دهه1980ي درصد کاهش یافت. در دهه2,42نرخ رشد ساالنه به 

اي که شاهد تزریق درآمد حاصل از کشف و استخراج نفت دریاي وزیري تاچر، دههنخست
ي قبل باالتر دکی از دههشمال در انگلستان بودیم، رشد اقتصادي متوسط این کشور تنها ان

90ي تر بود. در دههکم60و 1950هاي درصد رسید که کماکان از دهه2,49بود و به 
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درصد کاهش یافت و 2,24ي استمرار تاچریسم در اقتصاد بریتانیا این رشد به یعنی دهه
تمامی آثار و هاي تاچر بهاي که سیاستي جدید یعنی دههي هزارهدر نخستین دهه

درصد بوده 1,9ي رشد اقتصادي آمدهاي خود را بر اقتصاد نشان داده میانگین ساالنهپی
2است.

یعنی دوران اوج 1960و 1950هاي بینیم که دوران اوج رشد اقتصادي در بریتانیا دههمی
به دوران تاچریسم تنها اندکی نرخ رشد نسبتي چنین در نخستین دههدولت رفاه بود. هم

شدت سقوط ي بعدي تاچریسم نرخ رشد بهمی بهبود یافت و سرانجام در دو دههرکود تور
نشان 2010تا سال 1950ي ي انگلستان از دههکرد. در نمودار یک، رشد اقتصادي ساالنه

ي گذشته چه ي این اقتصاد در چهار دههوبیش پیوستهداده شده است. حرکت نزولی کم
جی این اقتصاد معرفی شده است؟دارد که تاچر من» نجات«نشانی از 

)1950-2010(. رشد اقتصاد انگلستان 1نمودار 

هاي اقتصادي نگاه کنیم:به دیگر شاخص
1979هاي درآمدي افزود. در هاي تاچر مردم بریتانیا را فقیرتر کرد و بر نابرابريسیاست

10پنجم فقیر جامعه (یا دو دهک پایینی) حدود یعنی هنگام روي کار آمدن تاچر، یک
این نسبت به هفت درصد 1989درصد درآمد پس از کسر مالیات را دارا بودند تا سال 

37مند جامعه یا دو دهک باالیی از پنجم ثروته درآمد یککاهش یافت. طی همین دور
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مندان افزوده روشنی بر فقر فقرا و ثروت ثروتیعنی به3درصد افزایش یافت.43درصد به 
شد.

کنند. گیري نابرابري درآمدي استفاده میاقتصاددانان معموالً از ضریب جینی براي اندازه
تر و در مقابل با افزایش آن به یک (یا نابرابري کمتر باشداین ضریب هرچه به صفر نزدیک

هاي درآمدي هستیم. نمودار دو تغییرات در مقیاس درصدي به صد) شاهد افزایش نابرابري
ضریب جینی طی دوران دولت رفاه و نیز در دوران اصالحات نولیبرالی تاچر را نشان 

ن دولت رفاه این ضریب در حدود کنیم در دوراکه در این نمودار مشاهده میدهد. چنانمی
ي افزایش ضریب تهپیوسوبیشدرصد بود اما با روي کارآمدن تاچر شاهد روند کم25

عبارت بسیار ساده در دوران تاچریسم شاهد روند مستمر بازتوزیع درآمد جینی هستیم. به
4ایم.زیان فقرا بودهمندان و بهنفع ثروتبه

)1960-2007(جینی در بریتانیا. تغییرات ضریب 2نمودار 

هاي مختلف درآمدي در بریتانیا را ي گروهنمودار سه، تغییرات پرداختی ناخالص ساالنه
شاهد رشد سریع درآمد در 2010تا 1975ي که طی دورهحالیدهد. درنشان می

شتاب این ترین داري تاچر با بیشي زمامخصوص طی دورهایم و بهمندترین افراد بودهثروت
وبیش درصد فقیرترین افراد جامعه کم10درصد و 50رشد صورت گرفت. در مورد 

5پرداختی ناخالص ساالنه ثابت مانده است.
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)1975- 2010. پرداختی ناخالص ساالنه در بریتانیا (3نمودار 

نسبتنبود.آمیزموفقیتتاچرکردعملنیزهامالیاتکاهشيزمینهدرحتااستجالب
1989سالدردرصد43به1979سالدردرصد39ازداخلیناخالصتولیدبههامالیات
طبقاتیموقعیتتحکیمبراياشرسالتانجامدرويچهآنمقابل،دریافت.افزایش

دوشازرامالیاتیبارکهبودآندادانجامموفقیتبامالیاتیيزمینهدرمندانثروت
نرخباالترینرسیدقدرتبهتاچروقتیکند.منتقلعاديممرددوشبهمندانثروت

دریافت.کاهشدرصد40بهنرخاینويصدارتپایاندرامابوددرصد83مالیاتی
پیششود،میتحمیلتساويبهکنندگانمصرفعمومبرکهافزودهارزشبرمالیاتمقابل،

6فت.یاافزایشدرصد15بهیدرسقدرتبهکهاینمحضبهوبوددرصدهشتتاچراز

هاي تاچر نیز در جهت خلق بازارهاي آزاد رقابتی سازيکه خصوصیي جالب دیگر آننکته
سازي براي پوشش کسري بودجه استفاده شد اما در مقابل نبود. از درآمد ناشی از خصوصی

شماري انحصارهاي خصوصی بودند و در عمل گیري شبهدر بسیاري از بازارها شاهد شکل
شرکت بزرگ با حاکم شدن بر بازار دمار از روزگار نیروي کار درآوردند. البته تردیدي هم 

نفع سودآوري مالی صاحبان هاي اخیر بهمزدهاي واقعی در دههافزایش دستنیست که عدم
7داران این واحدهاي اقتصادي بوده است.و سهام
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تاچر و بخش مالی در اقتصاد انگلستان
راه دو مرکز همهاي اصلی مالی جهانی بوده است و امروز بهدیرباز یکی از کانونلندن از 

دهند. بزرگ مالی دیگر یعنی توکیو و نیویورك سه قطب اصلی مالی دنیا را تشکیل می
بورس اوراق بهادار لندن، بورس قراردادهاي آتی مالی و اختیار معامله در لندن، بورس 

هاي اصلی ) کانونBank of Englandر لندن و بانک انگلستان (ي لویدز دفلزات لندن، بیمه
بانک در مرکز 500اند. اکنون بیش از مالی جهانی هستند که همگی در لندن جاي گرفته

واره در کشاکش با تجاري لندن (سیتی) شعبه دارند. بخش تولیدي و واقعی اقتصاد هم
رسی به منابع مالی ارزان سود ت دستبخش مالی اقتصاد قرار دارند. بخش تولیدي از سهول

هاي واقعی اقتصاد ي منابع مالی به بخشدهد در برابر ارائهبرد و بخش مالی ترجیح میمی
تا 1980هاي سالهاي دولت تاچر، یعنی بینتري کسب کند. در نخستین سالسود بیش

اخت کاال در درصد کاهش یافت. تاچر در عمل صنعت س24ظرفیت صنعتی بریتانیا 1983
ها و مرکز ي مالی متراکم در بانکي نابودي کشاند و در مقابل بر سرمایهبریتانیا را به ورطه

در دوران » انفجار بزرگ«هاي مالی موسوم به زداییمالی لندن افزود. اصالحات و مقررات
اقعی و هاي وداري مالی و سوداگر بریتانیا را محقق کرد. برخالف بخشتاچر رویاي سرمایه

هایی مانند ضریب جینی و فقر، شاخصی تولیدي اقتصاد و درست در مسیر معکوس شاخص
دهد رشد بخش مالی انگلستان در این هاي تاچر را نشان میکه برندگان اصلی سیاست

تا امروز 1970ي ) را از دههFTSE 100دوره است. نمودار چهار تغییرات شاخص فوتسی (
ي صعودي است که البته به بعد شاهدیم روند پیوسته1980ي دههچه از دهد. آننشان می

گیري و شکست حباب مالی در آن فرازوفرودهایی ایجاد شده است هاي شکلچرخه
تشدید شده 2007ي اخیر و پس از بحران بزرگ مالی جهانی (نوساناتی که طی دهه

تر شد و کاري افزوند، بیشدت افول کرکه ظرفیت صنعتی بریتانیا بهحالیاست). یعنی در
ي بازي بود.ي مالی و سوداگر برندهطور روزافزونی تشدید شد، سرمایهي درآمدها بهفاصله
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)1969-2012. تغییرات شاخص لندن (4نمودار 

نفع استمرار سیاست فروپاشی بخش واقعی اقتصاد انگلستان و فقیرترشدن مردم به
تغییرات نهادي سیاسی ناممکن بود. پیش از تاچر نیز شاهد هاي مالی، بدون انجام سرمایه

آوردهاي دولت کدام قادر نشدند دستکار بودیم اما هیچهاي محافظهروي کارآمدن دولت
ي سیاسی اعمال رفاه را از بین ببرند و موفقیت تاچر مستلزم این بود که تغییراتی در عرصه

ي دیگر، باید در عرصهعبارتاهش دهد. بهي مردم در سیاست را ککند که امکان مداخله
زدایی در گونه که مقرراتشد. همانزدایی میاي دموکراسیشکل گستردهسیاست به

زدایی در هاي مالی مهیا کرد، دموکراسیوتاز سرمایهي اقتصاد راه را براي تاختعرصه
ي مالی فراهم رمایهوتاز دولت و نمایندگان سیاسی سي سیاسی نیز راه را براي تاختعرصه

ها مبارزات دموکراتیک و آورد دههدیگر دستکرد تا این دو حرکت به موازات یک
یغما ببرد.ي مردم انگلستان را بهجویانهعدالت

هاي کارگري به طرزي گسترده هجوم آورد و از سوي بانوي آهنین از سویی به اتحادیه
وطنی و » خواهانآزادي«و این قهرمان هاي محلی را محدود ساخت دیگر اختیارات دولت

سازي دولت، این اختیارات را به دولت مرکزي واگذار کرد.نماد کوچک
اجتماعی و - ي سیاه اقتصاديتوان گفت و بسیار از کارنامهنکات بسیاري در مورد تاچر می

ي متوسط بود هیچ کوششی که خاستگاه طبقاتی تاچر طبقهسیاسی وي نوشت. مثالً با آن
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کار به منظور حضور غیراشراف در ساختار رهبري حزب براي تغییر ساختار حزب محافظه
هاي برابري جنسیتی بود. شدت مخالف ارزشعمل نیاورد. هرچند خود یک زن بود اما بهبه

هاي اش بر سر مالکیت جزایر مالویناس (فالکلند) نوشت، و نمونهافروزيتوان از جنگمی
افروزي، و ستیز با فرودستان جامعه را برشمرد و ستیزي، جنگمتعددي از دموکراسی

زمینه فراهم کرده است و خواننده اینصتی براي انتشار مطالب متعددي دردرگذشت وي فر
8ها مراجعه کند.تواند به آنمی

ي اقتصادي و اجتماعی و اي در عرصهشود که با چنین کارنامهطبع این پرسش مطرح میبه
اي در انتخابات انگلستان بدل شد. تاچر سه بار در انتخابات برنده و به پدیدهسیاسی چرا 

براي یافتن پاسخ، نخست باید اشاره کرد که در این سه انتخابات، هر بار تعداد آرا در 
گاه شد و وي هیچمقایسه با تمامی انتخابات برگزارشده در پی جنگ دوم جهانی کاسته می

که استتر آني مهموم واجدان شرایط برخوردار نشد. اما نکتهاز پشتیبانی بیش از یک س
بستی داشته و دارد که این انفعال مردم در فرایندهاي انتخاباتی نیز تاحدودي ریشه در بن

دموکرات دچارش شده بودند. میثاقی هاي کینزگرایانه و احزاب سوسیالپیش از آن سیاست
به پایان راه رسیده بود. نه فرادستان دیگر به 1970ي که حاصل دولت رفاه بود در دهه

هاي کماکان دادند و نه فرودستان نابرابريدادن امتیازات به طبقات پایینی جامعه تن می
تابیدند.موجود را برمی

از سوي دیگر، اصالحات تاچر ضمن کاهش سریع شمار کارگران صنعتی و گسترش 
واحدهاي مسکونی بخش عمومی به ي هاي خدماتی و فروش گستردهکارگران حوزه
ي متوسط دامن زد. ي طبقهي کارگر براي ورود به حیطهها، به توهم طبقهمستاجران آن

راه آورد همتوهمی که تحرکی جدید و موجی از سوداگري مالی در بخش مسکن پدید می
اي مجدد هشان بودند. دیگر عامل مهم در پیروزيخیالِ افزایش ثروتبا نومالکانی که خوش

تاچر آن بود که در همین دوره شاهد اختالفات درونی حزب کارگر، بروز شکاف در آن و 
به بقاي خود ادامه داد.1988بودیم که تا 1981دموکرات در سال تشکیل حزب سوسیال
نامه نه ستاید. و این ستایشاي، نولیبرال وطنی مارگارت تاچر را میحال با چنین کارنامه

راستی، پس دلیل چیست؟ تاچر را هاي اقتصادي. بهمار و ارقام است و نه واقعیتبر آمبتنی
ها که بخش صنعت در اقتصاد انگلستان را ویران کرد، نابرابرينظر از آنستایند، صرفمی

کاران از مرز سه میلیون نفر گذشت، و اکنون اقتصاد تشدید شدند، در دوران وي شمار بی
شود. تنها یک دلیل وجود دارد. تاچر در برابر شکستگی نزدیک میي ورانگلستان به ورطه

ي ها را از صحنهچیان را سرکوب کرد، چپهاي کارگري ایستاد، اعتصاب معدناتحادیه
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تر فروپاشی سوسیالیسم دولتی شوروي در زمان سیاسی انگلستان حذف کرد، و از همه مهم
ه با کمونیسم است.تاچر رخ داد. در نزد آنان تاچر قهرمان مبارز

وجوي نگرد، نه در جستي نولیبرالیسم به جهان مینولیبرالی که اساساً از پشت عینک تیره
حقیقت و آگاهی که صرفاً در پی گرفتن انتقام از دگراندیشی و دگراندیشان است. براي او 

حتا در برابر «فشرد، اش پايتاچر همان رهبر آرمانی است که محکم بر مواضع
ي مالی را تأمین کند.تا البته منافع سرمایه» هایش نیز عقب ننشستزبیحهم

کرامت انسانی و مارگارت تاچر
دهد که همه قرائن و شواهد نشان می«نویسد ي یادداشت موردبحث در جایی مینویسنده

» اي بخشیدي انگلستان جان تازهکرامت انسانی را در جامعه…خانم مارگارت تاچر فرهنگ
ي مخالفان تحریم علیه دانیم تاچر از جملهپرسید معیار کرامت انسانی چیست؟ میباید

خواند، در برابر اعتصاب دولت آپارتاید در افریقاي جنوبی بود، نلسون ماندال را تروریست می
ي وي را رقم زند، حامی و دهندهنشینی نکرد تا مرگ تکانغذاي بابی ساندز گامی عقب

تر پینوشه در شیلی بود و دیکتاتورهاي جهان سومی، از همه مهمپشتیبان بسیاري از
هاي درآمدي را که نشان دادیم نابرابريبسیاري دیگر. در درون کشور انگلستان نیز چنان

مثال، میزان جرم و جنایت در دوران بابکاران افزود. یا ازشدت تشدید کرد، و بر آمار بیبه
دیگر معیارهایی که عقل سلیم از کرامت انسانی عبارتدرصد افزایش یافت. به79تاچر 
شدت نشان شمارد یعنی آسایش و رفاه و رهایی انسان از قیدوبندهاي محدودکننده بهبرمی

از سقوط عمیق دارند.
ي کرد تاچر سرکوب شوراهاي شهري و محدودسازي حوزهي سیاست نیز عملدر حوزه

توان گونه مینظر شهروندان بود. پس چهز اعمالمنظور جلوگیري اهاي محلی بهعمل دولت
ها دریافت.رازِ جان بخشیدنِ تاچر به کرامت انسانی را در نزد نولیبرال

ي ایدئولوژي تصویري دگرگون از خانهکند تا در تاریکنولییرالیسم واژگان را قلب می
نهاد چون در برابر نهاد ها، تاچر کرامت انسانی را حرمت واقعیت پدید آورد. در نزد نولیبرال

قدسی مالکیت خصوصی سجده کرد. معیار کرامت انسانی در نزد اقتصاددان نولیبرال، 
صراحت حرمت نهادن به مالکیت خصوصی است. چراکه نولیبرالیسم انسان را به به

روست که حرمت انسان در نزدِ یک نولیبرال، نه رهایی ایندهد. ازاش تقلیل میمایملک
هاي اقتداربخش، بلکه تمکین به تنها یک منبع اقتدار، یعنی قیدوبند قدرتانسان از

فروش در بازار و وخریدمالکیت خصوصی است. انسان در نزد نولیبرالیسم کاالیی است قابل
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کس حاکم است. پس منزلت چیز و همهوقتی انسان کاالست مناسبات کاالیی بر همه
روست که از نگاه آنان تاچر اینشود. ازش تعریف میاهرکس و هرچیز نیز برمبناي مایملک

به کرامت انسانی جان بخشید.
انداز ي کارل پوالنی بیش از هر زمان دیگري در تاریخ طنینجاست که این آموزهدر این

ایم گذار از اجتماع به اقتصاد ي نظام بازار شاهد بودهچه با تکوین و توسعهشود که آنمی
هاي اجتماعی به فردگرایی و ماتریالیسم بازار. در این فرایند است، گذار از پیوندها و تعامل

ها، اي فاوستی هستیم که طی آن انگیزهثروت مادّي افزایش یابد اما شاهد معاملهشاید
شود. بودگی میها و هنجارهاي اخالقیِ بازاري جایگزین دوستی، پیوستگی و باهمارزش

فروشند و امثال تاچر کارگزاران اجرایی این معامله و البته ها انسان را به بازار مینولیبرال
ي یادداشت مزبور نیز کارگزار ایدئولوژیک آن هستند. اما از قماش نویسندههایینولیبرال

ي فاوستی بوده جهنمی است که امروز شاهدش هستیم: چه در نهایت حاصل این معاملهآن
تباهی سرمایه.		جهنم خون و جنون و 

هایادداشت
. وي 1391فروردین 20، دنیاي اقتصاد، انگلیساقتصادنجاتوتاچر	. موسی غنی نژاد،1

زوال اقتصادي، سیاسی و بهانی به قدرت رسید که انگلستان روخانم تاچر زم«نویسد می
…دادبیش از پیش از دست میالمللی پیشین خود رااجتماعی داشت و موقعیت بین

ي راه با افزایش بهاي نفت در دهههم…هاي دولت رفاهسیاستاستمرار نزدیک به سه دهه
شدت پویایی اقتصاد انگلستان را به…هاي انبساط مالی و پولی،هفتاد میالدي و سیاست

ه هفتاد عمالً به . در نتیجه رکود تورمی اقتصاد انگلستان را در اواخر ده…پایین آورده بود
سازي گسترده، او با در پیش گرفتن سیاست آزادسازي و خصوصی…زانو درآورده بود
ي همه…تر کرد و رونق اقتصادي را به کشور خود بازگرداندتر و چابکدولت را کوچک

دهد که خانم مارگارت تاچر شخصیتی کم نظیر در تاریخ سیاسی قرائن و شواهد نشان می
ها زدایی کرد و به آنوردهاي دولت رفاه توهمآمدرن است. او از مردم انگلستان درباره دست

…را پرداختهاي آنهاي گذشته را باید اصالح کرد و هزینهروییگونه کجهنشان داد که چ
هاي بعدي، مند بود که دولتاو در اصالحات اقتصادي و اجتماعی به قدري ارزشمیراث

از نوع مخالفان حزب کارگر، تردیدي در استمرار آن به خود راه ندادند. او فرهنگ حتا
اي تالش فردي، استقالل اقتصادي از دولت و کرامت انسانی را در جامعه انگلستان جان تازه

است که این یادداشت در ستایش یکی از جمل آنتأي قابلنکته» بخشید.
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از گروندریسه تا سرمایه
هاي چندراستاییمایهدرون

حسن مرتضوي

ي جوامع غیرغربی، هایی که دربارهي اصلی مارکس نقد اقتصاد سیاسی بود. اگر بحثپروژه
ها یافت آنهاي اصلی این پروژه راه نمیکتابناسیونالیسم و نژاد و قومیت مطرح کردم به 

توانیم متوجه اهمیت. اما با بررسی این آثار میشد فقط موضوعات فرعی دانست و بیرا می
خصوص ویراست مع غیرغربی در تکوین سرمایه و بهبشویم که موضع مارکس نسبت به جوا

که آخرین ویراستی بوده که خود مارکس آماده کرده نقش داشته 1872- 1875ي فرانسه
،گروندریسهي نقد اقتصاد سیاسی عمدتاً شاملهاي اصلی مارکس در زمینهاست. کتاب

ها ترتیب آنهستند که بهسرمایهو جلد یکم1861-1865اقتصاديهاينوشتهدست
کنیم.را بررسی می

از چند مرحله عبور کرد که در هرکدام دچار تغییرات ي نقد اقتصاد سیاسی مارکس پروژه
نخستین اثري بود که مارکس در پاسخ به بحران اقتصادي گروندریسهوسیعی شد. خود

در نقد اقتصاد داري نوشت. بخش کوچکی از این کتاب با عنواندنیاي سرمایه1857
1859گفتار ي معروفی بر آن که به پیشانتشار یافت. در مقدمه1859در سیاسی

شود اشاره کرد که در آینده قصد دارد شش مبحث را بررسی کند. این شش شناخته می
مبحث عبارت بودند از سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدبگیري، دولت، تجارت خارجی و بازار 

طور عام سه قسمت کاال، گردش و سرمایه بهجهانی. مارکس بحث اول یعنی سرمایه را به
دهد که شامل گفتار بر سرمایه طرح دیگري ارائه میدر پیش1867د. اما در کنتقسیم می

ي گردش و کتاب سوم با سه بخش بود: جلد اول سرمایه، جلد دوم شامل کتاب دوم درباره
ي فرایند سرمایه در تمامیت خود و جلد سوم شامل کتاب چهارم با عنوان عنوان درباره

دانیم عمال کتاب دوم و کتاب سوم توسط انگلس در دو طور که میتاریخ نظریه . اما همان
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ي جلد جداگانه چاپ شد و بخشی از کتاب چهارم توسط کائوتسکی با عنوان نظریه
هاي اضافی انتشار یافت.ارزش

نوشته شده بود اما حدوداً پنجاه سال پس از مرگ 1857-1858هاي گروندریسه در سال
نوشته است، متنی متکی بر چند دستگروندریسهکهجود اینمارکس انتشار یافت. با و

تر ز آن بااهمیتاسرمایهدانند و تنهااي در نقد اقتصادسیاسی میامروزه آن را متن عمده
ي ، این تنها کتاب عمدهسرمایهماندنتمامبرخی معتقدند که با توجه به نیمهااست. حت

پایان رساند و همین امر اش را بهکه طرح کلید سیاسی است ي نقد اقتصامارکس در زمینه
هگل که تنها اثري نامه علوم فلسفیدانشافزاید. اثري مشابه بابر اهمیت این کتاب می

هاي مارکس براي اندیشهگروندریسهش را در تمامیت خود بیان کرد.ااست از او که نظام
افکارش را با صداي بلند سنجد، گویی خودش است، جایی که فیلسوف افکارش را می

هاي مورد شده کتاباینهاي متعددي که درو بررسیگروندریسهنوشته است. در اهمیت
ي آن با دیگر آثار یافته است: از بررسی تا مقایسههاي مختلف انتشاربسیاري به زبان

کدام به فارسی منتشر نشده است و کتابسفانه هیچاکس و از جمله با هگل. متمار
ي این اثر است که به اثر مارچلو موستو تنها کتاب درباره1ي کارل مارکسگروندریسه

فارسی انتشار یافته است.
ي ي موجود بلکه برداشتی را از جامعهتنها از جامعهکه نهاستاینگروندریسهویژگی

گسترش انسانی است و این حالدهد که متکی بر نیروهاي درئه میداري اراپساسرمایه
داري را در جریان ي جوامع پیشاسرمایهلهاتاریخی به مارکس اجازه داد تا مسي گستره

شده با سرمایه موردبحث قرار بدهد. موضوع جوامع ي کار آزاد و بیگانهي رابطهبحث درباره
د بررسی مورگروندریسهاي ازطور مفصل در بخش جداگانهداري تاحدودي بهپیشاسرمایه

ش که در غرب بسیار به آن پراکنده پرداخته شده است. این بخسرمایهقرار گرفته اما در
انتشار داريسرمایههاي ماقبلفرماسیونعنوانصورت جداگانه تحتسروصدا کرد به

ي بسیار مهمی از اریک هابسبام انتشار یافت. مارکس در یافت و به انگلیسی با مقدمه
هاي اشتراکی ي اولیه و شکلگونه طایفههکه چي اینتمام دربارهبرانگیزنده اما نیمهتحلیلی 

سازمان اجتماعی به جوامع طبقاتی تبدیل شدند، مسیر متفاوت این تحوالت را در آسیا در 
عنوان که این موضوعات در قرن بیستم تحتکند. با اینمقابل اروپاي غربی بررسی می

ی مجادالت زیادي را برانگیخت اما خود مارکس این اصطالح را دري تولید آسیایشیوه
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ین ترمینولوژي درست که وارد این بحث بشویم که آیا چناینکار نبرد. بدونبهگروندریسه
ي تکامل تاریخی و عنوان شاهدي بر دیدگاه چندراستایی مارکس دربارهاست از آن به

ر خود اصطالح استبداد شرقی را تهاي قدیمیکنم. مارکس در نوشتهاجتماعی استفاده می
هاي تولید بود که با برشمردن شیوه1859گفتار گرفت و اولین بار در پیشکار میبه

در مقابل ها را عنوان پیشاتاریخ آنانی، فئودالی و بورژوایی مدرن بهآسیایی، باست
هایی بودند که دولت فرماسیونها که آنترتیب با توجه به ایناینسوسیالیسم قرار داد. به

دولت اولیه، آسیایی، باستانی، فئودالی، تایی جوامع بینداشتند، در واقع با یک فهرست شش
ي تولید ا وجود شیوهجرو هستیم. در اینهسوسیالیستی روبداري وبورژوایی یا سرمایه

ما هر دو شرح از آسیایی به این معنی است که انحرافی از مدل تکامل غربی رخ داده است.
راستایی که در ایدئولوژي آلمانی کنیم. رویکرد تکتکامل تاریخ را در آثار مارکس پیدا می

شرح داده شده متکی بر تاریخ اروپاي غربی است که در خطی مستقیم از طایفه یا 1846
هاي مدرن بورژوایی پیش جا تا صورتع باستانی و سپس فئودالی و از آنقبیله تا جوام

بدي رود. در این مدل عوامل انسانی چون ظرف منفعل ساختار بیرونی یا تابع قوانین امی
رسد.نظر میحرکت به

رو هستیم که نشان زیادي از هتري روببا حرکت بسیار پیچیدهگروندریسهاما در
داري را در دفاتر بینیم. او بحث جوامع ماقبل سرمایهجبرباوري پیشین مارکس در آن نمی

هاي عنوان فرماسیوناده که جداگانه تحتانجام دگروندریسهارم و پنجمچه
پس از 1858و 1857هاي داري انتشار پیدا کرده است. این دوره یعنی سالپیشاسرمایه

ر تر با استعماها در هند است که مارکس شروع به ابراز خصومت بیشدوران خیزش سپوي
دردي کمی با هماطرفانه و حتخورد برخورد بیمیم چشاي که بهکرده بود. اولین نکته

مارکس با جوامع اشتراکی سنتی روستایی هند است که قبالً فقط خاستگاه استبداد شرقی 
دانست. دومین نکته در گروندریسه ظهور پرولتاریاي غربی است که رسماً آزاد است اما می
این بخش این پرولتاریا را در ذره شده و کنترلی بر وسایل تولید ندارد. مارکس درذره

هدف از کارشان خلق ارزش ادهد که حتاشتراکی هندي قرار میمقابل اعضاي جماعت
نبود.

رومی -کند: آسیایی، یونانیشرح معین میبندي اشتراکی اولیه را به این مارکس سه صورت
دهم.بندي میي این سه صورتجا شرح مختصري دربارهو ژرمنیک. من در این
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هاي اولیه که متکی بر طایفه بودند ساختار اجتماعی اشتراکی بندي آسیایی، گروهدر صورت
گزینی ثابت است. در این کاري ریشه دارد و مقدم بر اسکانکنند که در شبانرا تقویت می

تدریج در بود و بهسازمان اجتماعی اشتراکی مقدم بر مالکیت اشتراکیهاگروه
عنوان مالک زمین تثبیت آسیایی موجودیت باالتر خود را بهي ولیههاي ابسیاري از صورت

زمین در سطح محلی بدل شدند. » صاحبان موروثی«کرد و روستاییان اجتماع دهکده به 
شد و نه ارزش اضافی. بنیاد این طایفه در این جوامع اشتراکی، محصول مازاد استخراج می

ون کمون به وجود ی از صنایع و کشاورزي درمالکیت اشتراکی بود که عمدتاً توسط ترکیب
ترتیب، در مجموع متکی به خود بود و تمامی شرایط را براي بازتولید و اینآمد و بهمی

ي باالتر تعلق تولید مازاد در خود داشت. بخشی از کار مازاد در شکل خراج به کمونته
ي این بحث دربارهرسید. مارکس در سراسر داشت که در نهایت به یک شخص مستبد می

دانست. میتر از مالکیت اشتراکیرا بنیادي» بودن کاراشتراکی«هاي آسیاییصورت
هاي خارج از آسیا را مانند رومانی، مکزیک و پرو از جمله تنها هند بلکه سرزمینمارکس نه

خود که 1853هاي داند. برخالف نوشتههاي آسیایی میبنديهاي تاریخی صورتنمونه
گیرد و به امکان تري میطرفانهکرد، اکنون موضع بییاد می» استبداد شرقی«از فقط

کند.اشاره می» این نظام اشتراکیتردموکراتیکیاتراستبداديبنديصورت«

محصول حیات «تر و رومی، را شهري- داري، یونانیبندي پیشاسرمایهمارکس دومین صورت
ه بود. شکل اشتراکی متکی بر طایفبندي نیز بهصورتداند. اما این می» تاریخی پویاتري

درگرفت که به اشکال گوناگون ـ شهر خواه روستا خواهـهایی در میان مناطقتنش
ها به یک صورت اشتراکی سازمان یافته بودند. در مورد روم جنگ ناشی از این تنشبه
تري از ي بزرگرجهبدل شد و در نتیجه د» تکلیف فراگیر بزرگ، یک کار جمعی بزرگ«

عمومی متعلق به در ارتباط با زمین و جامعه رخ داد. در روم زمین » افراد«جدایی بین 
مالکیت «، »فرد]ارضی[مالکیت «هاي آسیایی، بنديهمه، برخالف صورتاینکمون بود؛ با

چنین کار اشتراکی، جز در جنگ، در جامعه نقش مرکزي نبود. هم» مستقیماً اشتراکی
ت. مالکیت بر زمین وجود داشت، هرچند فقط براي شهروندان رومی بود اما این نداش

هاي آسیایی است که تمامی مالکیت بر زمین اشتراکی بود و فرد حداکثر برخالف صورت
بدون حقوق مالکیت قانونی بود. چیزي که باید توجه » فقط صاحب یک بخش کوچک«

تر از طوایف اي قدیمیهآسیایی در مرحلگوید که طوایف داشت این است که مارکس نمی
ها وجود داشته است.رومی قرار داشتند یعنی گویا یک جور توالی تاریخی بین آن- یونانی
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بندي ژرمنیک که داري یعنی صورتتري را به سومین صورت پیشاسرمایهمارکس توجه کم
هاي در مسافتدهد. در میان قبایل ژرمنیک اولیه، کهدر روستا متمرکز بود نشان می

یی آبزرگی از هم در جنگل از هم جدا شده بودند، کمون دائمی نبود بلکه یک گردهم
» مکمل مالکیت فردي«فقط جا، کمون اي بود تا جلسات مشترکی برگزار شود. در ایندوره

ي نظام فئودالی اروپاي قرون بندي اجتماعی به پایهگمان مارکس، این صورتبود و به
شد.وسطی تبدیل

تري را بین ها، تمایز بزرگهاي شدید آنمارکس پس از ترسیم این سه صورت و تفاوت
ي مدرن بورژوایی از سوي دیگر داري از یک سو و جامعهي این جوامع پیشاسرمایههمه

تولید ارزش «داري هاي پیشاسرمایهبنديکند. هدف اقتصادي تمامی صورتترسیم می
مدرن به وجود نیاوردند و » کارگر آزاد«ها چیزي مشابه با از آنکدام بود و هیچ» مصرفی

» فرد منفرد«چنین مالک بورژوایی مدرن را ایجاد نکردند. براي این جوامع اولیه مفهوم هم
رسد که هدف مارکس توضیح نظر میترتیب، بهاینمعنا بود. بهبی» زمین«و مالک 

ریق تقابل با پیشینیان آن در اروپا و نیز با داري مدرن از طي سرمایهساختارهاي جامعه
مسیرهاي تاریخی دیگر در آسیا بوده است.

بندي آسیایی از لحاظ ساختاري داري، صورتهاي پیشاسرمایهبندياز میان تمامی صورت
اي را در مقابل آن مندانهداري مدرن دارد و مقاومت قدرتترین تفاوت را با سرمایهبیش

بندي رومی و ژرمنیک برخالف صورت- هاي یونانیثال در تحول صورتمبرد.پیش می
ي معینی از فردیت چه در ي اشتراکی و نیز ایجاد درجهآسیایی شاهد فروپاشی جامعه

هايداري به اضمحالل صورتداري و سرفآگاهی و چه در هستی اجتماعی هستیم. برده
و با افزایش تقسیم طبقاتی میان رومی یاري رساندند- اشتراکی قدیمی در جهان یونانی

اسبات شهروندان و نیز با واردکردن شمار بزرگی از غیرشهروندان به کمونته، این من
داري داري و سرفبه نظر مارکس، بردهتعدیل کردند. اما بناوتر را جرحاجتماعی قدیمی

يفحهاند. مارکس در آخرین صهاي آسیایی نگذاشتههمین تاثیر را بر امپراتوري
طور طبیعی کمونیسمی که به«را گردد و آنبه موضوع مالکیت اشتراکی برمیگروندریسه

شود اما در هند بهتر ي جوامع یافت میترین مراحل همهنامد که در قدیمیمی» جوشیده
گوید که مالکیت اشتراکی را ویژگی غریب اسالوي شود. میاز هر جاي دیگري یافت می

بیش طور وي اقتصادي را کمهاي این شیوهرتترین صوهندوستان متنوعدانند. اما می
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دهد. مارکس در نقد اقتصاد سیاسی که بخشی است از گروندریسه مشخص به ما نشان می
نویسد:داند. میگردد و مالکیت اشتراکی را گسترده و فراگیر میدوباره به این موضوع برمی

که مالکیت اشتراکیبر اینرج گسترش یافته است مبنیاً در خاداري اخیرداوري خندهپیش
منحصراً یک شکل روسی است. ااسالوي یا حت، مشخصاً صورت طبیعی جوشیدهکه به

ها یافت و در حقیقت ها و سلتها، توتنیتوان در میان رومیاین الگوي نخستین را می
اي از الگوهاي متنوع ولو گاهی فقط بقایایی از آن، موجود است. هنوز در هند، در مجموعه

ي را مشخص اویژه هندي، نحوههاي آسیایی مالکیت اشتراکی، بهلتر شکي دقیقمطالعه
هاي متفاوت انحالل هاي متفاوت مالکیت اشتراکی طبیعی به شکلکند که طی آن شکل

هاي توانند از شکلانجامد. مثالً، انواع اصلی مالکیت خصوصی رومی و ژرمنیک میآن می
2گوناگون مالکیت اشتراکی هندي ناشی شده باشند.

ها تأکید هاي آنتراکی بلکه بر تفاوتهاي گوناگون اشتنها بر همانندي این شکلنهارکسم
هاي اشتراکی پدید آمدند، هاي اجتماعی که پس از انحالل شکلکند و تنوع شکلمی
دهد. قرار میهاي ساختاري بین جوامع طبقاتی در هند و روم را مورد تاکید ویژه تفاوتبه

هاي کمونی شکلي اینکه مارکس ضمن بیان نظرات خود دربارهاستي مهم ایناما نکته
هاي زمان با تغییرات در دیدگاهو همبیندشان مینکات مثبتی را هم در تداوم حیات

ي تولید اشتراکی در تقابل ش به شیوهامدهاي آن، نگاهآاش نسبت به استعمار و پیسیاسی
شود.خوش تغییرات مهمی میداري دستبا نظام سرمایه

یکی از 1860ي پردازم. اوایل دههمی1861- 1865هاي نوشتهدستاکنون به بررسی
و اثري سرمایههاي زندگی مارکس است که هزاران صفحه براي سه جلدترین دورهخالق

اش سه شدهشود و در شکل چاپنامیده میهاي اضافیي ارزشنظریهکه جلد چهارم یا
ی آمریکا و قیام مردم ي جنگ داخلجلدي است، نوشت. در این دوره مطالب فراوانی درباره

کرد. یک تالش می1864الملل در سال گذاري بیننوشت و براي بنیان1863لهستان در 
گویند، در پنج می1861-1863ي اقتصادي نوشتهدستمتن طوالنی، که معموالً به آن

هایی است براي نویسجلد، در مجموعه آثار مارکس گنجانده شده است. بخشی از آن پیش
هاي ارزش نظریهعنواني بیستم بهاست که در اوایل سدهمتنیو بقیهسرمایهمجلد یک
1864-1865هاي هاي دیگري که در سالنوشتهاین، دستبرانتشار یافت. عالوهاضافی

انتشار سرمایهعنوان جلد سومبه1894آن چیزي است که انگلس در نوشته شده، مبناي 
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ي مالکیت ارضی است که توجهی بحث دربارهبخش قابلي اخیر شامل داد. این نوشته
ي این مطالب از هاي اجتماعی آسیایی مربوط است. در ادامه به همهبخشی از آن به صورت

گونه مارکس در پردازم تا نشان دهم که چهعنوان یک اثر واحد میبه1865تا 1861
که رداخت. با اینویژه هند پههاي اقتصادي خود به بحث و بررسی جوامع غیرغربی بنوشته

نیست، 1861-1865هاي اقتصادي هاي اصلی نوشتهمایهوجه درونهیچاین موضوعات به
داري جدید عنوان هاي مخالف سرمایهعنوان نمونهها تصادفی نیست و عمدتاً بهح آناما طر

شوند.می
آید ایجاد تقابل میدست به1861-1863ي نوشتهدستاي که از قرائتترین نکتهمهم

داري است. مارکس هاي تولید باستانی، آسیایی و فئودالی با سرمایهبین قوانین تکوین شیوه
پذیرد اما این وجوه را بسیار هاي تولید را میکه برخی وجوه مشترك این شیوهبا این

ترین داري مدرن یکی از بزرگبودن سرمایهداند. تأکید مارکس بر خاصمحدود می
هاي مارکس با اقتصاد سیاسی کالسیک است. شباهت تمامی جوامع اختالف

صورت پنهان و پوشیده و ي حاکم و محکوم بهاست که رابطهداري در اینپیشاسرمایه
داري این رابطه فاقد این تزیینات سیاسی و مذهبی کند اما در سرمایهرازآمیز جلوه می

ها موقعی که اثرات تجارت و رباخواري را بر تهنوشاست. از طرف دیگر مارکس در این دست
داري را با یههاي تولید پیشاسرماکند تفاوت شیوهداري بررسی میهاي تولید سرمایهشیوه

ت تواند مدهاي آسیایی میدهد. رباخواري در شکلمورد نشان میاینشکل آسیایی در
ها بگذارد فقط به انحطاط آنکه اثري انقالبی برایننطوالنی تداوم داشته باشد و بدو

بندي آسیایی و جا شاهد ثبات نسبی صورتاقتصادي و فساد سیاسی بیانجامد. در این
در هندِ قول مارکس رشد ربادي آسیا و اروپاي غربی هستیم. بهاي تاریخ اقتصاتفاوت ریشه

داري نبود هي سرمایي توسعهنشانهافتادهخصوص در مناطق عقبتحت حاکمیت بریتانیا به
داري رخ ي تولید سرمایهداري بدون شیوهو تنها به این نتیجه انجامید که استثمار سرمایه

ي مهم دیگر تغییر مارکس کتهداد. ني تولید مبتنی بر مالکیت خرد را رواج میدهد و شیوه
ن گرفتداري در حال نضجگوید مناسبات راستین سرمایهاست که دیگر نمی1853به نسبت

خواهانه رخ شدن ترقیکه با وجود درد و رنج حاصل، نوعی مدرنیزهدر هند است، یا این
هاي ديبنبست تاریخی وجود دارد، زیرا صورتدهد؛ در عوض مفهوم رسیدن به بنمی

خواه قادر باشند به هاي جدید ترقیبنديهايکه صورتایناند بدونقدیمی تجزیه شده
وجود آیند و رشد کنند.
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ها نقش استعمار را در مراحل اولیه، در زمان زایش نوشتهچنین در این دستمارکس هم
دهد. اما برخالف گذشته ویژه در ارتباط با هند، موردتوجه قرار میداري اروپا، بهسرمایه

رساند. در عصر مرکانتیلیسم داري به حداقل میي سرمایهاثرات استعمار را بر رشد و توسعه
ي نزدهم و هفدهم، استعمار فقط یکی از عوامل گوناگونی بود که در مدرنیتههاي شاسده

کردن موفق خود داري نقش داشت و این را ناکامی اسپانیا و پرتغال در مدرنیزهسرمایه
نشان دادند. مارکس ضمن اشاره به گسترش ناگهانی بازار جهانی، افزایش کاالهاي در 

هاي براي تصاحب محصوالت آسیایی و گنجینههاي اروپاییگردش، رقابت میان ملت
زند. ها در خردکردن موانع فئودالی تولید حرف میآمریکایی و نظام استعماري، از نقش آن

ي داري در نخستین دورهي مدرن تولید یعی سرمایههمه شیوهاینکند که بااما تأکید می
هاي شرایط براي آن در سدهي مانوفاکتور، فقط در جایی رشد کرد که خود، یعنی دوره

میانه خلق شده بود. مثالً هلند را که به یک امپراتوري تجاري تبدیل شد با پرتغال مقایسه 
ي اروپایی در ترتیب، عوامل درونی جامعهایندر قرن هفدهم زوال یافت. بهکنید که

بوده است. کنندهاش تعییني اقتصاديگرفتن هلند بر پرتغال از لحاظ رشد و توسعهپیشی
ي تولید داري تجاري است. هنگامی که شیوهي سرمایهي اولیهاما این مربوط به مرحله

به انگلستان صنعتی شود، هلند تجاري جاي خود راداري در سطح جهانی غالب میسرمایه
تجارت نیست که پیوسته صنعت را انقالبی «قول مارکس دیگر در این مرحله سپارد. بهمی
هلند کند. مثالً انگلستان را باکه صنعت است که پیوسته تجارت را انقالبی میکند بلمی

ي تجاري عنوان کشور تجاري مسلط همانا تاریخ تبعیت سرمایهمقایسه کنید. زوال هلند به
ي آخر است که بریتانیا شروع به تسلط کامل بر در این دوره3»ي صنعتی است.از سرمایه
کند که صدیق میهمه، مارکس تاینپردازد. بازي به چین نیز میداانکند و به دستهند می

داري، وجود هاي اجتماعی آسیایی پیشاسرمایهبنديویژه بقایاي صورتموانع بسیاري، به
داري تولید هاي پیشاسرمایهبستگی و انسجام درونی شیوهدارد یعنی موانعی که موجب هم

ها براي نابودي این موانع و مدرنیزه شود. انگلیسییي تجارت مکنندهدر مقابل اثرات زائل
زنند. بیش از هر ملت دیگري، تاریخ رحمانه میکردن هند آگاهانه دست به اقداماتی بی

هوده و عمالً احمقانه بود. در مدیریت اقتصادي انگلستان در هند تاریخ تجارب اقتصادي بی
را خلق کردند؛ در جنوب شرقی بنگال کاریکاتوري از مالکیت ارضی بزرگ انگلیسی

کاریکاتوري از مالکیت خرد دهقانی خلق کردند. در شمال غربی به هر کاري که ممکن بود 
ي اقتصادي هندي را با مالکیت اشتراکی بر زمین نابود کنند. در دست زدند تا کمونته

گان سنتی را شدت تولیدکنندتر، نفوذ نساجی بریتانیا با تولید انبوه خود بهسطحی گسترده



95|از گروندریسه تا سرمایه

ن نبرد. در چین و روسیه ي روستایی را از بیاین نیز کامالً کمونتهاتضعیف کرد، اما حت
هاي جا شاهدیم که مارکس پیوندي را بین صورتداد. در اینتر رخ میآهستهاتغییر حت

با نامد. ها را آسیایی میي آنکند و همهداري در چین، هند و روسیه برقرار میپیشاسرمایه
تردید این کردند، اما بیداري مقاومت میهاي اجتماعی در مقابل سرمایهکه این صورتاین

کش را کم وجه درد و رنج مردم زحمتهیچي مقاومت نبود و بهخواهانهترقیشکل 
داري این جوامع دهد: از یک طرف سرمایهباري رخ میترتیب، وضعیت اسفاینکرد. بهنمی

شان را هاي تولید سنتیشدت شیوهدهد، اما بهرا رشد و توسعه نمیداري پیشاسرمایه
دهد.تري قرار میها را در تنگناي بیشکند و آنتضعیف می
از تعدادي از اقتصاددانان سیاسی انتقاد کرده 1861-1863ي نوشتهدستمارکس در
امع به هند و سایر جونام جونز برخورد کرد که اي بهیان این انتقاد به نویسندهبود. در جر

هاي هاي بین صورتجا مارکس دوباره به تفاوتاروپایی پرداخته بود. در این
داري مدرن برگشت. بحث حول کار اجتماعی بود، یعنی داري هند و سرمایهپیشاسرمایه

شود که براي داري همانند کار انتزاعی کلی ظاهر میصورتی که در آن کار تحت سرمایه
اي را مدرن جدایی ریشه» کار اجتماعی«اي در هر لحظه مناسب است. فهانجام هر وظی

بین کارگر و شرایط کارش، از جمله وسایل تولید، به وجود آورد، شرایط کاري که از بیرون 
دهد. شود و کارگر را به حامل محض نیروي کار تحت کنترل سرمایه تقلیل میتصاحب می

داري کار را پیشامدرن کار اجتماعی، دو شکل غیرسرمایهجوي ضدّومارکس در جست
وجه شبیه نبودند: یکی روستایی کمون آسیایی و دیگري دهقان خرد هیچترسیم کرد که به

ي باال نشان که آخرین جملهتر، چنانداري. از همه مهمي پیشاسرمایهاروپاي غربی در دوره
طرز آشکاري هاي آن بهکدهو ده» اکی آسیایینظام اشتر«ي دهد، دیدگاه مارکس دربارهمی

جا آن تغییر کرده است. مارکس در اینوار و رخوت گیاه» استبداد شرقی«از تأکید اولیه بر 
ي ي آسیایی و هم دهکدهداري، هم دهکدهي جهان پیشاسرمایه»وحدت اولیه«به احیاي 

در شکل کامالً متفاوتی که ي سوسیالیستی آینده، ولوداري غربی، در جامعهپیشاسرمایه
پردازد.تري براي تکامل فردي داشت، میي بیشبنیاد مادي باالتر و گستره

پردازیم. ساختار میسرمایهاکنون به بررسی موضوع جوامع غیرغربی در جلد اول
ساختاري است که در آن امر منطقی مقدم بر امر تاریخی سرمایهدیالکتیکی جلد اول

کند یعنی خواننده از طریق ن سرمایه را بر اساس نظمی تاریخی آغاز نمیاست، یعنی تکوی
هاي ي خاستگاهلهارود. بنابراین مسري مدرن جلو میداتحلیل مفهومی خود سرمایه
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بررسی قرار داري در انتهاي کتاب یعنی انباشت بدوي سرمایه موردي سرمایهجامعه
راستایی در مقابل چندراستایی مطرح کمدل تيلهاجا نیز مسگیرد. اما در همینمی
که استشود اینتر مارکس مطرح میقدیمیجا مانند آثارشود. بحث مهمی که در اینمی

داري مدرن را در اروپاي غربی و آمریکاي سیر سرمایهآیا تمامی جوامع دیگر نیز باید خط
سرمایه این روایت پیش از انتشار در دو دههمانیفست کمونیستشمالی دنبال کنند؟

به 1848ي جوامع غیرغربی از هاي خود را دربارهبزرگ را قبول داشت، اما مارکس دیدگاه
بعد تغییر داده بود.

ضروري سرمایهي تکوین متن جلد یکمبحث کوتاهی دربارهلهاپیش از بررسی این مس
در حال ساخت کههاي متعدد، اثرياست. شاهکار مارکس یک سمفونی است با واریاسیون

فرانسه تغییرات 1872- 1875آلمانی و 1872، 1867هاي کدام از ویراستاست. در هر
ي کاال که بیش از همه ، فصل نخست درباره1867معینی داده شده است مثالً در ویراست 

هاي بعدي داشت. فقط قسمتی از مورد بحث قرار گرفته، شکل کامالً متفاوتی با ویراست
آمده بود و آن هم بین صفحات آغازین کتاب و 1867پرستی کاال در ویراست وارهبخش بت

ي ارزش در انتهاي کتاب تقسیم شده بود. اوج این تغیرات در ترجمه به پیوستی درباره
به نجام شد و تغییرات زیادي را نسبتاست که مشخصاً زیر نظر مارکس اسرمایهفرانسه

دانند که انگلس ویراست نهایی جلد ي اندکی میرد. عدهاصل متن آلمانی در آن ایجاد ک
هاي ویرایشی مهمی زد که اول را ایجاد کرده است، فرایندي که طی آن دست به انتخاب

گیري در مورد ترین گزینش انگلس تصمیمرخ داد. مهم1894تا 1883ها از ي آنهمه
در ویراست آلمانی انسه، حتفرا1872-1875توجهی از ویراست کنار گذاشتن مطالب قابل

بر ویراست . ویراست امروزي جلد اول که متکیبود که به ویراست استاندارد بدل شد1890
اي است که بسیاري از انگلس است، شامل پیوستی پنجاه صفحه1890چهارم آلمانی 

وط به ها مربنگیرد و برخی از آبرمیدر متن فرانسه قلم گرفته بود درفرازهایی که انگلس
هاي ما هستند.بحث

ي ارزش ویراست فرانسه داشت. در از همان ابتدا، انگلس نظر متفاوتی با مارکس درباره
است، تأکید سرمایهمارکس به ویراست فرانسه، که واپسین عبارت او بر1875گفتار پس
قلی هر اندازه هم که ویراست فرانسه نقص ادبی داشته باشد، ارزش علمی مست«کند که می
خوانندگانی که به زبان آلمانی آشنایی دارند باید به آن مراجعه امتن اصلی دارد و حتاز 

، مارکس به نیکالي دانیلسون، یکی از مترجمان ویراست روسی، 1872مه 28در 4»کنند.
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خواهد ویراست فرانسه هایی دارد اما میي فرانسه احتیاطنوشت که اگرچه در مورد ترجمه
نویس روا را خوانده بود نظر انگلس که بخشی از پیش5هاي آتی باشد.ترجمهي کار پایه

ي روا سرشت نظر انگلس، مشکل ترجمهدر مورد اشکال کار روا داشت. بهکامالً متفاوتی
ورزي با قیدوبندهاي اساساً اندیشه«ي انگلس گفتهن فرانسه است. بهدیالکتیکی خود زباضدّ

چیزي که برجسته یا حیاتی است ز پیش ناممکن است. هر ي مدرن بیش ازبان فرانسه
جا ناگزیر باید در مقابل فرامین یک ریباً همهشود و تقبه ضرورت از میان برداشته میبنا

شود و بارها و اما مارکس قانع نمی6»منطق صوري مالنقطی و تغییر جمالت سر فرود آورد.
د که در هر ویراست جدید از این اثر، کنبارها در مکاتبات گوناگون خود خاطرنشان می

جز شش فصل نخست آغازین که بسیار مهم هستند. زند، بهت فرانسه کالم آخر را میویراس
ي ویراست فرانسه او را از طرف دیگر مارکس نیز نتوانست در بحث خود با انگلس درباره

مارکس، پس از مرگ1883قانع کند. انگلس هنگام ویرایش سومین ویراست آلمانی 
نویسد که وي این همه، میاینست فرانسه رجوع کرده است. باخاطرنشان کرد که به ویرا

کار را براي ارزش تئوریک قائم به ذات آن انجام نداده بلکه تنها براي فهم این موضوع این 
7.»بودحاضر…}چیزيچه{حذفبه…خود مؤلف«تر کار را کرده که براي خوانایی بیش

آورد که ویراست فرانسه در کل یک انگلس هیچ مثالی در تحکیم ادعاي خود نمیمتأسفانه 
اي پایه که تا به امروز در سطح گستردهجا این اتهام بیشده است. در اینویراست ساده 

، یعنی آخرین ویراستی که 1872-1875شود که ویراست فرانسه رواج یافته مطرح می
پسندتر براي روایتی عامـتر استد تا حدي نازله کرده بومارکس براي انتشار آماد

توسط انگلس که 1890يشدهو ویراست ویرایشـتر مطلع فرانسويخوانندگان کم
است، روایت راستین این اثر است. یقیناً مارکس، 1873بر ویراست دوم آلمانی عمدتاً متکی
هاي اولیه کتاب را در فصلبه دانیلسون گاهی خاطرنشان کرده که 1878ي مثالً در نامه

متن ویراست فرانسه سازي را در سراسر اما انگلس ساده8ویراست فرانسه ساده کرده است.
هاي نخست.فقط در فصلدانست و نهمی

توان میسرمایهعنوان ویراستار جلد یکمترین چیزي که در مورد انگلس بههمندانسخاوت
عنوان ویراستی قطعی ناقص باقی گذاشت و آن را بهاستی که او براي ما ویراستگفت این

ي لهاکردن مستواند به روشنفرانسه میهاي متنی در ویراست طرح کرد. برخی از تفاوت
گفتار خود بر ویراست یاري رساند. مارکس تغییري را در پیشسرمایهقرائت بزرگ در

ي ي معروفی دربارهجملهي آن به فرانسه، اعمال کرد. در ، هنگام ترجمه1867آلمانی 
هاي استاندارد انگلیسی و آلمانی ي جوامع صنعتی با جوامع غیرصنعتی در ویراسترابطه
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تر کمتر است به کشورهایی کهیافتهکشوري که از لحاظ صنعتی توسعه«چنین آمده است: 
عنوان بهسرمایهکسانی که به9».دهدشان را نشان می، فقط تصویر آیندهاندیافتهتوسعه

اند. راستاباوري آشکار دانستهاي از تکاند، این جمله را نمونهاثري جبرگرا حمله کرده
از جمله کسانی است که 10ي مارکس،مند دربارهتئودور شانین، ویراستار کتابی ارزش

شان راستاباورياز لحاظ تکمانیفستاساساً مشابه باسرمایههاي مارکس را تانوشته
يضعف عمده«نویسد که اش، میمثال اصلیعنواني باال بهوي با استفاده از جمله. داندمی

راستاباور است که معموالً در آن خورانده شده بینانه و تکجبرباوري خوشسرمایه
که مارکس با اشاره به اینفیلیپ کوریگانودریک سایرپژوهان انگلیسیمارکس11»است

ایجاد نکرده بلکه انگستان را با آلمان مقایسه کرده است، به چارچوب جهانی عامی را 
کنیم:تر نقل میشانین پاسخ دادند. این فراز را همانند آنان کامل

همه، اینام. باي اصلی استفاده کردهمونهعنوان نهاي خود از انگلستان بهسط نظریهمن در ب
اعتنایی صنعتی و کشاورزي انگلستان بیي آلمانی ریاکارانه به شرایط کارگران اگر خواننده

بینانه خود را آسوده دارد که اوضاع در آلمان تا این حد هم بد نیست، نشان دهد، یا خوش
له در خود و براي اجا مسشود. در اینوست که نقل میباید بر او بانگ آورم: این داستان ت

هاي ی نیست که از قانوني تکامل تضادهاي اجتماعتر بودن درجهخود باالتر یا پایین
هایی ها و گرایششوند. سخن بر سر خود این قانونداري ناشی میطبیعی تولید سرمایه

شوند. کشوري که از لحاظ صنعتی است که با ضرورتی آهنین مؤثر واقع و عملی می
ان شان را نشاند، فقط تصویر آیندهیافتهتر توسعهتر است به کشورهایی که کمیافتهتوسعه

12دهد.می

ویژه آلمان، اي، بهرا با موقعیت اروپاي قارهدر دو بند بعدي، مارکس موقعیت انگلستان 
ي این جمله در اي به جوامع غیراروپایی کند. بحث دربارهکه اشارهاینکند بدونمقایسه می

ز توان تا برخی ادر واقع بحثی است به عمر یک قرن، و رد آن را می1867گفتار پیش
در 1930ي در روسیه دنبال کرد. تروتسکی در دههسرمایهيها دربارهترین بحثقدیمی

کند و ایراد را ي مرکب و ناموزون به این موضوع توجه میي توسعهاش دربارهبستر نظریه
شناسی نه اقتصاد جهانی بلکه یک کشور داند که مارکس از لحاظ روشدر این می

چند ها این امکان هرپاسخظر از ایننصرف13دهد.گونه قرار میکعنوان یداري بهسرمایه
را مانند کاري که » ضرورت آهنین«جزیی وجود داشته که مارکس قصد داشته این مفهوم 

کار بندد. اما توجه کنید که همین تري بهانجام داده بود، با گستردگی بیشمانیفستدر
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تر یافتهکشور توسعه«شود: گونه خوانده میفرانسه چهي موردبحث بعدها در ویراست جمله
، فقط تصویر آیندبه کشورهایی که در مسیر صنعتی از پی آن میاز لحاظ صنعتی

مسیر «ي مارکس مانند روسیه که هنوز جوامع زمانه14»دهد.شان را نشان میآینده
براي امکانات بدیل براي را پیش نگرفته بودند، آشکارا در حاشیه بودند و راه را » صنعتی

شود. دومین تغییر در ویراست فرانسه که بسیار مهم است مربوط به ها باز گذاشته میآن
هاي استاندارد سرمایه ي هفتم است. در بخش مربوط به انباشت بدوي در ویراستپاره

مالکیت دهقانان داري را از طریق سلبهاي سرمایهعبارت مهمی ذکر شده که ظهور شکل
از هاي عظیم مردان ناگهان و به اجبار توده«اي که طی آن کند، دورهانگلیسی بررسی می

عنوان پرولترهاي آزاد، بدون حامی و بدون حقوق به بازار وسایل معاش خود جدا شدند و به
ي مالکیت زمین از تولیدکنندهسلب«گوید: گیري میمارکس در نتیجه» کار انداخته شدند.

مالکیت، در کشورهاي ي کل این فرایند است. تاریخ این سلبی دهقانان، پایهکشاورزي، یعن
کند و مراحل متنوعی را با ترتیباتی متفاوت در هاي مختلفی پیدا میمختلف، جنبه

این سلب مالکیت تنها در انگلستان شکلی کند.هاي تاریخی متفاوت طی میدوره
ي خود برمیعنوان نمونهبهاست، و به این دلیل ما آن راکالسیک داشته

عنوان فرایندي جهانی و را به» راز انباشت بدوي«خش یعنی این ببسیاري15»گزینیم.
شکل «کنند که در آن انگلستان داري از فئودالیسم تلقی میراستایی تکامل سرمایهتک

نحو رانسه این قطعه را بهاین فرایند را نشان دهد. مارکس در ویراست ف» کالسیک
گیري بسط داد و از نو روي آن کار کرد و آشکارا تحلیل خود را به اروپاي غربی چشم

گوید:محدود کرد. مارکس می
ها کشوري بوده مالکیت از دهقانان است. تاکنون انگلستان تني کل این تکامل سلبپایه

اصلینقشضرورتاًکشوراینبنابراین،…جا انجام شدهطور کامل در آناست که این امر به
ي کشورهاي دیگرِ اروپاي غربی همین تکامل را همهاما. داشتخواهدماکلیطرحدررا

به محیط خویش رنگ محلی به خود خواهد گرفت خواهند کرد، هرچند این حرکت بناطی
تر مشخص از خود بروز خواهد داد، یا اي تنگ فشرده خواهد شد، یا سرشتی کمیا در دایره

16در پیش خواهد گرفت.توالی دیگري را

این متن تغییریافته تا جایی که به مارکس مربوط است روشن کرد که روایت وي از انباشت 
تر، و ابداً روایت بدوي به قصد توصیف تکامل اروپاي غربی بوده است و نه چیزي بیش

ي ي دههویژه به روسیهکه بعداً خواهیم دید، این مجادالت بهبزرگ جهانی نیست. چنان
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دانستند که آیا را خوانده بودند آشکارا نمیسرمایهمربوط است که انقالبیونی که1870
ها نیز باید همان مراحل تکامل را مانند انگلستان طی مقصود مارکس این بوده که کشور آن
معتقدند که مارکس 2MEGAرکس و انگلس یعنی کند یا خیر. ویراستاران آثار کامل ما

ها ي هفتاد، این یافتهي مناسبات ارضی روسیه از ابتداي دههش دربارهاتأثیر مطالعاتتحت
جا روسیه را مشخص نکرده را در ویراست فرانسه تغییر داد، اما چون مارکس در این

و طیف کاملی از سایر توانیم شرط و شروط مارکس را فقط به روسیه محدود نکنیم می
ي او را در نظر بگیریم.نشده زمانهجوامع غیرغربی و صنعتی

ي تغییرات در رسد این تغییرات فقط تصحیحاتی جزیی نبوده بلکه نشانهنظر میبه
ي مارکس است یعنی فرایند طوالنی که در جلسات قبلی مورد بحث قرار دادیم. اندیشه

ي ایرلند تغییر داد و برخالف موضع دربارهش رااموضع1870و 1869مثال در 
باید مقدم بر استقالل ایرلند تر اولیه که یک انقالب کارگري در انگلستان میمدرنیستی

شرط دگرگونی سوسیالیستی در کرد که استقالل ایرلند پیشباشد، از این موضع دفاع می
جوامع آسیایی مانند هند را تر معتقد شده بود کهتئوریکانگلستان است یا مثالً در سطح

وجور نیست. در شان با مراحل تکامل تاریخ اروپا جفتباید جداگانه تحلیل کرد زیرا تاریخ
جزیی از این فرایند تحول در سرمایهدهم که این تغییرات دري بحث نشان میادامه

ت فرانسهبا انتشار آخرین بخش ویراس1875ورزي مارکس بود اما این فرایند در اندیشه
هایش که عمدتاً ها و یادداشتپایان نیافت. این فرایند تا واپسین نوشتهسرمایه

ي بعدي به آن خواهم پرداخت. فعالً به چند انتشارنیافته ادامه یافته است که در مقاله
کنیم.توجه میسرمایهي دیگر جلد یکمجنبه

گاه در بیوداري گاهپیشاسرمایهیرغربی وبر تکامل غرب متمرکز است اما جوامع غسرمایه
ي مدرنیته» دیگر«عنوان به) 1شوند. این حضور در خدمت سه کارکرد است: آن ظاهر می

داري حاکی از ) وجود جوامع غیرسرمایه2شوند. (داري و در مقایسه با آن مطرح میسرمایه
) مارکس با 3(دهی زندگی اجتماعی و اقتصادي است. هاي دیگر براي سازمانوجود راه

خواه را در برابر هاي مدرن و ترقیهاي این جوامع کوشید بدیلاستفاده از نمونه
داري شرح بدهد.سرمایه

هاي هنگامی که به شکل«دهد که پرستی کاالیی نشان میهوارمارکس در بخش بت
ي سحر و جادویی تولیدي دیگر گریز بزنیم و گذار کنیم کل رمز و راز جهان کاالها، همه

آلود خویش پیچانده است ناپدید اي مهکه محصوالت کار در دوران تولید کاالیی را در هاله
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پیرامون تولید تر چون این جوامع قدیمی» ناپدید خواهند شد«به این دلیل 17»خواهد شد،.
اقدام » دیگر«هاي ي چهار نمونه از این شکلاند. مارکس به ارائهارزش سازمان نیافته

هاي رابینسون کروزوئه است که اي و طنزآمیز قیاسکند. نخستین شکل برگردان افسانهمی
ي تنهاي در میان اقتصاددانان سیاسی اوایل قرن نوزدهم متداول بود. کروزوئه در جزیره

داري مربوط به هاي حسابکرد اما از روشهاي مصرفی تولید مید فقط ارزشخو
همه، مارکس اینکرد. بامصرف خود استفاده مییافته براي ثبت تولید و داري توسعهسرمایه
داري مدرن نویسد که این مناسبات اجتماعی برخالف مناسبات سرمایهجا میدر این

داري ي غیرسرمایهي اروپایی دومین نمونههاي میانههي فئودالی سدبود. جامعه» شفاف«
سرف و ارباب، ـیابیم همه را وابسته به هم میجا به جاي انسانی مستقلاست که در این

بهتواندمیاجتماعیمناسبات…ستان، روحانیون و عوام. وابستگی شخصیده و خراجخراج
مناسبات مستقیم سلطه «چه اما تحت آنرحمانه استثماري باشده آزاد باشد، بیکآنجاي

پرستی وجود ندارد. مثال سوم مارکس، خانوار وارهنامد هیچ حجاب یا بتمی» و بندگی
داري به جاي ي جوامع زراعی پیشاسرمایهآمد مثال دوم یا نتیجهتواند پیدهقان خرد، می

تري تماعی قدیمیهاي اجفئودالیسم اروپایی غربی تلقی شود. وي آن را بقایاي صورت
ي کار براي مشاهده«شد: تر در جوامع اشتراکی پیشاباسواد یافت میداند که پیشمی

بسته، نیازي نیست به گذشته یا به شکل خودپویی از کار مشترك، یعنی کار مستقیماً هم
ن تواتر را میي بسیار نزدیکیابیم. نمونهبازگردیم که در آغاز تاریخ تمامی ملل متمدن می

پرستی این مناسبات وارهي دهقانی بیابیم. هیچ بتدر صنعت روستایی و پدرساالر خانواده
ناپختگی بشر از نظر «دهد بلکه با ي حجاب قرار نمیرا که آشکار و باز هستند در پرده

ي کار است که بستهشوند. چهارمین مورد شکل هماي محدود میدر چنین جامعه» فردي
داري و مایهي سرکند. این شکل غایت رشد و توسعهاست جلب میدر ضمن آزاد هم 

هاي آزاد که با انجمنی از انسان«عنوان نفی آن سربرآورده است. جنبش کارگرانی که به
ي فرایند زندگی اجتماعی چهره«در این نظام ». پردازندابزارهاي تولید مشترك به کار می

گاه از هم خواهد آلود و رازآمیزش را تنها آنمهانسان، همانا فرایند تولید مادي، حجاب 
ي او ریزي آگاهانهچون محصول انسان آزادانه اجتماعیت یافته در مهار برنامهدرید که هم

که بستگی آزاد است به جاي آنفرد در این جامعه آزاد و شفاف جزیی از یک هم18»در آید.
مارکس مراقب است نشان دهد که این داري مدرن منفرد و اتمیزه شود.به مفهوم سرمایه

داري گاهی شفاف بودند اما بازگشت به شفافیت براساس مدرنیته باشد. جوامع پیشاسرمایه
». مناسبات مستقیم سلطه و بندگی«بود یا » ناپختگی بشر از لحاظ فردي«ها یا آنویژگی
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ي شالوده«عی مستلزم ي شفافیت اجتماگرانهلوحانه یا ستمهاي سادهفرارفتن از این شکل
پررنجوطوالنیتاریخیتکاملیک…محصول«داري مدرن است که سرمایه»مادي
19.است

موردبحث قرار گرفت، هند مورد سرمایهدر میان جوامع غیرغربی که در جلد یکم
عنوان اختصاص که هیچ بخش یا فصلی به هند به این حالیترین توجه قرار گرفت. دربیش

تولید ارزش «ي چهارم، کنندهي تعییني تلویحی پارهمایهعنوان دروناست. هند بهنیافته 
کند که هاي فنی را تحلیل میشود. در این بخش مارکس نوآوريمطرح می» اضافی نسبی

دهد. مارکس خواننده را از طریق وري کار و سطح استثمار و بیگانگی آن را افزایش میبهره
آالت و صنعت بزرگ یاري، تولیدکارگاهی و سرانجام ماشیننی همسه شکل این فرایند یع

دهند.برد که تا حدي به ترتیب زمانی رخ میپیش می
ي هندي و سایر یاري دهکده) هم1کند: (یاري را مشخص میمارکس سه شکل تاریخی هم

خص و فقدان فردیت اجتماعی مش» مالکیت اشتراکی بر شرایط تولید«جوامع مشابه که با 
مستعمرات «هاي موجود در تا آن شکل» اعصار باستانی«) سایر اشکال، از 2شود؛ (می

متکی » مناسبات مستقیم سلطه و بندگی، و در بسیاري موارد بر بردگی«که بر » جدید
فرض ابتدا کارگر مزدبگیر آزاد را پیشیاري که از همان داري هم) شکل سرمایه3است؛ و (

یاري از آخرین شکل هم». فروشدیروي کارش را به سرمایه میدهد که نخود قرار می
هاي دهکده به وجود آمده است. در هاي میانه و کمونتهفروپاشی اصناف اروپایی سده

شکل «دو شکل نخست است و یاري مدرن شکل اجتماعی کامالً متفاوتی از مجموع، هم
شود.میمحسوب» داريویژه متمایز فرایند تولید سرمایهخاص و به

وارد » تقسیم کار و تولیدکارگاهی«هند نیز در سطح بعدي تحلیلی ارزش اضافی، فصل 
هاي جدید بلکه شکليشود. مقصود مارکس از تولیدکارگاهی نه کارخانهبحث مارکس می

اند. این نظام جدید برخالف کارگاه اصناف که اي است که مقدم بر انقالب صنعتی بودهاولیه
ترتیب از اینکردند و بهد خود اعمال کنترل میاستادکار بر وسایل تولیوران پیشه

شدت اقتدارگرایانه بود. بار دیگر، مارکس مند بودند، نهادي بهگیري بهرهخودمختاري چشم
کشاند که خود را به هند میداري مدرن، بحث تر بر یکتایی تکامل سرمایهبا تمرکز دقیق

تر اروپایی توصیف هاي اجتماعی قدیمیو مشابه با صورتي معاصرعنوان نمونهوي به
در سطح کار و محدود بود، اماشدت محافظهي هندي در یک سطح بهکند. نظام دهکدهمی

کرد که عرضه میـتاري در هدایت بالفعل کار خویشخودمخـدیگر نوعی از آزادي را
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دشده به این دلیل بود که هنوز هیچ داري فاقد آن بودند. خودمختاري یاکارگران در سرمایه
جدایی بین کارگران و شرایط مادي تولیدشان وجود نداشت.

تغییر 1850ي رسد که کانون توجه مارکس تاحدي از دههنظر میجا بار دیگر بهدر این
ي هندي را از که در فصل اول دیدیم، مارکس ساختار اجتماعی دهکدهکرده است. چنان

جا درشد. در ایننگریست که بنیاد آن تلقی میمی» د شرقیاستبدا«پشت عدسی 
چنین مناسبات اجتماعی متفاوتی را ي هندي فقط تاریخی نیست بلکه هم، نمونهسرمایه

دهد.داري نشان میبا مناسبات سرمایه
کن کردن تولید از طریق ریشهـي انباشت بدوياشت که شکل عمدهآیا مارکس اعتقاد د

شد؟ رفت اجتماعی میدر مجموع سبب پیشـلید متکی بر اصناف در اروپاتودهقانی و
به این تز نیز توجه ا، حتسرمایهجا درکه در ایناستآور ایني شگفتید. اما نکتهشا

ي انباشت بدوي نوشته است، اي که دربارهکند. در واقع، در تقریباً هفتاد صفحهاندکی می
نویسد که در رفت وجود دارد. مارکس میي این پیشفقط یک مورد تصدیق اجمالی درباره

» هاي تنگیمحدوده«که اقتصاد را در چارچوب درازمدت انباشت سرمایه به جاي این
» یروهاي مولدي ني آزادانهتوسعه«به » کندمایگی عمومی را حاکم میمیان«دارد که گهن

تري بر داري داللت بیشي سرمایهتاکید بر اثرات مثبت توسعهاین عدم» انجامدمی
در}بورژوازي{خواهی کند که مارکس در نظر خود نسبت به ترقیي تغییراتی میگستره

کرده بود.اعمال مانیفست کمونیست

چنین جنگ داخلی آمریکا و مسائل ، مارکس همسرمایهکننده دردر چند بزنگاه تعیین
گفتار داري را مورد توجه قرار داد. نخستین مورد مربوط به پیشتر نژاد، کار و بردهبزرگ
کند: الملل اشاره میاست که در آن تلویحاً به تاثیر جنگ داخلی بر ظهور بین1867

ي متوسط ي هجدهم زنگ خطر را براي طبقهکه جنگ استقالل آمریکا در سدهطورهمان«
ي نوزدهم نیز همین نقش را براي اروپایی به صدا درآورد، جنگ داخلی آمریکا در سده

به موضوع نژاد و طبقه » کار روزانه«مارکس در فصل ». ي کارگر اروپایی داشته استطبقه
اي که مارکس در آن به قریباً هشتاد صفحهدهد، فصلی تتري نشان میتوجه بیش

يحملهداري مالزم بوده و با ضدّپردازد که با ظهور سرمایهشدن کار روزانه میطوالنی
شود. در این بستر میرو هتر است روبي کوتاهشان کار روزانهکارگران متشکل که خواست

کشان بود. براي زحمترفت، رفت عظیم، و نه پیشگر پسداري بیانظهور سرمایه
که مفهوم لیبرالی از حقوق بشر صوري و انتزاعی حالینویسد که دراین، مارکس میبرعالوه
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کشان بود. مارکس در این فصل ورد مهمی براي زحمتآتر دستي کوتاهبود، کار روزانه
برخی مطالب مربوط با کارکردن تا سرحد مرگ بردگان در ایاالت متحد و کوبا را از

کار «همه، بخش اعظم متن اینکند. بانقل می» 1861-1863هاي اقتصادي نوشتهدست«
یافت، زیرا مارکس این متن را کمی پس 1861-1863نویس توان در پیشرا نمی» روزانه

تهیه کرده بود. ـ1866احتماالً نه قبل از ـسرمایهي طوالنینویس اولیهاز نگارش پیش
ثیرات آن نویس نشان داد که جنگ داخلی آمریکا و تأشده با پیشملي کتاب کابا مقایسه

چنین براي تجدیدسازمان جلد تنها براي نگارش این فصل بلکه همبر کارگران انگلیسی، نه
هاي نویسبرخالف پیشسرمایهکننده بود. مارکس دردر کل تعیینسرمایهیکم

اي جدید مبارزات کارگران را در تئوري به شیوهتر نقدش بر اقتصاد سیاسی نظرات و قدیمی
پردازهایی را کنار گذاشت که گنجاند، این در حالی است که مجادالت طوالنی با سایر نظریه

اي که فقط پس از نوشتهداد، دسترا تشکیل می1861-1863ي نوشتهبخشی از دست
الملل در ارکس در بینانتشار یافت. فعالیت مهاي ارزش اضافینظریهعنوانمرگ تحت

کنار فعاالن کارگر که مدافع آرمان ایاالت شمالی در بریتانیا بودند و از لحاظ اقتصادي 
ي کار روزانه نقش گیري وي براي افزودن فصلی دربارهصدمه زیادي دیده بودند، در تصمیم

» صداي کارگر«اي داشت. مارکس در صفحات آغازین این فصل آشکارا به کنندهتعیین
کند . این فصل دو بازیگر در حال تخاصم دارد: یکی قدرت بار اشاره میبراي نخستین

ویژه کارگران بریتانیایی، که ي کارگر، بهغیرشخصی و سودطلب سرمایه و دیگري طبقه
دادند. پس از شرح 1860ي هایی زیادي در دههداري آمریکایی قربانیبراي مقابله با برده

براي ده ساعت 1840ي آمیز کارگران انگلیسی در دههسرانجام موفقیتي طوالنی ومبارزه
ي جنگ داخلی نتیجهگیرد: بنابراین، تثبیت کار متعارف روزانهکار، مارکس نتیجه می

جا که این ي کارگر است. از آندار و طبقهي سرمایهوبیش پنهان بین طبقهطوالنی و کم
در موطن این صنعت، انگلستان، دهد، ناگزیر ابتداي صنعت مدرن رخ میمبارزه در حیطه

، هشت ساعت کار روزانه در دستور کار بود. مارکس در ارتباط 1866پیوندد. در وقوع میبه
انگیز زیر را کرد:با تاثیر جنگ داخلی بر کارگران ایاالت متحد، اظهارنظر شگفت

کرد، هرگونه دار میجمهوري را لکهداري بخشی ازدر ایاالت متحد آمریکا، تا زمانی که برده
پوست سفید خود را تواند در جلدکار نمیجنبش کارگري مستقل فلج مانده بود.

اما از پس که در جلد پوست سیاه داغ بردگی خورده است.حالیرهایی بخشد در
ي جنگ داخلی تبلیغ براي هشت داري حیات جدیدي سر برآورد. نخستین میوهمرگ برده



105|از گروندریسه تا سرمایه

نخستین و «اعالم کرد: 1866ي عمومی کارگران در بالتیمور در اوت ار بود. کنگرهساعت ک
داري، تصویب ترین ضرورت زمان کنونی براي رهایی کار این کشور از بردگی سرمایهبزرگ

20»ساعت اعالم کند.8قانونی است که کار متعارف روزانه در سراسر ایاالت متحد آمریکا را 

ترین اثر نظري هاي قبلی مطرح کرده بودم، به مهممالحظاتی که در مقالهتقریباً تمامی 
، سرمایه1872- 1875راه پیدا کردند. مارکس در ویراست فرانسه سرمایهمارکس یعنی

ي ژوزف روا را تصحیح تنها ترجمهود وي براي انتشار آماده کرد، نهآخرین ویراستی که خ
ها مربوط به ي از این بازبینیهاي متعددقرار داد. بخشکرد بلکه کل کتاب را مورد بازبینی 

ي مسیرهاي چندراستایی تکامل اجتماعی بودند. برخی از قطعات کلیدي که مارکس لهامس
داري از فئودالیسم غربی مربوط براي ویراست فرانسه تغییر داد به دیالکتیک تکامل سرمایه

، قرار دارند. اکنون مارکس »یهوي سرماانباشت بد«ي هشتم کتاب، هستند که در قلب پاره
ي مربوط به کند که گذاري که خطوط کلی آن در پارهزبانی مستقیم و روشن بیان میبه

معنا، اینوپاي غربی کاربرد داشته است. بهانباشت بدوي ترسیم شده بود فقط در مورد ار
شد.غربی تعیین نمیي جوامع غیراروپایی باز و مفتوح بوده و با مسیر اروپاي آینده
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شکنی در اقتصاددیالکتیک و شالوده
فروغ اسدپور|رابرت آلبریتون

داريسرمایهازگذاريمرحلهدرجهانکهاندیشممیچنینجدينحويبههمهنوزمن
بهتواندمیهمودارداختیاردرراآندركکلیدهممارکسیسیاسیاقتصادواست

. کنندتضمینرامترقیسوییوسمتبهگذارتوانندمیکهبدهدشکلهاییاستراتژي
اگربودخواهدمنشدیدشگقتیيمایهامااست،دشوارگذاراینمدتبینیپیشنظرمبه
یافتهژمونیکموقعیتدرهمآنداريسرمایهشبیهچیزيهمهنوزکنونیقرنپایاندر

.باشدشدهآغازقرنپایاناززودتربسیارتواندمیگذارالبته. شود
که ما در قرن بر اینشواهد نیرومندي براي پشتیبانی از مدعاي من در دست هست مبنی

دهم که در دست میبریم. من طرح کوتاهی از چهار بحرانی بهسر میداري بهگذار از سرمایه
افزایند: بحران اقتصادي، بحران سیاسی، بحران بر وخامت اوضاع میدیگر تعامل با یک

زیست.ایدئولوژیک، بحران سالمتی انسان و محیط
بحران اقتصادي

داري ي سرمایهترین جنبهشدن تولید کاالها مهممارکس روشن کرده است که صنعتی
از ارزش اضافی گونه هستند به این معنا که بخشیاست. رانت و بهره داراي خصلت انگل

دهند. هنگامی که انگل در تولید شده از راه استثمار نیروي کار را به خود اختصاص می
ترین بخش ارزش اضافی را تصرف کند گواه این است که میزبان خود چنگ بیندازد و بیش

داري صنعتی) فرسوده و فرتوت شده و به پایان خط رسیده است. میزبان (سرمایه
اي هستیم، کاري گستردهبیکاري و شبهکشورهایی نظیر آمریکا شاهد بیکه در حالیدر

شوند: چون چین تولید میتري در کشورهایی همکنیم که کاالهاي هرچه بیشمشاهده می
ي این وضعیت کل یک نسل استثمار است. در نتیجهخوش وضعیت فوقجایی که کار دست
رو هستند. در آمریکا هصوالً فقدان شغل و کار روبمزد یا اانداز مشاغل کماز جوانان با چشم

رشد هستند و البته وضعیت بسیار بدتر حالکاري درمشکالت اجتماعی مربوط به فقر و بی
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بود اگر که زندان و گسترش مشاغل نظامی و امنیتی در کار نبود، و شاهد هستیم از این می
ه است.تصور گسترش یافتها به فراسوي حدودي قابلکه بدهی

bubble»حمام حباب«اي است زیراکه موجب ایجاد گسترش بدهی داراي اهمیت ویژه
bath	هاي انداز چرخش متناوب بحرانشده است که حاصل آن نابرابري گسترده، و چشم

اي خود را از طریق طرز فزایندهبه	High financeرفتهاقتصادي است. بخش مالی پیش
اقتصاد واقعی جدا کرده است و این فرایند مبتنی بوده است اش از سازيرشد وسایل غنی

اي تر ابزارهاي مالی که همانا سوداگري مالی از نوع قمارخانههاي هرچه فزایندهبر رشد الیه
کردن اقلیت و کنند و تنها حاصل آن غنیرا بدون تولید واقعی چیزي تسهیل می

ترین جوي استثمارشدهوتري با جستهاي هرچه بیشفقیرسازي اکثریت بوده است. شرکت
محیطی ضعیفی دارند یا این کارگران جهان و با ورود به آن مناطقی که قوانین زیست

ها را از قوانین کار هاي فاسدي که آنشوند یا از راه یافتن حکومتقوانین اصالَ اعمال نمی
را » هامشوق«گر هاي درازمدت مالیاتی و دیها امکان معافیتدارند و به آنمعاف می

هاي خود هستند.دهند در پی کاهش هزینهمی
ها کردن هزینهداري همیشه در تالش براي تصاحب خصوصی سودها و اجتماعیسرمایه

ي مشکالت اجتماعی از کاري (تقریباً همههاي بیبینیم که هزینهبوده است مثالً می
کنند) کاري رشد میمستقیم با بیهاي بزهکارانه در تناسب افسردگی روحی تا تعدي

شوند. داري ظاهر نمیهاي کاالهاي سرمایهتلقی شده و در قیمت» آمدهاي خارجیپی«
واره داراي یک بعد ناعقالنی بوده است. اما داري همي سرمایههاي جامعهمعنا قیمتاینبه

کنیم که معموالً محیطی زندگی میي زیستهاي جدي فزایندهحاال ما در جهانی با هزینه
روند و داري بسیار فراتر میانجامد که از سودهاي سرمایهاي میآمدهاي خارجیبه ایجاد پی

شوند. مثالً شاید سودآور باشد که ي بسیار جدي ناعقالنیت میهایی با درجهمنجر به قیمت
پالم منهدم هاي بارانی در اندونزي و مالزي را براي خاطر تولید روغني جنگلماندهباقی

آمدهاي خارجی؟) بسیار محیطی (پیهاي درازمدت زیستصورت هزینهاینکرد اما در
مدت خواهد بود.تر از سودهاي کوتاهبیش

یسیاسبحران
منظور هاي عمومی بهحال کاهش هزینهنهادهاي سیاسی از سطح محلی تا جهانی در

هاي معناي کاهش هزینهسیاست بهها هستند. در بسیاري از موارد این پرداخت بدهی
هاي پوشش ایمنی است که درمان و بهداشت، آموزش و تحصیل، و رفاهی یا کاهش هزینه
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هاي ناشی از تبدیل کارگران اند تا ناایمنیها جنگیدهها براي خاطر آنکارگران در طول قرن
تر این یان سادهداري را تخفیف دهند. به ببه یک عامل کاالیی در فرایند تولید سرمایه

هاي نهادهاي مالی و سیاسی در مندان که هزینهاند و نه ثروتمردمان مشغول کار و زحمت
منظور حفظ و علت گسترش بدهی بهکنند که همانا بهمعرض ورشکستگی را پرداخت می

اند.داري به چنین روزي افتادهبقاي سرمایه
رید نفوذ سیاسی از قدرت و پول خود دار براي خي سرمایهدر بسیاري از موارد طبقه

ها و بر درآمد شرکتمنظور کاهش مالیاتکند و سپس از این نفوذ بهاستفاده می
ي خاص هاي سودآورانهکند که براي طرحمندان یا براي گذراندن قوانینی استفاده میثروت

طور عمده هها مفید است. در واقع در بسیاري از موارد کاهش درآمدهاي دولتی را بآن
ها از پرداخت مالیات مندان با استفاده از آنهایی نسبت داد که ثروتتوان به روشمی

رس ترتیب از دستاینمیلیارد دالر در سال به500شود که اند (تخمین زده میگریخته
شود قدرها که تصور میشود). در مورد آمریکا بحران مالیاتی دولت آندولت خارج می

ي آن در کشیدهفلکبههاي سري هزینهیابنده نیست بلکه نتیجهرآمدهاي کاهشي دنتیجه
آور و کالنی است که به هاي سرسامهاي امپریالیستی و و خرج پولپیوند با ماجراجویی

به باد » جنگ علیه ترور«بار خاطر ایجاد پارانویاي فاجعهو به» امنیت کشور«ي حفظ بهانه
شود.داده می

گذاري جدید موجب بازهاي بزرگ در آمریکا بسیار مهم است جایی که قانوننقش پول
یابی خاطر کسب امکان راهمدارانی شد که بهراي خرید سیاستها بگذاردن دست البیست

ي افرادي که براي کسب ها میلیون دالر پول خرج کنند. با محاسبهبه کنگره باید ده
زنند کنند کارشناسان تخمین میاه حکومتی تالش مییابی به دستگهاي کنگره و راهکرسی

زینه شده ه2010اي سال میلیارد دالر در انتخابات میان دوره3تا 2که مجموعاً بین 
هاي الزم براي مداران به کسانی است که پولداري سیاستمعناي وامباشد. این نیز البته به

ها را فراهم کردند.آن
بحران ایدئولوژیک

توان گفت، ي بحران ایدئولوژي و فرهنگ در کشورهایی نظیر آمریکا بسیار چیزها میدرباره
هاي سیستم تحصیلی و ناعقالنیت فزاینده بوده باشد یا در خواه در پیوند با خطاها و ناکامی

هاي سیاسی. شاید چنین پنداشته رشد لفاظیبهیادگرایی مذهبی یا خشونت رورابطه با بن
رفت نسبی حکومت قانون کم پیشوردهاي بزرگ دولت لیبرال دستآستشود که یکی از د
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که ال رفته است زیراوها امروز زیر س. اما هر دوي اینو جدایی دین از دولت بوده است
اي شهروندي در گونه حقوق جدي و پایهفاقد هر» نیمهاجران غیرقانو«هاي بزرگی از دسته

که زمانی مریکایی حق رأي دادن ندارند زیراآ-اییدرصد از مردان آفریق13آمریکا هستند و 
از ایالت به ایالت تفاوت دارد » فلونی«اند (تعریف شدهFelonyدر زندگی خود مرتکب جرم

ک یا دو ساله بینجامد). اما یک تعریف معمولی آن ارتکاب جرمی است که به حکم زندان ی
ها حقایق ثابت ی از آمریکاییکه بنیادگرایی چنان گسترش یافته است که خیلدیگر این

هاي انجام شده در کنند. مثالً نظرسنجیچون موضوع تکامل را رد میي علمی همشده
ها را در شکل خداوند انسان«ها باور دارند که درصد از آمریکایی53نشان داد که 2005
و بدون علم». شان دقیقاً به همان شکل توصیف شده در انجیل خلق کرده استکنونی

توانند مدعاهاي بسیار خرافی و دور از ذهن نیز میاهاي عقالنی مالزم با آن حتتداللاس
ها رسی به رسانهسبب دستها بهگوییو بدترین انواع یاوهچون حقیقت پذیرفته شوندهم
دانیم در زمان بحران چندان طور که میتوانند در بین مردم مقبولیت بیایند. همانمی

یا سیستمی از باورها باشند scapegoatsجوي بالگردانوکه مردم در جستعجیب نیست 
دهد.ها وعده میکه رستگاري را به آن

تزیسمحیطوانسانسالمتیبحران
تالش سرمایه براي کنترل دانفق: ازنداعبارتسالمتیمشکالتيعمدهعلتپنج

نحوي فزاینده روي همگان تأثیر هاي مزمنی که بههاي عفونی فقیران و بیماريبیماري
قدر کافی سالم و کثرت غذاهاينحوي فزاینده آلوده، فقدان غذاهاي بهگذارند، محیط بهمی

نامتعادل ايطور فزایندههواي بهوچون آبمحیطی همو سرانجام تغییرات زیست» آشغال«
لل مشکالت ي عداري پس پشت همهاندازد. سرمایهخطر میکه سالمتی انسان را به

سالمتی قرار دارد.
برايکننددرمانراسلوماالریاچونهمفقیرانرایجهايبیماريتوانندمیکهداروهایی

وشود.میهزینهجهتایندراندکیتحقیقیپولنتیجهدرونیستندسودآورسرمایه
آنخریدبهقادرفقیرانداردوجودایدزنظیرهاییبیماريدرمانبرايداروکهجایی

نیستند.
) در سال 9ص. Devra Davis)2007دیویسدوراآمریکاعفونیمتخصصنظرمطابق
ماده 1000گیرند تنها وفور مورد استفاده قرار میي شیمیایی که بههزار ماده80از 2007

که سودها طی زمان و استاش ایناند. دلیل اصلیت شدهکامال از بابت سم و آالیندگی تس
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منظور کنترل یابند. در کشاورزي بهها کاهش میي انجام این تستبه تناسب هزینه
هاي هرز شاهد آن هستیم که استفاده از مواد سمی مبارزه با گیاهان هرز که علف

ها مصونیت دارند موجب افزایش ) در برابر آنGMOsکاري ژنتیک (هایی با دستارگانیسم
Confined Animal (CAFOs)است. و آالینده شدهسابقه و شدید این مواد سمی بی

Feeding Operations یا پرورش صنعتی حیوانات که داراي مشکالت بسیار زیادي در
ي ترین آالیندهداري است تا کنون بزرگهاي ناشی از این نوع دامي مدیریت آسیبزمینه

ناشی از يد آالیندهها بوده است. در همین زمینه باید گفت که موانهرها و رودخانه
عظیم در مقیاسی » يي مردهمنطقه«پی در گذشته و یک سیکودهاي شیمیایی از میسی

چیز ب ایجاد کرده جایی که تقریبا هیچییاز ایالت نیو جرسی در دریاي کاراتر بزرگ
ي دریایی.تواند زندگی کند مگر جلبک و خزهنمی

تغذیه ر فقدان غذا و آب سالم داراي سوءخاطهبیش از یک میلیارد انسان در سراسر جهان ب
پنجزیرکودكیکثانیهپنجهرمللسازمانازJean Zieglerهستند. طبق نظر ژان زیگلر 

31که دیگر این). 11. ص2007(دهدمیجانگرسنگیازناشیهايبیماريعلتبهسال
ماندگی ذهنی خوش عقبدستتغذیه علت سوءتوسعه بهحالدرصد از کودکان کشورهاي در

).Pinstrup-Anderson &Cheng 2007, 98-9شوند (می
هاي ناشی تازگی گروهی از دانشمندان دانشگاه پینکتون به این نتیجه رسیدند که کالريبه

processed foodsشده بسیاري از غذاهاي فرآوريها و از مواد قندي موجود در نوشیدنی
ها هایی که گلوکوز در آندهند یعنی خوراکیرا میHFCSز نوع تشکیل گروه مواد غذایی ا

براي خاطر افزایش شیرینی به فوروکتوز تبدیل شده است، که خود یک فاکتور ریسک براي 
در مکزیک ).Parker, 2010(ایجاد فشار خون باال، بیماري قلبی، سرطان و دیابت است

درصد از 14ویژه بسیار باالست هایی از این دست بهجایی که سطح مصرف نوشیدنی
ي کودکان داراي درصد از همه80هستند. و در آمریکا 2جمعیت داراي بیماري دیابت نوع 

50نشان داد که 1990ي ي انجام شده در اواخر دههرژیم غذایی فقیري هستند. مطالعه
شده هاي مصرف شده توسط کودکان آمریکایی از شکر و چربی تشکیل درصد از کالري

. عجیب نیست که تعداد )Nestle, 2002, 175(شودشان افزوده میاست که به غذاي
سه برابر شده است. مرض چاقی 1980ي کودکان سنگین وزن در آمریکا از هنگام دهه

-دارد. مثال خانوارهاي آفریقاییکودك در تناسب مستقیم با موضوع نژاد و طبقه قرار
تر از آن قرار دارد داراي یک در مرز خط فقر و یا پایینکهايآمریکایی با درآمد سالیانه
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آمریکایی داراي مرض -درصد از پسران مکزیکی32,4درصدي از چاقی هستند و 33نرخ 
هاي مزمن که . افزایش مداوم در بیماري)Critser 2003, 131چاقی درجه پنجم هستند (

دهنده سهیم بوده است که یت تکانتاحدودي مخلوق انفجار چاقی است در ایجاد این واقع
درصد افزایش یافته 1000هاي سالمتی در آمریکا بیش از هزینه1980ي از هنگام دهه

Davidهاي استاد دانشگاه کرنل دیوید پیمنتال ). طبق صحبتCalifano, 2007, 80است (
Pimentelي ذخایر کرد همهاگر همه دنیا کشاورزي/سیستم غذایی آمریکا را اقتباس می

,Manning 2004رسید (سال به مصرف می7سوخت فسیلی شناخته شده طی  نظر به.)8
وخت فسیلی را خواهیم داشت واره قدرت یافتن سرسد که برخی بر این باورند که ما هممی

چنین باید به این رو هستیم بلکه همهفقط با یک محدودیت درازمدت روبباره نهایناما در
شود. در اوایل تر میچه گراناي هره این منبع به طرز فزایندهتوجه داشت کواقعیت نیز 

زم بود. اما حاال در بشکه از همان ال100یک بشکه انرژي نفتی براي تولید 1940ي دهه
محیطی نفت شنی کانادا انرژي موجود در یک بشکه نفت فقط سه بشکه کابوس زیست
هنگامی که انرژي مصرف شده براي تولید نفت به افتددهد. چه اتفاقی مینفت به ما می

. در واقع اگر ما )2008آوریم؟ (آلبریتون دست میزانی باشد که از قبل تولید آن بههمان می
صورت اینرمان کنیم دولید نفت شنی را هم وارد محاسباتمحیطی تهاي زیستهزینه

خواهیم دید که تولید یک چنین نفتی سودآور نخواهد بود.
ي معطوف دارانهزیست ناشی از تالش سرمایههاي سالمتی انسان و محیطی هزینهطور کلبه

يمثابهها را بههاي متعارف آنیابد (اقتصاددانها بازتاب نمیبه سودآوري در قیمت
کنند). انحطاط زمین، زوال ذخایر آب شیرین، نابودي داد میقلم» آمدهاي خارجیپی«

سمی آالینده در سراسر جهان، ها، گسترش موادیاهان، انحطاط اقیانوسانواع حیوانات و گ
ی، زدایهواي نامتعادل، پایان یافتن منابع تجدیدناپذیر، جنگلوي زمین، آبشدن کرهگرم
خاطر تأثیري که روي سعادت و رفاه محیطی همگی بههاي زیستها و دیگر هزینهاین

که یک بس سنگین هستند. موضوع دیگر اینداشت،ها بر روي کره زمین خواهند انسان
بیند قادر به برخورد مناسبی می» آمدهاي خارجیپی«چون ها را همنظام اقتصادي که این

ها نیست.با آن
مسوسیالیس

من باور دارم که سوسیالیسم یک فرایند متداوم در مسیر تحقق دموکراسی، عدالت، 
شکوفایی انسان و طبیعت است و از راه ترکیب آزمون و خطا و پیوند آن با دانش نظري 



113|شکنی در اقتصاد دیالکتیک و شالوده

جاي مالکیت معناي جایگزینی مالکیت عمومی بهرشد خواهد کرد. سوسیالیسم فقط به
ي لهاریزي به جاي بازارها نیست. مسمهجایگزینی برنامعناي خصوصی نیست و فقط به

رسی به چیزها و نیز استفاده و کنترل معناي انواع و درجات گوناگون دستمالکیت به
ي سوسیالیستی شاید هاست. بگذارید نگاهی به موضوع زمین بیندازیم. در یک جامعهآن

بندد، بتواند از کار میحی را بههاي کشاورزي پایدار و صحیاي، تا زمانی که روشخانواده
شاید بتواند مزرعه را به اعضاي اکشاورزي استفاده کند. خانواده حتیک قطعه زمین براي 

ي موردنظر قصد دیگر خانواده نیز انتقال بدهد اما حق فروش آن را ندارد. اگر خانواده
ولین فوق به اي صورت مزرعهاینفعالیت کشاورزي را داشته باشد درگیري از کناره

شود. اگر اي که در فهرست متقاضیان زمین براي کشاورزي هست واگذار میخانواده
صورت چنین چیزي باید از راه اینهاي مختلفی باشند درشکیل تعاونیکشاورزان خواهان ت

مشارکت داوطلبانه ممکن شود. استفاده از زمین چنان براي شکوفایی انسانی اهمیت دارد 
هاي باز و شفاف دموکراتیک و نه حرص و آز گیرياز آن باید موضوع تصمیمکه استفاده 

دیگر، بازارهاي گسترده و بیانکار باشد. بهي نهانافراد خصوصی و یا برخی نخبگان بسته
برند زیست را از بین میي زمین شکوفایی انسان و محیطشدهزدایی ناشده و مقرراتتنظیم

طور. موضوع فقط پرسشی مربوط به دیکتاتورمنشانه از باال نیز همینهاي و البته کنترل
هاي دموکراتیک گیريتقابل دولت و بازار نیست. بلکه مربوط است به مشارکت در تصمیم

ي آن نفع هستند یا به کسب دانش دربارهتوسط کسانی که در امر استفاده از زمین ذي
کنم این اي بوده باشد یا ملی و جهانی. فکر میمندند، خواه از منظر محلی و منطقههعالق

گر آن است که در سوسیالیسم انواع و درجات گوناگونی از مالکیت عمومی در بحث نشان
ها، گذاريمقابل مالکیت خصوصی داریم و استفاده از زمین همیشه در معرض سیاست

طور انواع چهکه استاي خاصی خواهد بود. پرسش اما اینهها و محدودیتمنديجهت
کار تواند در انطباق با شکوفایی انسان و محیط زیست بهمختلفی از مالکیت در درازمدت می

برده شود.
نحوي تدریجی یالکتیکی خواند که در آن ارزش بهچون دتوان هممارکس را میسرمایه

سود کند تا سرانجام حداکثر رسانی ي موانع ناشی از ارزش مصرفی را تابع خود میهمه
ي موانع چنین نیست که همهي تمرکز کتاب سرمایه شود. البته در تاریخ اینتنها نقطه

ناشی از ارزش مصرفی (یعنی موضوع کیفیت) کامالً تابع خودگستري ارزش (موضوع 
عقالنیت اقتصادي را از راه توانند ها هنوز میکمیت) بشوند. در سوسیالیسم نیز قیمت

ي کیفی را که جنبهاستداري اینسرمایهت تبلور بخشند. مشکلدادن کمیت به کیفیپیوند
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ي محور همگون گشتهدارد تا تفاوت ماهوي خود را از دست داده و اسیر ذهن تکوامی
تواند براي ي کمّی میي سوسیالیستی جنبهمتمرکز بر حداکثر سود گردد. در یک جامعه

ي ي جنبهکیفی به اندیشیدن دربارهيمان کند و جنبهي کیفی کمکاندیشیدن به جنبه
ي کیفی را صورت جنبهاینشان درکنند که به گماند میگونه که برخی پیشنهاکمّی. آن

شکستن کنند، صحبت بر سر درهمگذاري و بازارها خالص میکامال از شرّ پول، قیمت
وعی جا که نتا آن» م بازارسوسیالیس«ي کمّی تا سرحد نابودي آن نیست. جنبه
رسد اصطالح مینظر داري بهپردازي براي مصالحه بین سوسیالیسم و سرمایهنظریه
که باید موضوع اصلی پیوند دادن شکل و محتوا یا کمیت و کیفیت حالیاندازي است درغلط

که چه چیزي ب نوع فعالیت اقتصادي باشد و اینهاي گوناگون برحسدیگر در شیوهبه یک
ي سوسیالیستی رساند. روشن است که در یک جامعهه حداکثر میشکوفایی انسانی را ب

ریزي تا حدي بازاري خواهد شد.ریزي خواهند شد و برنامهبسیاري از بازارها تا حدي برنامه
کنیم که بازارها معموالً براي خاطر درك این نکته اهمیت دارد که ما در جهانی زندگی می

دیگر بازارها بیاناند. بهیاسی بودهکاري سستخوش دمندان دستافزایش ثروتِ ثروت
دارانه هستند. ریزي براي به حداکثررسانی سودهاي سرمایههمیشه تا حدي وسایل برنامه

زمینه اهمیت دارند. مثال در آمریکا ایناي و مالیاتی دولت مشخصاً درانههاي یارسیاست
هاي کنند. اگر این یارانهرا دریافت میترین یارانهترین و بارآورترین مزارع گندم بیشبزرگ

شرکت فولکس 2008داشت. در سال گسترده در کار نبود اتانول گندم اصال وجود نمی
ي تولید اتومبیل خود در میلیون دالر براي جاي دادن کارخانه500واگن مشوّقی به مبلغ 

ضوعی مربوط به ایالت تنسی پرداخت کرد. وقتی این بازارها هر رو بیش از پیش به مو
ار ناب هنوز وجود دارد. همه مدافع بازشوند، جاي شگفتی است که اینل میگذشته بد
که باید استمعناي اینز بازار هست و همین بهکه همین حاال هم انواع گوناگونی ادیگر این

حداکثررسانی ریزي براي به در هر مرحله تصمیم بگیریم که چه نوع بازاري و چه نوع برنامه
ریزي دیگر باید هم بازار و هم برنامهبیانادي و عدالت توزیعی الزم است. بهدموکراسی اقتص

چون مقوالتی درك کنیم که داراي معانی مختلف و ترکیبات متفاوتی هستند.را هم
توانندي بازارهایی است که میکاري بسیار وسیع و گستردهسوسیالیسم مستلزم دست

ي سوسیالیستی سازوکارهاي صورت بازارهااینتحت سوسیالیسم پذیرفته شوند. در
ها با ها و شکوفایی طبیعت از طریق شکل دادن به قیمتریزي براي ترغیب انسانبرنامه

ي درست از محیطی و مزایاي استفادههاي اجتماعی و زیستگیري هزینههدف اندازه
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هاي سالمتی مبناي تأمین هزینهتواند برذاي آشغال میهاست. بستن مالیات اضافی بر غآن
شود ها میم موجب ارزانی آنناشی از مصرف این غذاها باشد. و اعطاي یارانه به غذاهاي سال

هاي گرفتن مالیات و دیگر سیاستبیاندهند. بهسالمتی را کاهش میهاي که هزینهزیرا
شکوفایی انسان و نه قربانی کردن آسایش انسان توانند به منظور تشویق پرداخت یارانه می

اند که داران کشف کردهکار گرفته شوند. مثالً سرمایهداري بهدر پاي سودهاي سرمایه
ي معتاد به شکر کرد. از سوي دیگر شکر چنان ارزان است که شیوهتوان نیمهها را میانسان

شود. جاي شگفتی ندارد شما میکننده به محصوالتاي براي معتاد کردن مصرفکم هزینه
تر شامل شکر هستند و همین منجر به چه بیشغذایی در جهان هرهاي که بسیاري از رژیم

که استشود. بحث این پاراگراف اینها میحساب در سالمتی انسانمسائل و مشکالت بی
کم برخی از تکه دسیزي شاید تقابلی کاذب باشد و اینرایجاد تقابل بین بازارها و برنامه

ریزي مورد سازوکارهاي کارآي برنامهيمثابهتوانند در برخی شرایط بهانواع بازارها می
ایجاد و خلق نهادهایی است که استفاده قرار گیرند. البته دشواري عمده در این مسیر

کوتاه و» آمدهاي خارجیپی«هایی دست یابند که کراتیک به قیمتواي دمگونهتوانند بهمی
نحوي که باید ثروت را بهتاسي دیگر ایننعکاس دهند. یک نتیجهدرازمدت را در خود ا

کس دهنده بازتوزیع کرد تا تقاضا به نیاز واقعاً اجتماعی برسد و هیچبسیار جدي و تکان
محکوم به زندگی در فقر نباشد.

بسیار رادیکال بر گیري تصاعدي از نوع تر باید مالیاتگامی اولیه به سوي برابري بیش
تواند مالزم با گام دومی در راستاي استقرار ها باشد. این گام میدرآمدها، سودها و ثروت
اي براي همه و ایجاد سقفی بر درامدها باشد تا از تفاوت شدید یک درآمد اولیه و پایه

). گام سوم طراحی و پردازش نهادهاي جدید Raventos, 2007(گیري کند درآمدها پیش
اندازهاي اجتماعی سها هدایت پاست تا جایگزین نهادهاي مالی معاصر شوند. هدف آن

و هاي اجتماعی کامپیوتري سمت تحقق جدي نیازهاي اجتماعی خواهد بود. شبکهبه
نحوي کلی نیازهاي اجتماعی را مطابق اهمیت، اولویت و هاي اجتماعات باید بهنمایندگی

نفع هستند یا دانشی دارند که مند و ذيهافرادي را که عالقها تعریف کنند. عاجل بودن آن
توان کنار هم نشاند تا براي فراهم کردن تواند براي مواجهه با نیازها مفید باشد، میمی

دیگر فعالیت کنند. هر کسی که خواهان کار و تعمق روي کاري با یکپیشنهادها و هم
تري باشد تا افراد اگر نیاز به آموزش بیشتواند درخواست بدهد و اي خاص است میپروژه

کاران توانند چنین درخواستی را طرح کنند. سرزنش بیها میکارامد شوند باز آن
کس داراي یک درآمد پایه است چیزي که صورت هراینرود زیرا درترتیب از بین میبدین
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که کاري داشته باشند. اینبیاکند حتمندانه میافراد را قادر به داشتن یک زندگی شرافت
تواند تواند بخشی از یک پروژه باشد یا میوجوي کار است میو هر کسی که در جست

یابی و کارآموزي مورد نیاز براي داشتن شغل معینی را از سر بگذراند. آموزش و مهارت
سخن از ایجاد نهادهایی قادر به پیونددهی دانش و مهارت و تجربه با تحقق نیازهاي 

اگر در شان شکوفایی انسان باشد. هایی که پایدار بوده و هدفاعی است به شیوهاجتم
اجه ي اجتماعی موناشدهها و نیازهاي محققواره با خواستکه همبر اینتصورم مبنی

هنگی آگیرم که در اقتصادي با همصورت چنین نتیجه میاینخواهیم بود برحق باشم در
که داوطلبانه باشد.ود داشته باشد مگر ایناري وجکمناسب هرگز نباید بی

استراتژي
ها را توانند آنها میها استنتاج کرد اما نظریهتوان از دل نظریههاي کارآمد را نمیاستراتژي

گونگی هوسو دهند. چگذارند سمتگران اجتماعی میي دانشی که در اختیار کنشواسطهبه
هاي بزرگ یا با وجود امکان زیاناکوچک حتوردهايآبسیج مردم و نائل شدن به دست

هاي ضروري براي منظور شروع بسیجهاي بزرگ بهگونگی یادگیري از زیانهشاید چ
صورت استراتژي هرهاست. دري این کمکینده از جملهتر در آوردهاي باز هم بزرگآدست
عی کسب وستن نظریه و کنش اجتماهم پیترین موضوع ترکیبی است که از بهجدي

دلیل هم مینهباره گفت. و بهاینتوان درطور مجرد چیز زیادي نمیشود و البته بهمی
ند.اتوضیحات من کوتاه

در دهی و راهبري مناسبمدت ساختن کنفدراسیونی حقیقتاً دموکراتیک با سازماندر دراز
ضرورت اي را پوشش بدهد موضوعی است که از هاي تودهالمللی که جنبشسطح بین

با فرد هاي جدید مثل اینترنت و روابط فردعاجلی برخوردار است. استفاده از تکنولوژي
اي از وحدت نحو بسیار زیادي به این امر کمک برساند. براي بناي میزان و درجهتواند بهمی

نیاز داریم. ]محیطیزیست[مثل دموکراسی، برابري و پایداري به برخی از اصول مجرد 
ي بسیار چیزها باشد: از مجردترین تواند دربرگیرندهاصل خوبی است زیرا میدموکراسی
اي تا کنترل دموکراتیک زندگی اقتصادي (یعنی سوسیالیسم). در کشورهاي حقوق پایه

ي معنا تقاضاي همگانی در همهاینفاوت خواهند بود اما دموکراسی بهمتفاوت تقاضاها مت
شود نما پیش گذارده مییک اصل بسیار کلی و مبهم راهعنوانچه که بهکشورها است. آن

ي منسجم محقق خواهد شد. سوي یک برنامهالمللی بهروي بیناحتماالً در خالل پیشْ 
قدر زمان نیاز دارد و چه مراحلی باید روي چهتواند حدس بزند که این پیشْ کسی نمی
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بستگی سمت همکوچک بهاهایی حته از زمان گامپشت سر گذارده شود . اما در این نقط
استریت باید کمک دریافت کنند. بسیاري از آغازهاي الملی از نوع جنبش تسخیر والبین

هاي مندي بیافرینند که همانا در تودههاي قدرتتوانند در زمانی دیگر جنبشکوچک می
هاي جدي داشته باشند.مردم داراي ریشه

بااهمیت است. اگر چپ موفق به بسیج یک ملت بسیار-لتدرك خصلت ارتجاعی دو
شیستی و بنیادگرایی هاي افراطی فاالمللی نشود در این صورت سیاستجنبش نیرومند بین

که هر گروه ملی در پی یافتن دیوار کوتاهی ها رشد خواهند کرد زیراملت- در سطح دولت
تغییر قدرت از ياهدههاي خود به روي آن است. ترجیح من مشبراي آوار کردن بدبختی

ملت -اي که دولتگونهبهاي و محلی است سمت سطوح جهانی، منطقهملت به-سمت دولت
ها مطرح باشد. چنین ترین آنیک سطح از دیگر سطوح حکومتی و نه اصلیيمثابهتنها به

راه با مرزهاي کم همتواند با جهانی فاقد مرزهاي سخت و عبورناپذیر یا دستوضعی می
ها براي امور نظامی صرف راه باشد. درصد درآمد عمومی که دولتتهی و توخالی هممیان
ي نفت کنندهترین و یگانه مصرفکا بزرگدهنده است. مثالً ارتش آمریکنند بسیار تکانمی

هاي نظامی می و یا دستگاهئهاي دان خلع سالح شده بدون ارتشاست. هدف ما باید جها
هاي در سطح جهانی به حداقل کاهش یابد، بدون فقر و زندگیباشد. نیروي پلیس باید 

راند.محتوم به مرگ که بسیاري را به سوي بزهکاري و جرم می
اسر جهان تعداد و شدت شورش و خیزش در سر1999از هنگام انتشار این کتاب در سال 

اي ونهگکه بهیراتر شده است زها نیز بیشداري آنسرمایهافزایش یافته و خصلت ضدّ 
هاي موجود یک از بحرانداري قادر به برخورد مؤثر با هیچشود که سرمایهفزاینده روشن می

ه با شورش مردم در سراسر راکراسی، برابري، عدالت و پایداري همونیست. خواست دم
رفت بسیج مردمی ي رشد و پیشگسترش است. ما هنوز در مراحل اولیهحالجهان در

راه با سازمانی المللی همسمت ایجاد و خلق یک جنبش ناهمگون بیناید بههستیم و ب
دموکراتیک و نیرومند و داراي رهبري و نیز توافق بر سر اصول اولیه براي هدایت تغییرات 

آمیز ي موفقیتچه که براي من روشن است ناممکن بودن مواجههالزم حرکت کنیم. آن
هايمی است که به ما رو کرده است. بحرانئداهاي ري با هر یک از این بحرانداسرمایه

کاري تغذیه، دموکراسی، امور مالی، بیزیست، سوءجنگ، سالمتی انسان، سالمتی محیط
تري که داریم همگی با نظام ها و مشکالت باز هم بسیار بیشي اینجوانان، نابرابري، همه

دارها رغم تالش سرمایهکه بهاست اي گونهاسی موجود در ارتباطند. وضعیت بهسیاقتصادي/
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نجام شده هاي اتالشاشود و در نتیجه حتدیگر بدتر میله همه چیزابراي مقابله با یک مس
کنند. امید در چپی شکیبا است معنا میي معین را هم بیلهابراي مواجهه با همان مس

وردهاي بزرگ آالمللی را دارد و وقتی دستچپی که شکیبایی ساختن یک جنبش واقعاً بین
زمان همین که وردهاي کوچک و همآي کسب دستکنند آمادهممکن جلوه میغیر

ساز.هاي سرنوشتي تسخیر لحظهشوند آمادهتغییرات بزرگ ممکن می
2011دسامبر 
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محمد مالجو

ي انتخابات دادهایی اعتراضی که در پیِ دهمین دورهنزدیک به چهار سال پس از روي
اي آهنگی از تحرکات رسانهي هممجموعه1391ریاست جمهوري به وقوع پیوست، سال 

سبزها به قصد برقراري پیوند با جنبش کارگري را شاهد بود. این مجموعه از تحرکات میان 
ماه همان آغاز شد و در بهمنکلمه در تارنماي ي کارگري کلمهبا 1391اي در آبان رسانه

ي چنین تحرکاتی مشخصاً تالش گسترش یافت. سرلوحهآواي کار سال با تأسیس تارنماي 
توان انتظار ف میان جنبش سبز و جنبش کارگري بوده است. میدهی به ائتالبراي شکل

بري اندازي براي سهمداشت که اگر نتایج یازدهمین انتخابات ریاست جمهوري هیچ چشم
طلبان و سبزها باقی نگذارد چنین تحرکاتی در از قدرت در نظام سیاسی ایران میان اصالح

افزایش نیز بگذارد.بهبزها روهایی از سي پس از انتخابات در جمعِ بخشدوره
گیرند که طرفِ فرادست در چنین واره عمدتاً هنگامی شکل میهایی از این دست همائتالف

زمان زیر ي اعضاي طرف سومی که طرفین ائتالف را همائتالفی نه قادر باشد به جرگه
قدرت سیاسی دهد بپیوندد و نه بتواند راه صعود بالمنازع خویش در نردبانضرب قرار می

ي وار کند. اگر ائتالف میان بورژوازي و طبقهتنهایی همگذر غلبه بر طرف سوم بهرا از ره
ي نوزدهم اصوالً جزیی جداناشدنی از سنت کارگر بر ضدّ آریستوکراسی فئودال در سده

ي زهاي در مباراي بود علت را باید هم در ضعف بورژوازي اروپاي قارهمبارزاتیِ اروپاي قاره
اش براي جذب و ادغام در یکه و تنهاي خویش با آریستوکراسی جست و هم در ناتوانایی

ي نوزدهم از سویی دار. برعکس، بورژوازي در انگلستان سدهصفوف آریستوکراسیِ زمین
اش بر ضدّ آریستوکراسی انگلیسی چندان نیازي به یارگیري از چنان قوي بود که در مبارزه

ي مسلطِ مراتب اجتماعی طبقهاش به سلسلهیابیاشت و از دیگر سو نیز راهي کارگر ندطبقه
اش با وقت اصالً دشوار نبود. دقیقاً در همین بستر بود که بورژوازي انگلیسی در مبارزه

ي کارگر طلب نکرد بلکه به مجردي که در سال فقط دستِ یاري از طبقهآریستوکراسی نه
گیر خویش در کارگر به اولین پیروزي سیاسی چشمينیاز از یاري طبقهبی1832



محمد مالجو|120

برخورداري از حق رأي دست یافت اولین اقدام سیاسی مهم خود در پارلمان را نیز به سال 
ي کارگر متمرکز کرد.دستان بر ضدّ طبقهبا لغو قانون قدیمی حمایت از تهی1834

اسی هیأت حاکمه راه ي سیبه هر کیفیت به بدنه1388سبزها نیز مادامی که تا سال 
ي گفتمانی و تشکیالتی بر جنبش اعتراضیِ یمن سیطرهداشتند و مادامی که به

توانند کردند با جنبشی مدنی و بنابر ادعا غیرطبقاتی میخطا گمان میپساانتخاباتی به
ي کارگر را فعال نکرده اي معطوف به یارگیري از طبقهخواست خویش را جلو ببرند اراده

هایی نظیر پناهیِ چهرهشان به کارگران فقط منحصر به تبلور حس مستضعفو عنایتبودند 
اي براي حفاظت از منافع اجتماعی و اقتصادي و ي برنامهمیرحسین موسوي بود نه ارائه

عیار مي حذف تماي کارگر. امروز اما شکست سیاسی جنبش سبز و مخاطرهسیاسی طبقه
ي عنایتِ گرچه ترین انگیزهالقاعده مهماست ایران علیي اقتصاد و سیسبزها از صحنه

اکم به نیروهاي کارگري است. ي سیاسی حهنگامِ این بخش از طبقهدیرهنگام اما نه نابه
بسا نیروهاي کارگري نیز براي چنین پیوندي چندان به شروط چنین ائتالفی چهبسته

یابی به امکانات الزم رو دستازاینانگیزه نباشند. خصلت نامتشکل نیروهاي کارگري و بی
ي نیروهاي ترین انگیزهي چنین پیوندي شاید مهمیابی کارگران در سایهبراي تمهید تشکل

کارگري باشد.
گیري ائتالف است. ي طرفینِ زیرِ ضرب فقط شرط الزم براي شکلحال، نیاز دوسویهبااین

ي هژمونیکِ ه اصل بر سیطرهدر فقدان تالش براي برآوردن شروط کافی و مادامی ک
هاي سبز به قصد برقراري پیوند با گفتمان لیبرالی بر چنین ائتالفی باشد، تحرکات رسانه

ي مفرغی را براي طرف دیگر کش مخملی بر روي پنجهجنبش کارگري فقط نوعی دست
هاي جنبش سبز کوشم نشان دهم آن دسته از رسانهتداعی خواهد کرد. در این مقاله می

اند تا چه اندازه از شروط که تحرکاتی معطوف به ائتالف با جنبش کارگري را پیشه کرده
ي هاي گفتمانیِ تکوین چنین ائتالفی غافل هستند. بر گسترهکافی براي تمهید زمینه

اي نور ي تاریکِ مصاحبههاي سبز فقط در آینهي خطاهاي استراتژیک رسانهگسترده
گوي شوراي راه به مناسبت آغاز به کار خویش با سخنواي کار آخواهم افکند که تارنماي 

سبز امید به عمل آورده است.
ساختار استدالل سبزها

» درآمداقشار کم«اصطالح ي مشکالت کارگران یا بهساختار استدالل سیاسی سبزها درباره
ها، و آسیبیابی ها، سپس ریشهشود: ابتدا شناسایی آسیبغالباً از سه مؤلفه تشکیل می
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گفته نیز در حد نوعی کالم شفاهیِ ي پیشها. مصاحبهحل براي رفع آسیبي راهنهایتاً ارائه
اي از مشکالت و توجهی بر همین منوال است. ابتدا سیاههسروسامان به میزان قابلالبته بی

، »افزایش شگرف شکاف طبقاتی«، »کنندهتورم فلج«شوند: درستی ذکر میها که بهآسیب
نگرانی پدر و مادر براي سیر کردن شکم «، »ترتر و گرانمسکن کوچک«، »ي بدترتغذیه«

، »ي مؤثر اجتماعیفقدان بیمه«، »نگرانی پدر و مادر براي تحصیل کودکان«، »فرزند
از کارگران، » هاي قانونیفقدان حمایت«، »ناامنی شغلی«، »کودك کار خیابانی«
، و غیره. »تعدیل و اخراج نیروي کار«، »هاي کارگريشکلنابرخورداري از حق ایجاد ت«

هاي اخیر ذیل حاکمیت دولت» يسالهي هشتدوره«ها که مشخصاً یابی آسیبسپس ریشه
هاي اجراشده در رانی و سیاستي نامناسب حکمگیرد و عمدتاً نحوهنهم و دهم را نشانه می

آیا مسوولین این وضعیت حاضر «د که افزایداند و به گفته میهمین دوره را مسبب می
ویژه کارگران، کشاورزان، معلمان و سایر اقشار ها از مردم و بههستند با تغییر سیاست

ها، حل براي رفع آسیبي راهي سوم، یعنی ارائهمؤلفه» غیربرخوردار عذرخواهی کنند؟
هارنظرهاي شوراي اظها و گفته چندان طرح نشده اما سایر بیانیهي پیشالبته در مصاحبه
سوي برگزاري نوعی صراحت دارد: حرکت هیأت حاکمه بهزمینه کامالًاینراه سبز امید در

هاي حقوقی نظام جمهوري اسالمی ایران از جمله با شرکت در چارچوب» انتخابات آزاد«
ي چنین مانوري طلب که خود را ناگفته پیشاپیش برندهنیروهاي سیاسی سبز و اصالح

هایی که در ادوار قبل از رانی و سیاستاندازي مجددِ آن نوع حکمرو راهدانند و ازاینمی
توجه «راه با شونده، همحاکمیت دولت نهم در دستور کار بود اما، به وام از کالم مصاحبه

»درآمد.تر به اقشار کمبیش
تحریر محل نزاع

توان ي مشکالت کارگران هم میینهي ساختار استدالل سبزها در زمي اولین مؤلفهدرباره
تر و هم تقریر دقیقکنند افزود و درستی اشاره میي مشکالتی که بهبر طول سیاهه

نظر با در بین نیست. اختالفنظر بنیادي گونه اختالفدست داد اما هیچتري بهمنتظم
ي ساختار فهگیرد که به دومین مؤلزمینه هنگامی باال میایني استدالل سبزها درنحوه

هایی که امروز حیات اجتماعی کارگران و یابی آسیبرسیم: ریشهشان میاستدالل
نظر در همین سطح است هاي کارگري را سخت به مخاطره انداخته است. اختالفخانواده

رسد شکاف عمیقی هاي مربوطه سرمیحل براي رفع آسیبي راهکه وقتی نهایتاً هنگام ارائه
کند.ا از نیروهاي مترقی جدا میعمالً سبزها ر
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یابی ناتمام سبزهاریشه
هاي شوراي راه سبز امید بر جاي گفته، هم سایر اسنادي که از دیدگاهي پیشهم مصاحبه

ورزند که تر اصرار میمراتب وسیعها در ابعادي بهطلبمانده، و هم کلیت سبزها و اصالح
هاي در وضعیت کنونی به اجراي سیاستي مشکالت و دشوارهاي زندگی کارگران ریشه

گردد. شواهد هاي نهم و دهم برمیي حاکمیت دولترانی ضعیف طی دورهنامناسب و حکم
هاي اقتصادي و اجتماعی شان وجود دارد. یقیناً اجراي سیاستزیادي نیز در تأیید دیدگاه

ت زندگی رانی به سیر قهقرایی کیفیدست نیروهایی با ضعف مفرط حکمنادرست به
حال عزمی جزم براي کارگران انجامیده است. اما در بطن چنین دیدگاهی درعین

ي هاي ساختاري خوابیده است که طی دورهانگاري آن دسته از دگرگونینادیده
اصطالح سازندگی و اصالحات بههايي حاکمیت دولتي پس از جنگ در سایهسالهشانزده

براي نزول کمّی و کیفی سطح زندگی کارگران و خیزيوقوع پیوست و زمین حاصلبه
هاي کارگري فراهم کرد.خانواده

هاي بخش مهمی از معضالت کنونی حیات کارگري در وضعیت فعلی را باید مستقیماً ریشه
ي پس از سالهي شانزدهاصطالح سازندگی و اصالحات جست. دورههاي بهکرد دولتدر عمل

نفع خاصی براي تغییر مناسبات قدرت را شاهد بود بهيجنگ تدریجاً اجراي پروژه
زیان انواع طبقات اجتماعیِ رشدِ پس از انقالب و بهبههاي گوناگون بورژوازيِ روفراکسیون
رشد مجال داده شود تا بهي کارگر. مقرر شد به بورژوازيِ روتر از جمله طبقهفرودست

شد که اگر با اعضاي د. وعده داده میي اقتصادي در کشور باشگام رشد و توسعهپیش
شان مهیا و گسترده هاي فعالیت اقتصاديي اجتماعی به خوبی تا شود و زمینههمین طبقه

شود و منافع حاصل از همین انباشت شود، امکان انباشت سرمایه بیش از پیش فراهم می
ي براي برقراري گیرها رخنه خواهد کرد. این جهتسرمایه نیز در درازمدت به سوي توده

تر از زیان طبقات اجتماعی فرودستنفع کلیت بورژوازي و بهنوعی مناسبات ساختاري به
اصطالح سازندگی و اصالحات هاي بهي کارگر مستقیماً محصول حاکمیت دولتجمله طبقه

هاي نهم و دهم در متن همین میراث اما ي پس از جنگ بود. دولتسالهي شانزدهدر دوره
اند.رانی ضعیف و ناکارآمد بر وخامت اوضاع افزودهعی حکمبا نو

ي پس از جنگسالهي شانزدهسوي دگرگونی ساختاري در دورهبه
ي کارگر که گیري در تضعیف بیش از پیشِ قواي طبقهآمیز آن نوع جهتتحقق موفقیت

دگی و اصطالح سازنهاي بهي پس از جنگ در دستور کار دولتسالهطی دوران شانزده
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اي به وقوع پیوست که در حکم گانههاي ششمدد شیوهاصالحات قرار گرفت مشخصاً به
عمالً مناسبات قدرت اي پردامنه براي گسترش انباشت سرمایه هاي برنامهترین مؤلفهمهم

هاي ساختاري براي سیر قهقرایی ي کارگر دگرگون کرد و زمینهزیان طبقهطبقاتی را به
زنی کارگران در هاي کارگري را رقم زد: یکم، تضعیف توان چانهانوادهحیات اجتماعی خ

هایی از کارگران؛ ي حقوقی کارفرماي دولتی یا خصوصی با بخشبازار کار؛ دوم، قطع رابطه
هاي وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرما و سوم، قطع حمایت قانونی از بخش

وان تشکیالتی کارگران؛ پنجم، ي تکنندهتضعیفکارگر؛ چهارم، استمرار حضور موانع 
هاي کارگري که بر اساس نشینی دولت در تأمین بخشی از نیازهاي حیاتی خانوادهعقب

رسی اعضاي گرفت؛ و ششم، افول ساختاري در میزان دستضوابط غیربازاري صورت می
بیاندازیم به هر یک از این ي کارگر به منابع اعتباري و پولی در نظام بانکی. نگاهی طبقه
ي گانه که مجموعاً شرایط ساختاري سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقههاي شششیوه

اند.کارگر را رقم زده
سازي نیروي کار به ي موقتیزنی کارگران در بازار کار عمدتاً با پروژهتضعیف توان چانه

ش درصد از صاحبان نیروي ساله فقط حدوداً شوقوع پیوست. در مقطع پایان جنگ هشت
90تا 80کار داراي قرارداد موقت با کارفرمایان دولتی و خصوصی بودند. امروز در حدود 

ي قرارداد موقت و هاي دولتی و خصوصی دچار بلیهدرصد از صاحبان نیروي کار در بخش
توان ترین عامل در تضعیفي شغلی مهمنابرخوردار از امنیت شغلی هستند. ناامنی گسترده

هاي هاي پس از جنگ بوده است. تمهید زمینهزنی کارگران در بازار کار طی سالچانه
مهیا شده بود اما قابلیت قانون 1369حقوقی انعقاد قراردادهاي موقت در قانون کار سال 

ي ریاست جمهوري اکبر سازي قراردادهاي کار فقط در دومین دورهکار براي موقتی
ي هفتاد خورشیدي در وزارت کار وقت کشف و ي اول دههیمههاشمی رفسنجانی طی ن

در کارهایی که طبیعت«ي هفتم از قانون کار، ي مادهاستفاده شد. بر طبق دومین تبصره
که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی صورتیي مستمر دارد، درها جنبهآن
ي کارهایی کارفرما مجاز است در زمینهروي دیگر سکه عبارت از این است که» شود.می

که طبیعت مستمر دارند مدت معینی را در قرارداد خود با کارگران براي استخدام قید کند 
چنین بر اساس یکی از شان درآورد. همطور موقت به استخدامئمی بهو در کارهاي دا

انقضاي مدت در «ت ي قرارداد کار، در صورقانون کار در مبحث خاتمه21ي بندهاي ماده
کار خاتمه عمالً قرارداد » تجدید صریح یا ضمنی آنراردادهاي کار با مدت موقت و عدمق

هاي دهد بلکه زمینهفقط به انعقاد قراردادهاي موقت رسمیت مییابد. قانون کار نهمی
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کند. کشف همین ي حقوقی بسیار سهل میاخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبه
حسب نوع مناسبات اگونی از صاحبان نیروي کار را برلیت در قانون کار بود که انواع گونقاب

کاري میان کارگر و کارفرما پدید آورد: کارگر قراردادي، کارگر قراردادِ سفیدامضا، کارگر 
قرارداد، کارگر ساعتی، کارگر قرارداد شفاهی، کارگر پیمانی، و غیره.روزمزد، کارگر بی

مدد ظهور هایی از کارگران بهخصوصی با بخشي حقوقی کارفرماي دولتی یا قطع رابطه
ي براي ي نهادمنزلهکاري تأمین نیروي انسانی بههاي پیماني شرکتگونهقارچ

وقوع پیوست. هاي گوناگون دولتی بهاده در بخشکارگماري نیروي کار مورد استفبه
ي هفتاد خورشیدي متولد شدند اما در دههي اولهاي تأمین نیروي انسانی در نیمهشرکت

ها نه تولیدي یا گونه دست یافتند. کارکرد این شرکتدوران اصالحات به رشدي قارچ
هاي دولتی یا خصوصی یا اجرایی بلکه فقط استخدام نیروي کار به نمایندگی از بخش

هستند. بخش زنی در روابط کار ها در حقیقت متخصصان چانهدولتی است. این شرکتشبه
ي از انحا در پیوند استوار با نحوها اصوالً کسانی بودند که بهرکتاي از صاحبان این شعمده
هاي گوناگون و خصوصاً وزارت کار و امور خانههاي قدرت وزارتوالن ارشد و کانونمسو

ي هااجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشتند. خصوصاً به اتکاي پیوندهاي مستحکم با بخش
گماري نیروي کار از این کاروقت بر صرفاً فرایند بهاعتبار تمرکز تماماگون وزارت کار و بهگون

دارك اند که به نمایندگی از کارفرماهاي اصلی به تخصوصیت به حد اعال برخوردار بوده
ترین زیان کارگران مبادرت ورزند. کمنفع کارفرمایان و بهبهترین نوع قرارداد کاري به

هاي باالسري را دارند و گاه اصالً چند نفر هستند و چند خط تلفن. کارگران در ینههز
هاي تأمین نیروي انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و خیلی از موارد اصالً با شرکت

شان کنند اما طرف حسابعقد میقراردادشان را نیز عمالً با خود کارفرماي اصلی من
نظر و اگر کار به اختالفهاي تأمین نیروي انسانی هستند شرکتلحاظ حقوقی همین به

هاست که با وزارت کار و قضات ولیت نه با کارفرماي اصلی بلکه با این شرکتبرسد مسو
اي تأمین نیروي هآفرینی شرکتها بهترین ارتباطات را دارند. در این میان البته نقشدادگاه

ر است. گرچه نیروهاي متصل به گون صاحبان نیروي کاهاي گونازیان ردهانسانی کامالً به
گیر در هر نوع فعالیت اقتصادي واره سهمی چشمهاي انتسابی نظام سیاسی همبخش
ي سالهي شانزدهاصطالح سازندگی و اصالحات در دورههاي بهاند، اما حاکمیت دولتداشته

هاي مزبور مرتبط با دولتگیري پایگاهی قوي براي نیروهاي سیاسیِپس از جنگ به شکل
ي اخیر سالهي هشتکاري تأمین نیروي انسانی منجر شد. در دورههاي پیمانمیان شرکت
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البته نیروهاي منتسب به نهادهاي نظامی نیز در این مجموعه به سهمی محسوس دست 
اند.یافته

و کارگر با هاي وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرماقطع حمایت قانونی از بخش
در » تر از شمول قانون کارها و مشاغل داراي پنج نفر و کمقانون معافیت کارگاه«تصویب 

ي اصالحات در سال ی دورهطلبان طدست اصالحین دوره از مجلس شوراي اسالمی بهششم
ي توسعه معتبر بود. وقتی زمان وقوع پیوست. این قانون تا پایان سومین برنامهبه1378

تر از ده هاي کوچک داراي کمي معافیت کارگاهنامهآیین«پایان رسید، ر این قانون بهعتباا
براي سه سال به 1381ماه سال در دي» نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار

هاي مجدداً تمدید شد. این نوع قوانین مصوب عمالً زمینه1384تصویب رسید و در سال 
ترین نیروهاي کارگري از مزایاي قانون کار را فراهم بنیهی از کمهاینابرخورداري بخش

کردند.
شکل 1357ي انقالب توان تشکیالتی کارگران در همان حدي که طی چند سال اولیه

ي دست نیروهاي قاهرهي سیاسی بهب نیروهاي چپ در صحنهموازات سرکوگرفته بود به
وراهاي اسالمی کار در نقش بازوي نظام هاي اسالمی و شتازي انجمنوقت و سپس یکه

ي شصت خورشیدي اساسًا هاي کارگري در دههسیاسی مستقر براي کنترل محیط
ي توان تشکیالتی کنندهپیشاپیش از بین رفته بود. اما استمرار حضور موانع تضعیف

ي هسالي شانزدهاصطالح سازندگی و اصالحات طی دورهتمامی محصول ادوار بهکارگران به
1369پس از جنگ بود. از منظر حقوقی، کارگران شاغل بر طبق قانون کارِ مصوب سال 

ري ي کارگتوانستند یا شوراي اسالمی کار یا انجمن صنفی یا نمایندهیابی میبراي تشکل
اند و هم لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان بودهداشته باشند اما این هر سه به

اند توانستهکاران میچنین، در چارچوب قوانین موجود نه بیدولت. همي زیر سیطره
هاي کوچک. در هاي بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاهمتشکل شوند، نه کارگران بخش

یابی شکلبست حقوقیِ تي پس از جنگ مطلقاً تغییري براي بنسالهسراسر دوران شانزده
شد با یابی فراقانونی زده میي نوعی تشکلگاه نیز که نطفهکارگران صورت نگرفت. هر

شد. هاي انتخابی بلکه نیروهاي انتسابی نظام سیاسی مواجه میبرخورد شدید نه بخش
ي عروج مجدد جنبش کارگري و ي هشتاد خورشیدي غالباً دورهي اول دهههمه، نیمهبااین
ور رایج اما نادرستی شود. تصهاي سندیکایی دانسته میهایی از تشکلگیري حداقلشکل

مندسازي تشکیالتی کارگران در این دوره را میان افکار عمومی شایع است که این توان
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داند. ي مدنی میناشی از سیاست دفاع دولت اصالحات از نضج و پاگیري نهادهاي جامعه
گیريها کامالً مغایر با این باورِ رایج است. اگرچه فضاهایی حداقلی براي شکلواقعیت
ي اصالحات ي دوم دورههاي سندیکایی ولو در جوّي از ارعاب و تهدید طی نیمهتشکل

پدید آمده بود، اما چنین گرایشی نه معلول دفاع دولت اصالحات از نهادهاي مستقل 
المللی کار که یکی ي دولت وقت به اخذ رضایت از سازمان بینکارگري بلکه محصول اراده

شد بود. فعاالن ران به سازمان تجارت جهانی محسوب میهاي پیوستن ایشرطاز پیش
مندي فراوان از این فرصت براي خویش به حد اعال بهره جستند و پس سندیکایی با هوش

ي جریان ي کارگري تحت فشار بود براي اولین بار به منزلههاي سال که حوزهاز سال
هاي نامهات نیز کماکان مقاولهحال، دولت اصالحکارگري مستقل اظهار وجود کردند. بااین

سازمان جهانی کار را امضا نکرد. همین استنکاف دولت اصالحات از امضاي این 98و 87
یابی کارگران باعث شد سرکوب لها بود که در کنار سایر موانع حقوقی تشکنامهمقاوله

سیاسی در گونه پتانسیل نمایندگیِ مستقل میان نیروهاي کارگري در جغرافیاي حوادث هر
ي حاکمیت دولت دهم به هیبتی قانونی میسر ودوم خرداد طی دورهي پس از بیستدوره

هاي سندیکایی به ي اخیر عمالً باعث تقلیل تشکلي چهارسالهرو طی دورهباشد و ازاین
هاي سندیکایی شود.فعالیت

ه بر اساس هاي کارگري کنشینی دولت در تأمین بخشی از نیازهاي حیاتی خانوادهعقب
هاي مدد کاستن از نقش دولت در امور تصديگرفت بهضوابط غیربازاري صورت می

ي سالهي شانزدهشان به بخش خصوصی در دورهاجتماعی و فرهنگی و خدماتی و واگذاري
مندان و داري از سالبخشی، نگهبدنی، توانوقوع پیوست، اموري چون تربیتبهپس از جنگ

تایی، مراکز سرپرست، مراکز فرهنگی و هنري، خدمات شهري و روسبیمعلوالن وکودکان 
داري معلوالن اي، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهحرفهوآموزش عمومی و فنی

ي بهزیستی روستایی، مراکز مشاور و سرپرست، مراکز روزانهمندان و کودکان بیو سال
بشخشی روزانه، آموزي مددجویان، مراکز تواندرمان و بازپروري معتادان، مراکز حرفه

هاي آب و فاضالب داري شبکههاي تاریخی، اماکن ورزشی، نگهي اماکن و محوطهاداره
رو، سراها و اماکن تفریحی و درمانی، و غیره. ازاینها و مهمانگاهي اقامتروستایی، اداره

ها و مراکز بهداشتی و بیمارستانها و مدارس)، سالمت (روهایی چون آموزش (دانشگاهقلم
هاي بیمه)، اوقات فراغت (مراکز بخشی)، بیمه و تأمین اجتماعی (شرکتمراکز توان

سازي گذر بیش از پیش در معرض کاالییتفریحی و فرهنگی)، و غیره، جملگی، از این ره
د بازار شان در چارچوب نهارغم افزایش احتمالی کمیت و کیفیت تولیدقرار گرفتند و به
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تر و از جمله رسی طبقات اجتماعی فرودستي دستمراتب بیش از گذشته از دامنهبه
ي کارگر دور شدند.طبقه

ي کارگر به منابع اعتباري و پولی در نظام رسی اعضاي طبقهافول ساختاري در میزان دست
ي کارگري اما هاترسازي حیات اجتماعی خانوادهبانکی گرچه عموماً یکی از مصادیق کاالیی

سازي مناسبات قدرت گونکننده بود در دگرحال خصوصاً مصداقی چنان تعیینهربه
ي مجزا بررسی شود. این افول ساختاري ي کارگر که جا دارد در مقولهزیان طبقهطبقاتی به

هاي بانکی بود و هم ي فعالیتهم معلول مجوزدهی به فعالیت بخش خصوصی در زمینه
ي اصالحات. ازي بخشی از نظام بانکی در اقتصاد ایران، هر دو طی دورهسمحصول خصوصی

طرزي فزاینده یع پول و اعتبار در بخش خصوصی بهبا این سیاست بود که تولید و توز
مبناي معیار سودآوري سامان یافت. آن بخش از نظام تولید و توزیع پول و اعتبار که در بر

رسی پیشاپیش اعتباريِ خصوصی بود عمالً میزان دستها و مؤسسات ي بانکیدِ مجموعه
ي کارگر به پول و اعتبار را بیش تر از جمله اعضاي طبقهناچیز طبقات اجتماعی فرودست

هاي پس از هاي طبقاتی در سالاز پیش کاهش داد. همین امر یکی از علل تعمیق شکاف
ي نقدینگی و تورم ایندهقیاس، یکی از علل ساختاري رشد فزهمینجنگ بوده است. به

آفرینی بخش خصوصی هاي اخیر را باید در همین افزایش نقششتابان خصوصاً طی سال
هاي بخش خصوصی در افزایش شکاف ي پول و اعتبار جست. نقش مؤثر فعالیتدر زمینه

طبقاتی و بروز تورم فزاینده هنوز در معرض توجه اقتصاددانان در ایران قرار نگرفته است. 
شدت ي کارگر بهن هر دو بیماري اقتصادي که بر سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقهای

ي نهم و دهم به عللی عدیده هاي حاکمیت دولتتأثیر داشته است گرچه در دوره
ي شان را باید در دگرگونی ساختاري طی دورههاي اصلیوخامت گذاشت اما ریشهبهرو

د.وجو کري پس از جنگ جستسالهشانزده
ي کارگري پس از جنگ براي طبقهسالهي شانزدهمیراث دوره

ي آمیز پروژهتحقق موفقیتزنی کارگران در بازار کار از طریقتضعیف توان چانه
کارفرماي دولتی یا خصوصی با ي حقوقی سازي قراردادهاي کار، قطع رابطهموقتی
کاري تأمین نیروي انسانی، و هاي پیمانآفرینی شرکتمدد نقشهایی از کارگران بهبخش

هاي وسیعی از کارگران در مناسبات کارفرما و کارگر به یاري قطع حمایت قانونی از بخش
از تر از ده نفر کارکن ها و مشاغلِ واجدِ کمتصویب و استمرار اجراي قانون معافیت کارگاه

الحات تحقق اصطالح سازندگی و اصهاي بهدست دولتشمول قانون کار که، جملگی، به
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اند و در مجموع به وخامتِ هم سازي نیروي کار بودهترین عوامل ارزانیافتند از مهم
اند، یعنی هم هاي کارگري انجامیدهوضعیت کاري کارگران و هم وضعیت زندگی خانواده

ي اکنندهاند و هم تخریب سایر اجزاي تعیینمزدهاي واقعی را پدید آوردهافت سطح دست
وضعیت اسکان و فرایندهاي استخدامی و ساعات کاري روزانه و میزان مرخصی از قبیل 

ساالنه و شدت کار و امنیت شغلی و ایمنی محل کار و انتفاع از مزایاي منتج از قانون کار و 
ي امانی به حیات اجتماعی طبقهاند. در مواجهه با چنین تهاجم بیجز آن را سبب شده

ي رهي توان تشکیالتی کارگران در دوکنندهوانع تضعیفکارگر، اما، استمرار حضور م
اصطالح سازندگی و اصالحات عمالً از هاي بهدست دولتي پس از جنگ بهسالهشانزده
جمعیِ کارگران هایی متمرکز براي ساماندهی مقاومت دستهگیري کانون یا کانونشکل

ي کارگر شکل داده شده بقهمند به معیشت طکرد. در شرایطی که تهاجمی نظامممانعت 
نشینی شد، عقبزمان عمالً از تکوین نیروي مقاومت میان کارگران ممانعت میبود و هم

هاي کارگري و افول میزان دولت در تأمین غیربازاريِ بخشی از نیازهاي حیاتی خانواده
و عامل ي کارگر به منابع اعتباري و پولی در نظام بانکی اساساً درسی اعضاي طبقهدست

ي هاي کارگري براي سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقهساختاري دیگري را فراتر از حوزه
ي پس از جنگ به فعلیت رسانده بود. این مجموعه تدریجاً سالهي شانزدهکارگر طی دوره

ي کارگر را پدید آورده است.هاي ساختاري براي سیر قهقرایی سطح زندگی طبقهزمینه
ی از مشکل؟یحل مشکل یا جزراهبزها:حل سراه

توان از ي گذشته میي چهارسالهي نزاع سیاسی را در دورهتنیدهسه سطح گوناگون و درهم
هاي اقتصادي هم متمایز کرد. اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و موقعیت

هم بر سر رانی، و سومین سطح نیز توأمان ي حکمبوده است، دومین سطح بر سر شیوه
رانی و هم بر سر ساختارهاي سیاسی و ي حکمجایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوهجابه

اقتصادي و اجتماعی.
ي اند که بر سر شیوهي اخیر در سطحی از منازعه جایابی کردهي چهارسالهسبزها در دوره

در رانی است. استدالل سیاسی سبزها در تببین چرایی ظهور مشکالت کارگرانحکم
زعه تناسب دارد. در شناسایی وضعیت فعلی نیز با همین جایابی در دومین سطح منا

ي اخیر سالهي هشتي کارگر مشخصاً دورههاي مشکالت فعلیِ حیات اجتماعی طبقهریشه
رانی و ي نامناسب حکمگیرند و نحوههاي نهم و دهم را نشانه میذیل حاکمیت دولت
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رانی ي حکمداند. ضعف مفرط شیوهدوره را مسبب میهاي اجراشده در همینسیاست
آید.شان میهاي نهم و دهم نیز به یاريِ تقویت استداللدولت
ي کارگر در وضعیت کنونی همه، اگر بپذیریم که سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقهبااین

ذیل رانی خوب ي تحقق حکمهایی ساختاري است که در هنگامهعمدتاً محصول دگرگونی
ي پس از سالهي شانزدهاصطالح سازندگی و اصالحات طی دورههاي بهحاکمیت دولت

ی حل بلکه جزیکنند دیگر نه راهمیحلی که سبزها عرضهجنگ به وقوع پیوسته است، راه
ي سیاسی به ارتفاعی که عهاز خود مشکل جلوه خواهد کرد. عروج سطح مناز

وي سبهبردي اساساً گامی است ضروريز منظر راهسازي ساختاري را دربرگیرد ادگرگون
جنبش کارگري در تحقق شروط کافی براي موفقیت برقراري پیوند میان جنبش سبز و

گونه تالش در سطح تشکیالتی بدون موفقیت در سطح گفتمانی کامالً سطح گفتمانی. هر
سرانجام خواهد بود.بی
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داري در آخر خطسرمایه
پرویز صداقت|امانوئل والرشتاین 

داري وجود داشته، یک سازوکار ضروري کارکردِ از زمانی که اقتصاد جهانی سرمایه
ي سرمایه (معموالً گستردهها بوده است. بعد از یک دوره انباشت اش کوچ کارخانهموفق

رو، سطح سود کاهش یافته است، هم اصطالح صنایع پیشْ سال) توسط بهپنجوحدود بیست
سبب رشد رو تضعیف شده و هم بهانحصاري صنعت پیشْ که وضعیت شبهخاطر اینبه

اي.هاي اتحادیهسبب انواع اقدامهاي کار بههزینه
که مکان تولید به استاش اینکارخانه بود. معناي» کوچ«حل با وقوع این وضعیت، راه

تري مزد کمدر گذشته سطوح دست«شد که بخش دیگري از سیستم جهانی منتقل می
هاي رو را در اختیار دارند افزایش هزینهدارانی که صنایع پیشْ در عمل، سرمایه». اندداشته

شان را حفظ کار درآمد کالنکنند. اینهاي کار جبران میمبادالتی را با کاهش هزینه
انحصاري داشتند.ي قبلی که هنوز وضعیت شبهتر از دورهکند، هرچند کممی

ي کوچ کرده تر است این است که کارخانههاي کار در مکان جدید پایینکه هزینهدلیل این
ازار تر درگیر اقتصاد بگیرد که پیش از آن کمکار مینیروي کار را از نواحی روستایی به

گر افزایش هاي کوچنده نشانبودند. براي این کارگران روستایی، فرصت کار در این کارخانه
ها پرداخت به کارگران زمان براي مالکان آن کارخانهحال که همعیندرآمد واقعی است، در

کردند. این چیزي است که تر از پرداختی به کارگرانی است که در مکان قبلی کار میکم
شود.برد نامیده می-حل برداً راهاصطالح

استمرار نداشته است. واره این بوده که قابلیت انگیز همحل شگفتظاهر راهي این بهمساله
اي مبادرت سال بعد، کارگران در مکان جدید به اقدامات اتحادیهپنجوبعد از حدود بیست

افی رشد کرد، مالکان قدر ککند. وقتی بهي کار شروع به رشد میکنند و هزینهمی
جایی کارخانه براي بار ي حقیقی در اختیار دارند ـ جابهکرده تنها یک گزینهي کوچکارخانه

شدند. هایی که ثروت انباشته شده بود بنا میرو جدید در مکاندیگر. در ضمن، صنایع پیشْ 
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ري در پی انحصایابی انواع صنایع وجود داشته است. شبهبنابراین، حرکت دائم مکان
ي دیگر!کردههاي کوچاي در پی کارخانههاي کوچ کردهانحصار دیگر! کارخانهشبه

داري در برابر فرایند طوالنی تغییر مدام وضعیت است. اما این این اعجازِ تعدیل سرمایه
جدید » بکر«سیستم اعجازانگیز به عنصري ساختاري وابسته است؛ به امکانِ یافتنِ نواحی 

هاي کوچ کرده. منظورم از نواحی بکر، مناطق روستایی است که یابی کارخانهکانبراي بازم
اند.کمابیش درگیر اقتصاد بازار جهانی نبوده

ایم. خیلی ساده با کرده» برداريبهره«سال گذشته، ما از این دست نواحی 500اما طی 
گونه نواحی وز، اینگیري کرد. امرتوان آن را اندازهکاهش روستانشینی جمعیت جهان می

2050رسد احتماالً تا سال نظر مییابد و بهي از سطح جهان کاهش میاروستایی به کمینه
ي بسیار بسیار کوچکی خواهد شد.کمینه

ي روستانشینی، تنها الزم است به گونه کاهش گستردهآمدهاي ایني پیبراي مشاهده
سالم «نوشته شد توجه کنیم. عنوان مقاله بود نیویورك تایمز اي که در نهم آوریل در مقاله

مزد در چین که خاطر افزایش سطوح دستهایی است که بهمقاله شرح کارخانه». کامبوج
هایی بود به کامبوج کوچ داده شدند. اما مقاله در ادامه تر میزبان چنین کارخانهخود پیش

ي چین مزدهاي فزایندهاز دستتوانند یابند که میهاي چندملیتی درمیشرکت«افزاید می
».توانند آن را پنهان کنند.بگریزند، اما حقیقتاً نمی

ي ارتباطات به پایان العادهکه گسترش خارقاستهاي چندملیتی ایني شرکتمساله
برد منجر شده است. کارگران در کامبوج امروز تنها بعد از گذشت چند سال، -وضعیت برد

ها و فشار در جهت اند. اعتصاباي را آغاز کرده، فعالیت اتحادیهسالوپنجنه بعد از بیست
کنند وجود دارد. البته این ارزش از آن که دریافت میمزدها و مزایایی بیشدست
پین را کاهش وج، میانمار، یا ویتنام، یا فیلیهاي چندملیتی به کامبجایی شرکتجابه
اصل از کوچ از چین خیلی هم زیاد نبود.جویی حشود که صرفهدهد. اکنون مشخص میمی

هرحال به درخواست خریداران قبلی ها بهبرخی کارخانه«کند که توجه میتایمز ي مقاله
گیري یک مشاور اند. نتیجهکوچ کرده» که در هراس از وابستگی به یک کشور واحدند

هم ریسک ماندن در چین«هایی دارد، اما صنعتی چنین است: حرکت به کامبوج ریسک
حال، آیا جایی براي کوچ کارخانه وجود دارد؟ یا کامبوج پایان خط است؟هربه». دارد

چنان فزاینده و سرعتی که ترکیب روستازداییِ تاکنون مهیب و هماستي نهایی ایننتیجه
مزدهایشان نسبتاً پایین است و بنابراین به که کارگران قادر به درك این هستند که دست
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کنند به افزایش مستمر سطوح پرداخت به کارگران با حداقلِ اتحادیه اي مبادرت میاقدام 
مهارت منجر شده و بنابراین فشار جهانی منفی بر روي امکانات انباشت سرمایه وجود دارد. 

هاي بزرگ نیست.این خبر خوبی براي چندملیتی
است. ترکیبی از این همان عنصري است که بحران ساختاري سیستم مدرن جهانی شده 

حال عینکنیم و دردرصد را تجربه می99تر روي فشارهاي ریاضتی هر دم فزاینده
داران چندان سودآور نیست. معناي این آمیزه داري دیگر براي خود سرمایهسرمایه

ي یک سیستم جهانی به آخر خط رسیده است.مثابهداري بهکه سرمایهاستاین
هایی متفاوت. ما جمعاً طی یی هستند ـ البته روشن است بدیلهاهر دو طرف در پی بدیل

داري رو هستیم. یک امکان سیستم جدیدي غیرسرمایههاي آینده با یک انتخاب روبهدهه
شدن ـ را تکرار کشی و قطبیمراتب، بهرهداري ـ سلسلهاست که سه ویژگی ضروري سرمایه

جدیدي است که کمابیش دموکراتیک و کند. امکان دیگر سیستم تر) می(و شاید وخیم
گاه در تاریخ جهان وجود طلبانه است. باید تأکید کرد که سیستم اخیر هیچکمابیش برابري

پذیر است.نداشته است. اما امکان
ي آخرین بقایاي دهندهي سیستم مدرن جهانی نیست. بلکه نشانحال، کامبوج آیندههربه

کند.داري محقق نمیا در نجات سرمایهسازوکاري است که دیگر کارکردش ر
آوریل 2013 15
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آن آفت سیاسی
ها در بریتانیا و ایراني تاچر و تاچریستکارنامه

دانافریبرز رییس

داري در انگلستان ظهور سرمایهحل پارلمانی براي بحران درحالدو راه1979ي در فوریه
دیگر تناقض عمیقی داشتند. کار مطرح بود که با یکمحافظهپیشاروي حزب حاکم و حزب 

اعتقاد » کینزي«حل میالن بودند هنوز به راهکارانی که به رهبري هارلد مکمحافظه
که مردم از چیز درست است و اینکه همه دور هم جمع شوند و بفهند که همهداشتند. این

هاي بزرگ کارفرمایی و کارگري و کنند. اتحاد بین اتحادیهرهبري واحدي تبعیت می
هاي مالی مؤثر کینزي را با فرصت کلیسا برقرار شود. دولت متکی به این اتحاد سیاست

حل حزب کارگر، حل کمابیش با راهگیري کند. این راهکافی اعمال و از وقوع بحران پیش
تر به کنترل اقتصاد باور داشت شباهت بسیار داشت.که کمی بیش

کار ي این آرزوها چون بادکنک چندرنگ در هوا ترکید. در حزب محافظهبعد، همهچند ماه 
داري بزرگ مالی، مخالف الگو و روش دار سرمایهجو، ضدّکارگري، طرفیک جناح ستیزه

جو گذار نولیبرالیسم عملی هم بود. این جناح ستیزهکینز به وجود آمده بود که در واقع پایه
خاطر خشم دست آورد. چیزي نگذشت که او بهقدرت را بهبه رهبري مارگارت تاچر

ي کارگر و مردم فرودست و سرسختی اش به طبقهي سبعانهناپذیر و حملهپایان
بانوي «داري مسلط انگلستان و امریکا به دریافت لقب ناپذیرش در دفاع از سرمایهگذشت
» زن«خواست و میآمداش نمیمفتخر شد. گویا او خود از این لقب خوش» آهنین
قدر به این لقب برانگیزاننده نیاز اش بماند، اما مبلغان سرمایه آن روز هماناش سرجايبودن

اش. آن روزها وقتی باالخره خشم مردم کردن او در پی مرگداشتند که امروز به اسطوره
یاد ردم بهپسندي کشاند و امروز وقتی مي عامهترین مرحلهها او را به پایینپس از سال

کردند، آهن و اسطوره هر دو دود شدند.اش تف میتوحش ذاتی او بر تابوت
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وزیري بریتانیا تصویب قوانین تاچر تقریباً بالفاصله پس از نشستن بر کرسی نخست
نفع سرمایه را ي مناسب صنعتی و مالی بهگرایانهزمان اقدامات حمایتضدّکارگري و هم

روز بدتر شد. فساد و طرز فاحشی روزبهتوزیع درآمد و ثروت بهي او آغاز کرد. در دوره
سرعت رشد کردند. امتیازهاي مادي و چسبیده، بههمسودهاي بادآورده، چونان دوقلوي به

شان ربوده شد. دولت و پلیس تحت فرمان یکی از دستویژه کارگران، یکیرفاهی مردم، به
عمل آوردند. هیچ امتیازي به کارگران گرانه بهباو با کارگران اعتصابی معدن برخورد سرکو

خاطر زیرفشار داده نشد. بانوي آهنین تا آخر ایستاد تا مبارز ایرلندي، بابی ساندز، که به
طرز فجیعی جان بدهد.هاي انسانی به اعتصاب غذا دست زده بود بهخواست

وکیل مالیاتی بود. اش راه شوهر آن زمانهمشدن در کار سیاسی بهتاچر پیش از جدي
مندان را در داران و ثروتازاي دریافت پول، سرمایهدیگر، شغل او این بود که بهعبارتبه

االمکان از پرداخت مالیات معاف کند. برداري قانونی، حتیپوشش قانون و در واقع کاله
انو کارش از دار و سرآمد بود، اما بی این باي سابقهشوهر آن زمان او در این فعالیت حرفه

شدن یمن اقدامات وکالي مالیاتی که موجب معافرفت. معلوم است که بهپیش نمی
هاي هاي خدمات رفاهی و اجتماعی و بار هزینهشد، بار هزینهداران از پرداخت میسرمایه

افتاد و این کار اثر خدمات رفاهی تر بر دوش مردم محروم میاداري و نظامی دولت بیش
کرد.دان را خنثی میبراي نیازمن

ي پتیاره«وزیري بانوي آهنین نگذشته بود که من او را به لقب مدت زمانی از نخست
بینم تر از بانوي آهنین بود. اکنون که میواقع برازندهمفتخر کردم. این عنوان به*»سیاسی

ات و هاي امپریالیستی از معجزخواران نولیبرالیسم رسوا در رسانهجیرهگونه خردهچه
شوم این لقب براي او مناسب بود. آن زمان نه زنند باز مطمئن میکارهاي او حرف میشاه

تر او کردم. کارهاي اي امروز در کار بود و نه من وقتم را صرف افشاي بیشامکانات رسانه
مهمّ دیگري هم داشتیم.

اش بر پارلمان بي سیاسی او و حزبر سر کار بود، اما سلطه1990تا 1979دولت تاچر از 
سواد او، جان میجر حدود بردار بیکفایت و فرماني بینشاندهشدن دستو پس از جانشین

دلیل هاي تاچر او را بهحزبی). بخش بزرگی از هم1995درازا کشید (یعنی تا سال به15
نظريعنوان زن وقیح تنگآمیز بهسازي با لحنی طعنههاي آلوده به فساد خصوصیسیاست

محکوم کردند.» هاي خانوادگیحراج نقره«چون که کاري با اقتصاد ملی کرد هم
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هاي تعدیل ساختاري، از راه فشار و نیرنگ و هاي مردم جهان پس از اعمال سیاستتوده
ي دورهجمهور وقت امریکا و همخریدن کارشناسان وابسته از سوي تاچر و ریگان (رییس

بود) و با فشارهاي » ریگانومیکس«نام مشابه او بهاي زمانی تاجر که واضع نظریه
عدالتی و فساد المللی پول و بانک جهانی در تنگناي فقر و بیسیستماتیک صندوق بین

وزیري تاچر دو سالی پس از نخستها در واقع یکیداران قرار گرفتند. آنمسووالن و سرمایه
یژه لندن تظاهرات برپا کردند. هرچه وبناي اعتراض را گذاشتند و مدام در انگلستان و به

هاي خودکامه، فسادپرور، نولیبرال و گرفت، دولتنارضایتی و خشم و اعتراض مردم باال می
کردند و از او اي قهرمان تقدیر میعلیهداري انحصاري مالی از او چون سرکارحامیان سرمایه

کشان از میان تدابیر ان و بهرهکردند. جبارساختند. باید هم چنین میتدریج اسطوره میبه
هاي هاي دروغین از چهرهسازيایدئولوژیک و تهییجی خود، یک کارشان هم قهرمان

سازي در ایران و در میان مجیزگویان ناك جباریت حامی خود است. این اسطورهتاب
گري شاهنشاهی و امریکایی و اسراییلی نیز رواج داشت و حال در پی مرگ او باز سلطه

سازي از ژاندارك قالبی انگلیسی در ایران ریشه در رونقی یافته است. این اسطورهاج بیرو
ي ضدّکارگري دارد. استادان دانشگاه ستیزي، دشمنی با دموکراسی گسترده و روحیهچپ

گرفتند که به دولت حامی که زبان به تحسین او گشوده بودند از همان آبشخوري مایه می
خواست سیاست تعدیل را پرگازتر و رساند و از او میخت میداري بومی سوسرمایه

تر در صورت غیرمستقیمهاي این تحسین بهتر به جلو ببرد. بعدها آموزهضدّرفاهی
هاي طلبان دولتی و سبزهاي منتظرالکرسی در پوششهاي زرد، در میان اصالحروزنامه

تر از این وجود ندارد که خرهخواهی ادامه یافت. چیزي مسمتفاوت و مثالً پوشش آزادي
داري انحصاري ي سرمایهرحم سلطهگر اقتصادي زندگی مردم و مدافع بیسرکوب
گوي شکسته و یاوهدلیل نیست که وقتی مفسران شاخاي قدرت شود. بیي رسانهاسطوره

باز شوند ناسزاهاشان راهاي نوامپریالیستی ظاهر مینولیبرالیسم در دفاع از تاچر در رسانه
کنند. ها میي اقتصادي و سیاسی تودهداران ارادهاي و طرفخواهان ریشهنثار دموکراسی

مند خود را در این خانم آهنین یافته بودند که در واقع نه از آهن کارگرستیزان نماد ارزش
دهم.که از گچ بنا شده بود. توضیح می

متعلق به آرژانتین از او در میان ي مالویناسي نیروهاي نظامی انگلستان به جزیرهحمله
آلود تجاوز بر طلب قهرمان دیگري ساخت. پوششی از گل لجنداري جنگسرمایه
آمیزي شد. او اما چیزي نبود جز ي گچی پیشین که با صدها سطل رنگ، رنگمجسمه

گري و تجاوز و زورگویی به کشورهاي دیگر. جیمز دیویدسن کارشناس قهرمان ویران
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اي را بیان کرد که در میان مالی و مبلغ تاچریسم در آن زمان نظریهاقتصادي و
پرست، اشتهار دارد. او اعالم کرد: هاي سرمایههاي مردمی و جناحاقتصاددانان، اعم از جناح

شده توسط بازار افزایش مزدها را باالتر از میزان مجاز تعیینهاي کارگري دستاتحادیه«
تري از درآمد را دریافت گذاران میزان کمآن است که سرمایهي این امردهند. نتیجهمی
جا البته از کرامات این شیخ اقتصاددان عجبی نیست. اما عجب در آن تا این» دارند.می

این نهادهاي دموکراتیک «است که او از این بحث آشکارا و با صداي بلند نتیجه گرفت که: 
ي بنابراین وظیفه» کنند!گران را تضمین میداران توسط کارهستند که استثمار سرمایه

هاي پنهان، که او را مدافع نوفاشیستگوییرغم یاوهدولت تاچر روشن بود و امروز نیز به
کنند، روشن است: نجات آهنین دموکراسی (یعنی دموکراسی سرمایه) معرفی می

سمج از طریق حذف تر آن در برابر کارگران استثمارگر وداري و تقویت هرچه بیشسرمایه
رحمانه ـ وقفه و بیرکوب بیو تقلیل نهادهاي دموکراتیک و در صورت لزوم از راه زور و س

بدیل دیگري «گفت: هوده نبود که تاچر میدفعات هم از سوي او پیش آمد. بیکه بهچنان
اي وجود ندارد، اصالً جامعه«گفت:که مییا این» در این جهان وجود ندارد]جز راه خود او[

». اشفرد و خانواده«و بعد براي مرمت حرف خودش اضافه کرد: » چه هست فرد استهر
سازي که از زمان تاچر و ریگان تحمیل آن آغاز شده بود، جهانیاما در مقابل او، جنبش ضدّ

و [انی دیگر نه! جه«آورد و اکنون به صدایی رسا و جهانی تبدیل شده است که: فریاد برمی
».ممکن است]بهتر

ي هاي هاشمی و خاتمی) و ادامههاي تعدیل ساختاري (متعلق به دولتدر ایران، سیاست
المللی پول را برانگیخت و نژاد (که تقدیر و سپاس صندوق بینآن در دولت احمدي

نژاد اجرا کرد و خاتمی با حسرت گفت کاشها که دولت احمديهاي حذف یارانهسیاست
من این سیاست را اجرا کرده بودم و جهانگیري از پیروان اصلی اکبر هاشمی رفسنجانی 

رسد) در واقع از اختراعات دولت گفت اصالً این کار افتخارش به شخص آقاي هاشمی می
اش بود.ي شرکاي جهانیتاچر به اضافه
ر مجبور شد در ي کارگویژه در پی مقاومت و اعتراض طبقهدست مردم بهتاچر واقعاً به

ي کارگر انگلستان واقعاً ي دولت (و نه قدرت پارلمانی) را ترك کند. طبقهصحنه1990
ي آهنین او علیه کردند و روحیههایی که با او مماشات میطلبعلیه تاچریسم و اصالح

داري و جناح ستودند، به میدان آمدند. اما سرمایهکارگران و منتقدان رادیکال را می
ي حزب کارگر و ي شدهفریب آن از پا ننشست و در چارچوب اختهطلب و عواماصالح
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از در » راه سوم«زنک ش (به رهبري تونی بلر) با شعار توخالی و گولاطلبان نویناصالح
ي انگلستان به آمریکا به میدان آمد.کردن جامعهدیگري براي تزویر و سلطه و وابسته

گر داري سلطهخورده و وفادار به سرمایهپردازان قسمظریهفون هایک و میلتون فریدمن، ن
هاي کلهاي نظري اساسی تاچر بودند. کسانی بودند که تشجهانی هر دو از پشتوانه

ي کارگر و فرودستان و پرداخت ي متوسط و طبقهنفع طبقهها بهکارگري، کنترل قیمت
دانستند، زیرا براي اقتصاد میهاي دولت را سم مهلکبراي خدمات رفاهی از محل مالیات

مندان و اقلیت محدود دولت نباید جز براي کاهد و زیرا دولت از مالیات ثروتاز سود می
ها، که همه خود را ها و فریدمنیستهایکیستها، فونمندان کاري بکند. تاچریستثروت

ر این وانفساي کنند، هنوز نیز در ایران و دپنهان می» آزادي«شرمانه در الي قباي بی
کاري هولناك معتقدند دولت دست به هیچ کاري نزند و فقط مواظب باشد گرانی و بی

یابی و کسی مزاحم آزادي سرمایه و متابولیسم بازار، با هر جنایت اقتصادي، مثالً کم
تان به سرمایهنظر آنان: حواسآورد، نشود. بهبار مینگی، مرگ کودکان و نادارها که بهگرس

ي کارگر و سال گذشته هیچ عنصري از طبقه32شد و به پارلمانی بیندیشید که مانند با
ي چیزها را به طبیعت و تقدیر و گذر زمان دهقان و زنان فرودست در آن نباشند، بقیه

ها سازگار است اما با تودهگونه آزادي را پاس بدارید. آزادي با گرسنگی واگذارید و این
مندان گردي بنشیند سازگار نیست.ایی ثروتکه بر دامن کبریاین

ي جامعه و تاریخ در همان برج و باروهایی شدهپردازان مسخرهجالب آن است که این نظریه
اند باقی مانده و خود را از مردم شان ساختهمندان برايمندان و دولت ثروتکه ثروت

هاي همان کاري است که در مقیاساند. این دانند زیرا گویا از آزادي دفاع کردهکار میطلب
کنند. از جایگاه ي تاچر میداران آبروباختهتر از کار این حقیران، طرفتر و پیچیدهبزرگ

سازان را حمایت هایی که این نظریهتوان پراند. این دولتهاي یاوه زیاد مینرم حرفوگرم
مدارانی استثمارگران و قدرتها، یاب، فراردهندگان سرمایهکنند اگر دولت مفسدان کاممی

میلیون 5/5میلیون تومان نیست، پس آیا دولت آن 200تر از شان کمکه درآمد ماهانه
هاي هم با این سیاستاست؟ آنگشته و محرومي مبهوتزدهمیلیون تورم50-60کار و بی

سر کار گر تعمدي؟ من همان زمان که بحث آمدن تاچر در انگلستان بر اقتصادي ویران
داري همیشه ام که مبلغان دموکراسی سرمایهبود، در آن کشور و اکنون هم در ایران شنیده

سه -تر در ازاي دوتر و گستردههاي مستقیماند از ما بدتران هم هستند که به سرکوبگفته
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از گرسنگی «ها به روش درصد تخصیص بودجه براي خدمات رفاهی معتقدند. بله آن
پرسروصدا.» کشتار مستقیم«ترند تا بندپاي» کشتن
ي هایک، فریدمن، پوپر، تاچر و ریگان، البته با گرانههاي سراسر مغلوط و سفسطهدیدگاه

کند و گسترش بحران جهانی که بیش از شش سال است گریبان امریکا و اروپا را رها نمی
خواهی نولیبرالی را اديتنها مدعیان آزنتیجه داده است، نهدرصد 27تا 11هایی از کاريبی

ها را نیز برانگیخت. الگوي تاچر (که یلتسین وارث روسیاه کرد بلکه خشم و انزجار توده
ش همین فقر و نکبت و خصومت و تنش و اشورويِ فروپاشیده آن را دنبال کرد) حاصل

ر سوختگان این مکاجاي جهان شاهد آن هستیم. واقعاً از سینهجنگ است که امروز در همه
توانند الگوي خود را براي سود مالی گونه میکشیده، چهباید پرسید در مقابل مردم محنت

مداري الپوشانی کنند.طلبی و دنیاپرستی و قدرتو منفعت
کنم:هاي او اشاره میو برنامههابه چند نمونه از سیاست

ست به نظر سازي تاچر در مورد واحدهاي مسکونی دولتی در نگاه نخي خصوصیبرنامه
رسید براي طبقات پایینی جامعه که باالخره امید پیدا کرده بودند که موهبتی می

گیرند و انشاءاهللا شوند و کنترل خانه را با پرداخت اندك در اختیار میخانه میصاحب
ي انتقال واحدهاي دولتی تمام نشده بود که اغواگران شوند. اما هنوز برنامهمند میثروت

ها استفاده کردند و با خانهظاهر صاحبراه رسیدند و از نیاز و ناداري این بهبدشگون از
شان به درآوردند و از آن پس ها را از چنگتر خانهکاري و پرداخت چنددرصدي بیشفریب

هاي شهرها شروع شد. دیکتاتوري پول که کوچاندن کارگران و مردم محروم به حاشیه
شان در جاهاي مناسب ها که خیلیخود را کرد و سپس خانهکند کارتزویر را فراموش نمی
صورت شیک و پرامکانات بنا شدند.ه شدند و براي بورژواها از نو بهشهر هم بودند کوبید

تاچر به حقوق و امنیت شغلی استادان دانشگاه هم رحم نکرد (البته مبلغان و وابستگان او 
ي خود کنندهدرمانی دیوانهي شوكو طی برنامهاز امتیازهاي ویژه بهره بردند). او ناگهان

برابر افزایش داد. دولت او آشکارا 20ها را تا ها را پولی کرد و شهریهي دانشگاههمه
گذاري است و متعلق به کسانی است که به این گفت درس خواندن یک سرمایهمی

ف و به جاي آن نظام اعی را حذهاي اجتمترِ حمایتزنند. او بیشگذاري دست میسرمایه
ي بازنشستگی و دادن آیندهرا جایگزین کرد که چیزي نبود جز حواله» ولیت شخصیمسو«

ي کار فقر و تأمین اجتماعی به بازار مالی، یعنی بازار سوداگران بزرگ پول و سرمایه. نتیجه
بلر، که فریب پوپولیستی مانند تونیمحرومیتی بود که زمینه را براي به قدرت رسیدن عوام
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ي کاري در دورهام، فراهم کرد. نرخ بیامریکا نامیده» ي سیاسیمغبچه«درستی او را باز به
درصدي قبلی را ناشی از 5- 6درصد رسید و این همان تاچري بود که نرخ 10تاچر به 
دانست و نظر کارگري و سوسیالیستی (!) میي دولت و نوعی اعمالهاي مداخلهسیاست

تر درصد هم پایین5-6کاري را از همان رفاهی و بازار آزاد بیهاي ضدّسیاستمعتقد بود 
آورد.می

و شورش در در زمان تاچر اختالف بین دولت انگلستان و مردم ایرلند به اوج خود رسید 
م خیابانی یافت. باالخره هم این تونی بلر بود که مجبور به دادن شهرهاي ایرلند حضور دائ

نشینی کرد تا دامن دولت بورژوازي ایرلند شد و عقببه بورژوازي و خردهبعضی امتیازات 
ند باال انگلستان را از چنگال مردم خشمگین ایرلند برهاند. از زمان تاچر نارضایتی در اسکاتل

پرسی طور جدي مطرح شد. این روزها نوبت دوم براي همهگرفت و درخواست جدایی به
زدیک شده است.جدایی اسکاتلند از انگلستان ن

ت تاچر (و ریگان) که ي هشتاد در دولهاي خشن چرخش به ماوراي راست در دههسیاست
شد (و دولت هاشمی از آن ورد جدید بشري و علم نوین تبلیغ میآعنوان دستدر ایران به

شدت حمایت می کرد و دولت خاتمی بناي خود را بر آن گذاشت) تمام خشونت و به
اگر ما را قبول گفت سرکوب خود را زیر چتر یک انتخاب تحمیلی قرار داد. این سیاست می

حکومت استالینی هستید. این ها و آوردندنبال حذف تمام آزاديکنید البد بهنمی
فکر انتقاد به نظام اي سیاسی را براي نابود کردن حتاکار چنین فضمدار فتنهسیاست

کشی الزم داشت.رحم بهرهبی
تاچر براي مبارزه با تورم، همان تورمی که خودش در بازگذاشتن دست سوداگران و 

اي را در پیش گیرانهسختي مالی براي سود و انباشت عامل آن بود، سیاست سرمایه
تر از همان تورم) بر اي پروا یا حیاي نتایج وخیم آن (یعنی وخیمآن که ذرهگرفت، بی

کاري شد. زندگی کارگران را داشته باشد. او نرخ بهره را باال برد و این موجب افزایش بی
ادي و واقعی ي متوسط و کارگران در انگلستان باید یک االکلنگ را در زندگی ممردم طبقه

کاري داري! آلن کردند: این طرف بروباال تورم داري و آن طرف بیاپایین بیخود تجربه می
تورمی در واقع لباسی بود بر تن هاي ضدّپاد مشاور تاچر بعدعا اعتراف کرد که سیاست

کارگري.هاي ضدّسیاست
ي سوخت و هزینهداران بود زیرا موجب کاهش نفع سرمایهسیاست واردات زغال ارزان به

رفت. ي آنان باال میکه قیمت کاالهاي تولیدشدهحالیشد درهاي تولید میابراین هزینهبن
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ها را به اعتصاب واداشت. چیان انگلیس شد و آنکاري معدناما این سیاست موجب بی
ي این زنو توطئهاعتنایی و انواع فتنهرحمی و بیبا بی1985و 1984هاي اعتصاب سال

ي آهنین شکست خوردند ـ و هنوز چیان از پتیارهرو شد. عاقبت معدنسن گذاشته روبهپابه
زنند. سواد رانده شده بر همین پیروزي او بر انسانیت مُهر قهرمانی میمبلغان توخالی و بی

گونه مشاوران اتاق بازرگانی ایران و انجمن مدیران بردم که در آن زمان چهاز یاد نمی
داشتند. از سر برمیي کارگرشکن روزي چندبار کاله ه احترام این خانم دنیادیدهصنایع ب

دانستند درهاي هنگفت دست یافته بودند و مییمن وضعیت جاري به ثروتها که بهآن
یین و با ریگانی و بر بنیادِ راندن مردم به سطوح پا- هاي تاچريي سیاستواقع در سایه

اي اندوخته بودند و به روي خودشان هم ال ماندگار و فزایندهمنوفرصت شرایط جنگی، مال
1357آورند که ماهیت سیاسی تاچر چیست. این همان تاچري بود که در اردیبهشت نمی

بالفاصله دو روز پس از کارتر به ایران آمد تا حمایت خود را از شاهنشاه آریامهر اعالم و 
ي کار امریکایی را تأیید کند و براي ادامههاي این حکومت کودتایی و کشتارها و سرکوب

به او چراغ سبز نشان بدهد.
هاي شدت تقلیل یافت و قدرت اتحادیههاي کارگري بهدر زمان تاچر بود که قدرت اتحادیه

خواران است. اي از قدرت این اسطوره براي جیرهکارفرمایی بسیار افزون شد و این نیز نشانه
سازي ابود شدند. از آن میان، صنایع فوالد شفیلد و کشتیدر زمان او صنایعی چند ن

توان نام برد. صنایع خودروسازي له شدند و بریتانیاي کبیر به ایستگاه گالسکو را می
داران بریتانیایی هاي خودروسازي ژاپنی تبدیل شد. در عوض، سرمایهمرزي شرکتبرون

شان در نظام هايي سودها بردند و خیلیاو بیمهمورد حمایت تاچر با تکیه بر منابع بانکی
ي امریکا، که انگلستان را باالخره مانند اسراییل و هلند و قطر بانکی و مالی ایاالت متحده

هاي خارجی خود تبدیل کرد، ادغام شدند.به ایالت
شد. گرانه و منظم، یکی در پی دیگري برخورد میاي سرکوبگونههاي مردمی بهبا مقاومت

هاي اجتماعی متحد شدند ي شهرهاي لندن، لیورپول و شفیلد با بسیاري از جنبششوراها
ها فقط خواهان استقالل، حقوق انسانی شهري را مطرح کردند. آنو آرمان عدالت

سیالیستی هم نداشتند. اما در شهروندان و عدالت بودند و وابستگی به احزاب چپ و سو
ي وسیلهاي منفور تلقی و بهي مکار پدیدهدیدهجربهجا دموکراسی از سوي دستگاه این تاین

ي آهنین داغان شد. وقتی شوراهاي شهر خواستند از مستغالت بزرگ مالیات بگیرند پنجه
ها لقب ها به مقابله برخاست و به آنتا امور شهري را بچرخانند، بانو خشمگین شد با آن
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را پیشنهاد کرد، یعنی مالیاتی که » رانهس«داد. تاچر به جاي آن مالیات » هاي چپیدیوانه«
در لندن، که» سوهو«ي شود. او در نوسازي محلهسان گرفته مییکاز فقیر و غنی به

حال محل سکونت اقشار مختلف و بخشی هم متعلق به عیناي قدیمی و مرکزي و درمحله
وسیع خریده و کوبیده و ي ها بود از خود اقتدار زیادي نشان داد. این محلهخانهانواع فاحشه

نو و هرحال محلهوجود نیامد و بهکاري در شهرسازي بهنوسازي شد. البته چندان هم شاه
د. درعوض کاري دولت سود کافی برداري مستغالت با همتاحدودي جذاب شد. اما سرمایه

هاي اجتماعی فقط هاي جسمی و روحی و آسیبنماي بیماريوفساد گسترده و محل نشو
ا نیز این جهاي بورژوایی است. آنگونه نوسازيها رسم ایني اینجا شد. همهابهتاحدي ج

نمایش گذاشت.رسم الگوي تاچري را به
گیري مبارزات ویژه مقابله با اتحاد شوراهاي شهر بود که مسبب اوجها بهي این سیاستهمه

سره کف حال که تاچر یکمردمی شد. اصول دیالکتیکی تعارض کار خود را کرد، در همان
هاي آن فت. حرفگراه میبیوي حقوق شهري بدکنندهدرخواستبه دهان آورده و به هر

گرایان در جهت پرهیز از خواست هایی که راستیاد ناسزاها و هتاکیزمان او ما را به
ا به هاندازنند. گیریم آنکنند میداران حقوق کارگران میدموکراسی گسترده نصیب طرف

گویند حداقل کشی علیه کسانی که میستیزي مبتال باشند، اما عربدهپارانویاي مزمن چپ
کار نیست چه معنایی هزار تومانی چیزي جز تحقیر مردم فقیر و بی500-600مزد دست

ش نیز از همین اانسانی دارد. تاچر و شرکا و مشاورانف به قدرت ضدّي معطوجز اراده
قماش بودند.

ران خودي انگلیسی پاسخ داد داخواهان صوري و نمایندگان سرمایهبه آرزوي آزاديتاچر 
سال گذشته در ایران چنین 23هاي متکی به مبانی تعدیل ساختاري در که دولت(چنان
رانی فضا، گاز، نفت، زغال، آب شهري، اتوبوس-. خانم آهنین صنایع هوایی، هواکردند)

تر به قیمت ارزان خدماتی و صنعتی دیگر را فروخت و بیشها سازمانآهن و دهشهري، راه
ها فروخت. این همان تاچر است که در مورد کار نادرست اشغال سفارت امریکا گندهبه کله

ي نظامی به ایران را داد. این در زمانی بود که پیش از آن در ایران پیشنهاد طرح حمله
آمیز به هاي صرعي این دولت در پی حملههاي کلی او و متحدان فکردولت هوادار سیاست

چپ و جنبش کارگري بودند و باالخره هم دولت آنان، یعنی دولت موقت بازرگان، از شدت 
بسته شد » روابط حسنه«و » مسالمت«که راه ی و اعتراض به اشغال سفارت و اینناراحت

شه کرد. البته ها در سایر موارد سکوت پیاستعفا داد. اما همین دولت و همین شخصیت
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بخش و انهدام داري را نجاتبرخالف پیروان بازرگان که مطلقاً دموکراسی سرمایه
ها که مستوجب گري خود آنهاي مردمی و کارگري رادیکال را ناشی از احساساتیجنبش

از سکوت و تحمل و بزدلی خود ابراز تأسف کرد 1371دانند، بازرگان در اند میعقوبت بوده
هاي او را هم ي بازماندهکشاند و همههایی میسویین بینشی که او را به چنین همو نه از آ

هاي آنان را درك ي این باورها و انگیزهکشاند. حرف من این است که اگر کسی مجموعهمی
ها و خواهی تاچري تا مغز استخوان لیبرالگونه تأثیر آزادينکند شاید متوجه نشود که چه

نگذشته بود و هنوز مرکب 1357نی نفوذ کرده است. چیزي از انقالب هاي وطنولیبرال
هاي انقالبی مردم در آن منعکس بود خشک قانون اساسی که بخش کوچکی از خواست

داران عدم طلب، طرفهاي مختلف مدیریت متعهدانه (سازندگی، اصالحنشده بود که جناح
همه به ورحم، دولت مهرورزي) همهبیگري دولت، عاشقان بازار کور و کر وهر نوع تصدي

هاي عملی و تأثیرگذار نشان دادند، گیریم متناسب با شرایط راه راست بانوي آهنین عنایت
هاي جناحی خود و فشار رقیبان.ها و خواستو حسب سلیقه

» دموکراسی«ي کار خود عنوان پایهفکري تاچر، بیش از چندبار و بهفون هایک، از مرشدان
تعریف کرده و هر پایه و محتوایی که داشته باشد ـحال قانون عنوان حکومت قانون ـبهرا 

گویند دموکراسی یعنی حکومت مردم ابراز داشته بیزاري و دشمنی خود را با کسانی که می
هایی که ضرورت گفتند رواج نظریهش (مانند نوزیک، فریدمن و پوپر) میابود. او و یاران

کشی بود) داري و نظام بهرهبرند (و منظورش قوانین سرمایهال میر سویحکومت قانون را ز
داري هار را عمالً تحقق بخشید.ي سرمایهي آزادي دیرینهاند. تاچر نظریهخطرناك

پردازان سیاسی لیبرالیسم و پدر براي شناخت تشابه عمقی فون هایک و یکی از نظریه
تأمل است. به یعنی مهدي بازرگان، قابلوطنی،هاي امروز معنوي بخشی از نولیبرال

یعنی البته [کمونیسم کسی را که به توانگران و بزرگان «هاي او توجه کنیم: حرف
پس کمونیسم شعاري که بر …کندارد مالمت میگذاحترام می]داران بزرگسرمایه
کمونیسم با این تعریفی که از بشر …ش نوشته یعنی نان و بهداشت براي همه استاپرچم

چه توهین ]یعنی نان و بهداشت براي همه[دهد و هدف و سمبلی که دارد و بشریت می
قدر ارزش و استعداد و فطرت انسان را پایین نماید (!) و چهعظیمی به مقام انسانیت می
انتشار، سال ، شرکت سهامی8ي آثار، جلد (مجموعه» …نمایدآورده و بشریت را تحقیر می

نام نام الیتناهی و هایک به). بازرگان نیز با تکیه بر چیزي به192و 191، صفحات 1378
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ي شکاف طبقاتی و توجیه محرومیت برآمده آزادي درصدد تثبیت واقعیت سخت و آزارنده
بودند.

ساز و تاچر مجري بود. نولیبرالیسم ایرانی چه آن زمان که لبخند هایک مرشد و نظریه
واقع در نهاد کند بهها را بر تن میکند و چه آن زمان که لباس میرغضبزند و ادعا میمی

هاي مشابه جهانی بوده است.ترین جریانمردمیترین و ضدّخود از خشن
ام. ها هم چیز نوشتهاند. من در زمان حیات بعضی از آنها از دنیا رفتهباري، بسیاري از این
سالگی 86که در ر مبتال بود تا اینشنیده بودم که به بیماري آلزایمها در مورد تاچر مدت

ي مردمی را کردم کاش هوشیار بود و صداي فریادهاي خشم پرکینهمرد. همیشه آرزو می
کشند کشی افزودند، عذاب میها بر نظام بهرهداري که آنهاي آسیاب سرمایهکه از چرخ

اش وزیريافزاي نخستي دردآور و رنجپایان دورهشنید. او اولین شغلی را که پس از می
پذیرفت مشاور عالی شرکت دخانیات وینستون بود. این هنگامی بود که با راحتی و آرامش 

که تاب به عقب و باال رفته حالیتاب بسیار بلندي نشست و دربسیار زیاد بر روي سکوي
ام و سپس با دوست جور ماندهبود، خنده بر لب، عکس یادگاري انداخت که یعنی هنوز آن

پذیر رفت.پسرش به تعطیالت دل
حال کاهش مصرف در عینوینستون افزایش سود و فروش و دري او براي شرکتبرنامه

کنند؟ گونه حل میامریکا و انگلستان بود. این تناقض را اقتصاددانان نولیبرال بازارزده چه
توسعه با مردم جهان سوم و کشورهاي کمحل تاچر عبارت بود از افزایش فروش بهراه
ها و بازرگانان آن کشورها. و این یعنی شکنی، تبلیغ و متقاعدکردن دولتهاي قیمتراه

ت کم صداي نفرزا. کاش هشیار بود و دستهاي خطرناك و کشنده و سرطانفروش سم
شان پول معهخاطر مصرف سیگار بخش زیادي از افراد جاشنید که بهتاریخی مردمی را می

تر شود.داري انگلیس فربهشان بر باد رفت تا سرمایهو سالمتی
که م مالقات خواهیم داشت! بیش از آنهمه با ه» سرپل صراط«هنوز وقت باقی است. 

کش تبدیل شود، هزاران جا برسد و دوباره به همان تاچر هولناك مردمخاکستر تاچر به آن
کوبان لباس قرمز پوشیدند به تابوت او تف کردند و و پايکنان هزار مردم در مرگ او شادي

سپس پشت به تابوت با خشمی راسخ علیه این دشمن بشریت شعار دادند.
1392اردیبهشت 6

یادداشت
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معناي آفت است (فخرالدین گرگانی: ز غم خوردن پتیاره در فرهنگ واژگان فارسی به*. 
اي نیست) معناي دیگر پتیاره، هولناك است چارهاي نیست / ز خرسندي به او رابتر پتیاره

(فردوسی: جهانی بر آن جنگ نظاره بود / که آن اژدها سخت پتیاره بود).
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ناپذیري بحران در نظام در اجتناب
داريسرمایه

احمد سیف

ناپذیر است؟ اگر ساالري اجتنابگونه که مارکس باور داشت بحران در نظام سرمایهآیا آن
ناپذیري به چه معنی است؟ از سویی جا اجتنابپاسخ به این پرسش مثبت است در این

که چنین کند باید در تولید هر روز گندد و براي اینسرمایه اگر دائماً بر خویش نیفزاید می
ي تداوم این فرایند تري تولید نماید. الزمهرکت کرده و کاالي هرچه بیشتري مشاافزون

که کاالهاي تولیدشده باید به فروش رسیده و نقد شوند تا ارزش اضافی مستتر استهم این
که از سویی براي استناشدنی سرمایه اینزبان پول بیان شود. تناقض حلها بهدر آن

خ سود باید سهم کار را از تولید کاهش دهد و این در تر سرمایه و حفظ نرانباشت بیش
شود ضروري است تا قدرت خرید حالی است که براي نقدکردن کاالهایی که تولید می

کنم که زیر جلب مینموداري شما را به فقط حفظ شود که افزایش یابد. توجهنه
ترین ي روند نزولی سهم کار در تولید ناخالص داخلی در شماري از عمدهدهندهنشان

ساالري است. متوسط سهم کار از تولید ناخالص داخلی کشورهاي جهان سرمایه
غیر از کره جنوبی) که در توسعه (بههاي اقتصادي و کاريدرکشورهاي عضو سازمان هم

ي دهندهکاهش یافت. نمودارهاي دیگر نشان2007در %64بود به %73,4معادل 1980
1.این روند نزولی در ژاپن، امریکا و آلمان است
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جز کره هاي اقتصادي و توسعه بهکاريي کشورهاي عضو سازمان همرفته کلیهمنظور از کشورهاي پیش
است

رسد و آید که بخشی از کاالهاي تولیدشده به فروش نمیترتیب وضعیتی پیش میاینبه
دهند بلکه بخشی از گذاري را کاهش میتنها سرمایهداران در واکنش به آن نهسرمایه

تواند در سطح اشتغال کامل ساالري نمیکنند. به سخن دیگر، سرمایهکار میکارگران را بی
رفت را در نقش کرد راه برونجاد کند. کینز که چنین استدالل میدر اقتصاد تعادل ای

عهده بگیرد شی را بهتر اقتصادي دولت دید و مدعی شد که اگر دولت چنین نقبیش
آفرینی تواند اقتصاد را در این مسیر مدیریت کند. اما دیدگاه مارکس این بود که بحرانمی
واقع خصلت همیشگی این نظام اقتصادي است. البته ریکاردو و مالتوس هم اگرچه به

ها بودن تقاضاي کل را قبول داشتند ولی از نظر آنآمد ناکافیپیدایش مازاد تولید در پی
وضعیت ـ برخالف دیدگاه کینز ـ یک وضعیت تعادلی نبود. از دیدگاه اقتصاددانانی که این 

» کندعرضه، تقاضاي مورد نیازش را ایجاد می«سه موافق بودند که باتیستبا دیدگاه ژان
ساالري همیشه که ادعا کرده باشند که اقتصاد سرمایهآید. نه اینچنین بحرانی پیش نمی

سطح اشتغال کامل خواهد بود بلکه معتقد بودند که وضعیتی که در حالت تعادلی در
ها از انعطاف کافی برخوردار باشند و اشتغال کامل وجود ندارد حالت گذرا است و اگر قیمت
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کرد نیروهاي بازار مداخله نکنند، نظام بازار اقتصاد را هاي کارگري در عملدولت و اتحادیه
اهد داد. از دید این اقتصاددانان در اقتصاد وسوي اشتغال کامل سوق خوبه سمت

نام » تعادل عمومی«عنوان تعادل پایدار داریم که از آن تحتساالري تنها یک سرمایه
برند.می

گزاره الزم است:داري به روایت مارکس دو پیشي بحران سرمایهاما، براي رد نظریه
صورت پایاپاي گیرد بهداري صورت میر یک اقتصاد سرمایهي معامالتی که دهمه

یا تهاتري باشد. یعنی یک کاال با کاالي دیگر مبادله شود.
بگیریم، ضروري ساالر را در نظرمبادالت پایاپاي را رها کنیم و اقتصاد پولاگر

ي مبادله باشد و براي هیچ قصد و غرض دیگري مورد است تا پول تنها یک وسیله
توجه عوامل اقتصادي قرار نگیرد.

نتیجه دلیلی گیرد درزمان انجام میفروش کاالها هموحالت اول، معامالت تهاتري خریددر
کل شکافی پیش يعرضهتعادل برسد و بین تقاضاي کل وندارد تا اقتصاد به وضعیت عدم

بیاید.
صورت یک ي مبادله بهبر یک وسیلهساالري، پول عالوهرکس از سرمایهاما در روایت ما

ي پول را دلیلی ندارد که همهنتیجه عوامل اقتصاديهم در آمده است و در» شانبار ارز«
یافتی براي مدتی عاطل بماند محض دریافت هزینه نمایند. ممکن است بخشی از پول دربه

فروش واین احتمال دیگر قرار نیست خریدعنوان انبار ارزش دفینه شود. با پذیرشو حتا به
ي یک کاال بعید نیست خریدار هیچ کاالیی نباشد و بگیرد. فروشندهزمان و توأمان انجام هم

صورت دفینه ید کاالي دیگر بکند و بقیه را بهاش را صرف خریا تنها بخشی از پول دریافتی
ي کل و تقاضاي کل در اقتصاد کوشد تعادل بین عرضهگونه مینگاه بدارد. وقتی این

ریزد.هم میساالري بهسرمایه
تر سازي بیشساالري ـ یعنی با پیدایش اعتبار ـ نیاز به دفینهتر سرمایهرفتهاشکال پیشدر 
صورت ذخیره حفظ کنند تا بتوانند اقتصادي باید بخشی از پول را بهشود یعنی عواملمی

دگرسان نشوند.» مشتریان بدحساب«صورت هاي به سرآمده را بپردازند و بهاعتبارات و وام
سازي پول رو تر از همیشه به دفینههاي امریکایی بیشخوانیم که بنگاهمیجا در این

1980ش در اشد که میزانصورت نقد حفظ میاند و میزان دارایی شرکت که بههکرد
2تریلیون دالر افزایش یافته است.4,97به 2010میلیارددالر بود در 453معادل 
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واقع حداقل دو ساالري تقاضاي براي پول درسرمایهساالر دیگر، دراقتصاد پولعبارتبه
بخش دارد:

عنوان وسیله مبادلهتقاضا براي پول به
سازيمنظور دفینهتقاضا براي پول به

نی پول خصلت دیگري هم یافته سازي تقاضا وجود دارد یعمنظور دفینهوقتی براي پول به
سازي یعنی به تعویق ول براي دفینهدرآمده است. تقاضا براي پ» انبار ارزش« صورت و به

انداختن مصرف پول براي خرید کاال.
که در بیاید ولی اینهاي دیگر درصورت داراییتواند بهشده میسازيکه پول دفینهالبته
دانستن نیست.سته و پیوسته است که از پیش قابلآید یا خیر به عوامل متعددي وابمی

اي شود وجود چنین وسیله مبادلهي کاالها تعریف میمبادلهساالري که با در نظام سرمایه
افتد و با خود فرایند تولید و انداز میضرورتی حیاتی دارد چون در نبود آن مبادله به دست

رد. وقتی آمد دیگري هم داسازي پیاندازد. پذیرش نیاز به دفینهبازتولید را به مخاطره می
هاي ي مستقیم بین سطح قیمتآید رابطهنه در میصورت دفیبخشی از پول درجریان به

این هم داللت دارد که سازي پول برریزد. پذیرش دفینهي پول در هم میپولی و عرضه
اش هم نادرست است. دلیلناپذیري تولید مازاد همیعنی امکان» سهباتیستقانون ژان«

شود. عه صرف خرید کاالها نمیي درآمدهاي پولی یک جامکه با قبول این نیاز همهاستاین
ساالري دو قسمت دارد:یک نظام سرمایهبندي کنیم: تقاضا براي پول درپس جمع

ي مبادلهعنوان یک وسیلهبخشی به
انبار ارزش«صورت یک شی بهبخ.«

تر بشود؟ ساالري بیشسازي دراقتصاد سرمایهشود تا تمایل به دفینهچه عواملی موجب می
آن صورت سازي را قبول داشته باشیم درروشن شد که اگر تمایل به دفینهجاتا به همین

تراز نخواهد بود و این هم روشن است که اگر در اقتصاد همي کل درتقاضاي کل با عرضه
تولید هم تر شود بحران اضافهسازي بیشواکنش به وضعیتی که وجود دارد تمایل به دفینه

شود.تشدید می
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سازي گزاره که تمایل به دفینهکنیم از این پیشاین وضعیت شروع میپس براي توضیح 
ي مبادله. اگر عوامل عنوان یک وسیلهي پول منهاي تقاضا براي پول بهبرابر است با عرضه

صورت دفینه در بیاورند پس:تري از پول را بهاهند میزان بیشاقتصادي بخو
 شود.تر میاقتصاد بیشدرمیزان کاالهاي تولیدشده ولی به فروش نرفته
.قیمت فروش کاالها باید کاهش یابد

ها باعث شویم بلکه کاهش قیمترو میهتولید روبتنها با بحران اضافهدر این حالت نه
گذاري از سوي شود که سیر نزولی نرخ سود تشدید شود و بر میزان سرمایهمی

داران تاثیر منفی بگذارد.سرمایه
ساالري بخش اصلی پول در مالکیت توجه داشت که در اقتصاد سرمایهاز سوي دیگر باید 

اري دارند چون کارگران پول را داران است و به تعبیري در مالکیت پول حالت انحصسرمایه
شود کنند و این مزد هم صرف تولید و بازتولید خودشان میصورت مزد خود دریافت میبه

توان گفت ترتیب میاینپول اندك را ندارند. بهی از اینو امکان عملی عاطل گذاشتن بخش
سازي داران براي دفینهکه امکان بالقوه ظهور و تشدید بحران مازاد تولید به تصمیم سرمایه

سازي پول داران به دفینهپول وابستگی دارد. اما پرسش اساسی این است که چرا سرمایه
کنند؟تري پیدا میتمایل بیش

ساالري گردد. در نظام سرمایهي تولید و انباشت سرمایه برمیه انگیزهپاسخ به این پرسش ب
گذاري ي اصلی تولید و سرمایهکنند بلکه انگیزهها براي رفع نیازهاي خود تولید نمیبنگاه

ی که مخل حداکثرسازي سود واقع حداکثرسازي آن است. هر عاملتر و درکسب سود بیش
یند انباشت سرمایه نیز تأثیر مخرب خواهد فرآدارد که برفقط بر تولید اثر منفی باشد نه

منظور جایگزینی گذاري ـ یعنی تبدیل مازاد ارزش به سرمایه ـ تنها بهگذاشت. سرمایه
گیرد. یعنی اگر به تداوم نرخ شده و بدون توجه به نرخ سود انجام نمیي مستهلکسرمایه

شود و رو میهبازتولید سرمایه با اشکال روبتر شدن آن اطمینانی نباشد بیشسود و یا حتا
رت پول تنها با زیان صوشده بهافتد. ارزش مازاد انباشتانداز میانباشت سرمایه به دست

تر سازي بیشدلیل تمایل به دفینهصورت سرمایه دگرسان شود و به همین تواند بهمی
شده » کاربی«اي است که »هسرمای«شده به واقع نماد شود. به سخن دیگر، پول دفینهمی

یابد (مثل وضعیتی که در اغلب اقتصادهاي شود و یا تداوم میاست. وقتی بحران آغاز می
تري به داران تمایل بیشحال حاضر حاکم است) بخش بزرگی از سرمایهساالري درسرمایه
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کاري شود ناگفته روشن است که هم بیکنند و وقتی این چنین میسازي پیدا میدفینه
شود و هم فقر و فالکت.تر میبیش
خ شان در رسیدن به نرسازي به تواناییداران به دفینهتر گفتیم که تمایل سرمایهپیش

» انتظار«واقع یابد بهجا اهمیت میچه در اینمعمول سود بستگی دارد و اما آن
ن تداوم داراسرمایهشود انتظارداران است. یعنی وقتی روند نزولی نرخ سود آغاز میسرمایه

سازي براي صاحبان مازاد ارزش جاست که تمایل به دفینهاین نرخ نزولی است و این
یابد که مانده افزایش میشود تقاضا براي پول عاطلگونه میشود. وقتی اینتر میبیش

تیجه این عنوان ابزار مبادله کاهش یافته باشد. نماند که تقاضا براي پول بهین مینوبه به ابه
شود و این در حالی است که هم ظرفیت مازاد تولیدي که بحران مازاد تولید تشدید می

اند.کار شدهوجود دارد و هم بخشی از کارگران بی
یابد و در نتیجه، شود، قیمت کاال در بازار کاهش میسخن کوتاه، وقتی مازاد تولید پیدا می

اهشی را در خود نهفته دارد در آینده همین روند کهاداران از تغییرات قیمتانتظار سرمایه
یابد. به سخن دیگر، چون انتظار گذاري کاهش میگونه است که تولید و سرمایهو این

ها در درازمدت منفی شده است در نتیجه تقاضا براي کاالهاي داران از تغییر قیمتسرمایه
انتظار دنبال خواهد داشت.هبیابد و کاهش تقاضا کاهش قیمت رااي کاهش میسرمایه

سازي داران به دفینهتر سرمایهي تمایل بیشدهندهواقع توضیحتغییرات منفی در قیمت به 
پول است.
هایادداشت

ام:. این نمودار را از این مقاله گرفته1
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_202352/lang–
en/index.htm

2 .http://www.stlouisfed.org/publications/re/articles/?id=2314
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اول ماه مه زیر آوار
خسرو صادقی بروجنی

ي پوشاك در کنندهکارگرِ تولید300کارگر، بیش از ي اول ماه مه، روز جهانیدر آستانه
باختند. شان در زیر ساختمانی هشت طبقه مدفون شدند و جانتوجهی کارفرمايپی بی

اي محلی و در ارتباط با حوادث شغلی روایت هاي جریان رسمی، واقعهاین واقعه در رسانه
آید، نه از میان میسازيِ کار و سرمایه صحبتی بهانیشود. در این روایت نه از جهمی

اي نشانهشود و نه شدن حرفی زده میهاي چندملیتی و جهانیساختار تولید در شرکت
انی نظري و مفاهیمی که به شناخت ما در درك وقوع حوادثی از این دست یاري است از مب

کند.می
محل وقوع حادثه است، کشوري که جدا از متن » بنگالدش«ها، در روایت رسمی رسانه

جا ارتباط چندانی با شود و گویی قوانین حاکم بر کار و سرمایه در آنجهانی پنداشته می
اري در کشورهاي مرکز سرمایه داري در اروپا و امریکا ندارد.هاي جها و برنامهسیاست

آمد از منظر اقتصاد سیاسی و تبیین ارتباط آن با ایدئولوژي تر این پیشاما بررسی عمیق
هاي جهانی آن را در متنی از مبادي نظري نشان داري معاصر، ریشهمسلط بر نظام سرمایه

ازچندگاه وقایع مشابه آن در نقاط د نیست و هرفربهکه چندان منحصراي دهد. واقعهمی
که تاکنون طی مراحلیوداريسرمایهتاریخازبررسیاینافند.مختلف جهان اتفاق می

هاي مارکس در مورد پویش و انکشاف این سیستم و نظریات توان تا تحلیلرا میکرده
شدن دنبال کرد.جدیدتر در مورد جهانی

گذرد، اش در اروپا، تاکنون پنج سده از عمرش میگیريابتداي شکلداري، از نظام سرمایه
ها در ارتباط مستقیم با است که منطق هر یک از این دورهمراحل مختلفی را طی کرده

منطقِ نظام سرمایه (یعنی انباشت سرمایه) است. از همین روست که تاریخ طوالنی 
تن ها در متسلط بر مواد خام و بازارِ آنهاي دیگر به قصد استعمار و فتح قهرآمیز سرزمین

تبیین است.داري قابلانکشاف نظام سرمایه
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بر سلطه بر مواد خام و بازار گذشته در این است که عالوهبه اما تمایز دوران اخیر نسبت
و ترین رسی به نیروي کار ارزان و مناطق جغرافیایی داراي کمداخلی کشورها، دست

ي مضاعفی براي سلطه بر کشورهاي دیگر زیست، انگیزهبراي حفظ محیطترین قوانین سهل
شود، با معرفی قانون اي که موجب آن میکند. مارکس با بیان این تحول و انگیزهایجاد می

پردازیم.طور خالصه به آن میآن را تبیین کرد که در ادامه بهارزش
) و سرمایه متغیر cش سرمایه ثابت () از دو بخCي قانون ارزش مارکس، سرمایه (بر پایه

)vي ي خام، مادهشود. آن بخش از سرمایه که به وسایل تولید یعنی ماده) تشکیل می
ارزشچونشود،میتبدیل…ها وآالت، ساختمانکی و ابزارهاي کار مثل ماشینکم

.نامندمی»ثابتسرمایه«راآندلیلاینبهکندنمیتغییرتولیدفراینددراشکمّی
شود، مزد نیروي کار پرداخته میاما از سوي دیگر، آن بخش از سرمایه که بابت دست

کند و هم منشاء تولید ارزش اضافی است. براي تولید ارزش معادل خود را بازتولید میهم
شود، هر کاال نیاز به صرف سرمایه ثابت و متغیر است. هنگامی که فرایند تولید کامل می

ارزش اضافی است. s، که در آن s+(c+v)ر اختیار داریم که ارزش آن برابر است با کاالیی د
دار میزان نرخ سود سرمایه)c+v() بر کل سرمایه ثابت و متغیر s(از نسبت ارزش اضافی

.)s / (c+v)(شود: محاسبه می
یعنی میزان کاري ، »کار الزم«روي نیروي کار، با رشد تکنولوژیک ابزار تولید و افزایش بهره

ي کاهش کار یابد. در نتیجهکه الزم است کارگر براي تولید یک کاال انجام دهد کاهش می
دهد (کار اضافی) الزم در زمان ثابت، میزان کاري که کارگر مازاد بر کار الزم انجام می

شود.یابد. در پی افزایش کار اضافی، ارزش اضافی نیز زیاد میافزایش می
ي ثابت افزایش و تر، سرمایهگذاري بیشهاي جدید و سرمایهه از تکنولوژياستفاددلیل به

ازدیاد است. حال اگر سرمایه متغیر را ثابت بهیا ترکیب ارگانیک سرمایه رو)c/v(نسبت
چه ) تقسیم کنیم، آنvفرض کنیم و صورت و مخرج کسر نرخ سود را بر سرمایه متغیر (

یعنی . از آن جایی که مخرج کسر(1+(c/v))/ (s/v)(از: استآید عبارتدست میبه
(c/v)+1)(یابد که در قانون ارزش مارکس به افزایش است، نرخ سود کاهش میحالدر

گویند. اما براي جبران این سیر نزولی الزم است چنین رابطه اي گرایش نزولی نرخ سود می
راي این کار باید سازوکاري پیش صورت کسر مذکور بیش از مخرج آن افزایش یابد که ب

کار ) باشد. این سازوvتر از سرمایه متغیر (واره بیش) همsگرفته شود تا ارزش اضافی (
واره کند هممزدي که به کارگر پرداخت میدار میزان دستچیزي نیست جز آن که سرمایه
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بخواهد ارزش اضافی چون اگر)s(1+ایجاد شده از نیروي کار او باشدتر از ارزش اضافیکم
)sتولید جدیدتر افزایش دهد، این کارگیري ابزار تر و به) را از طریق سرمایه گذاري بیش

) و در نتیجه تکرار فرایند قبلی و گرایش نزولی نرخ cي ثابت (شدن سرمایهمعناي زیادبه
سود است.

سود را مدیریت کند داري براي آن که قادر باشد گرایش نزولی نرخ بنابراین نظام سرمایه
گذاري تولیدي در مناطقی دارد که بتواند ضمن تولید ارزش اضافی تمایل به سرمایه

چه مارکس در قانون ارزش خود تري به نیروي کار بپردازد. آنکممزد واره دستتر، همبیش
ي پروژه«داري املی است که موجب شد نظام سرمایهآن را تبیین کرد از جمله عو

سازي و دیگر جهانیبیانازي و آن را ترویج کند. بهپردسازي) را نظریه(جهانی» نشدجهانی
کارهاي مدیریت ترین راهتر است از مهمانتقال صنایع کاربر که نیازمند نیروي کار بیش

داري براي داري و انتقال آن به کشورهاي پیرامونی است و نظام سرمایههاي سرمایهبحران
جایی جغرافیایی هبرم به آن دارد که خصلتی جهانی یابد. اما این جابتداوم خود نیاز م

اندازد.حلی موقتی است و فقط زمان بحران را به تعویق میها راهبحران
زیست نیز ونی که سهم زیادي در آلودگی محیطانتقال صنایع کاربر به کشورهاي پیرام

پیش از این کشورهاي صنعتی داري کهدارند موجب شده است از کشورهاي مرکز سرمایه
داري صنعتی به ها از سرمایهزدایی شود و شکل روابط تولیدي آنشدند، صنعتمحسوب می

گیر مشاغل خدماتی داري مالی تغییر کند. بنابراین در این کشورها شاهد رشد چشمسرمایه
فهوم سنتی شناختی جدید طبقه کارگر در مرو در بسیاري از نظریات جامعهاینهستیم. از

کاران، ي تغییرات اجتماعی نیست و اقشاري چون دانشجویان، جوانان، بیآن دیگر سوژه
کنند.دستان شهري را کارگزار چنین تغییري تلقی میینشینان و تهزنان، حاشیه

داري براي حفظ و بقاي خود ناگزیر است که خصلت جهانی گونه که نظام سرمایهاما همان
کند، نیروهایی که علیه مشاغل تولیدي را به کشورهاي پیرامونی منتقل میداشته باشد و 

نگرتري هستند. فقدان تر و کلکنند نیز نیازمند نظریات جامعآن مقاومت و مبارزه می
گرایی امر جهانی به امور لچنین نظریات و غیرانضمامی نگریستن به تحوالت جهانی و تقلی

گیر نیروي کار تولیدي در کشورهاي پیرامونی د چشمشود رشاي و ملی باعث میمنطقه
ماتی در کشورهاي نادیده گرفته شده و در مقابل با تکیه بر افزایش کارگران خد

گونه تحلیل شود که طبقه کارگر دیگر موضوعیتی براي بحث نداشته و داري اینسرمایه
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از لحاظ کیفی کامالً رو هستیم کهروبه» ي متوسططبقه«نام ي جدیدي بهامروز با طبقه
متفاوت است.

اي که عنوان متوسط را به آن این در حالی است که کیفیت زندگی بسیاري از اقشارِ طبقه
چنان از مالکیت ابزار تولید ها همدهند چندان تفاوتی با طبقه کارگر ندارد. همانند آنمی

خودشان را در محروم هستند و براي تأمین معاش خود مجبورند نیروي کار و تخصص
بازاري که مدیریت و کنترلی روي آن ندارد به فروش برسانند.

داري، کاال به شکل موجودیت مادي شیک و مدرنی به هاي غالب در نظام سرمایهدر رسانه
ازار و ي این دو ، یا در بکننده با کاال و رابطهشود. رویارویی مصرفننده عرضه میکمصرف

داري مالی و در تاالرها و گذر سرمایهتقاضا است و یا از ره- ي عرضهدر چارچوب رابطه
هاي پر ازدحام بورس سهام.سالن

دارد. این ي بنگالدش، پرده از روي دیگر فرایند تولید کاال بر میاما اتفاقاتی چون واقعه
داري که مراحل گوناگونی را از واقعه نشان داد در جریان تولید کاال در نظام سرمایه

کند، نیروي کار جهانی استخراج مواد خام تا حمل و نقل و بازاریابی محصول طی می
ترین سودها را داران ملی و جهانی گزافچنان سرمایهبرد تا همترین سهم را از آن میکم

هاي ساختاري سیستمی را به تأخیر بیندازند که نصیب ببرند و قادر باشند بحران
تعدیل شده است. سازوکاري که از قهرآمیزترین و هاست با سازوکار مختلفقرن

کشی از کار ارزان کودکان و زنان و استعمار ها چون جنگ افروزي تا بهرهبارترین راهخون
ي هاي رسمی و عمدتاً ایدئولوژیک عنوان فریبندهشود که در آموزشنوینی را شامل می

دهند.شدن را به آن میجهانی
گذارد نفی و تلخی که از خود برجاي گذاشته است جاي شک نمیشدن و آثار ماما جهانی

شود، آن را میشناسی نوشتههایی که براي نوآموزان اقتصاد و جامعهمهناچون درسکه هم
طرف و با آثار توأمان مثبت براي اکثریت و منفی براي اقلیت نپنداریم.اي بیپدیده

کشی از نیروي کار ارزان در آن و بهرههاي بزرگ در کشورهاي پیرامونی حضور شرکت
کشیِ ارزان بر زندگی و معیشت کارگران در چنین آثار منفی این بهرهمناطق و هم

ي کارگر شدن براي طبقهروشنی بیان این واقعیت است که جهانیکشورهاي صنعتی، به
تنزل بازي باختی دوسویه است که در سویی استثمار شدید جریان دارد و در سوي دیگر 

ي کیفیت زندگی.هر روزه
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ي سرمایه است. بستگی کارگران جهان علیه قدرت آمرانهروز و جشن هماول ماه مه سال
اري جهانی با دشود که سرمایهاما براي کارگران بنگالدشی، این روز در زیر آواري برگزار می

آن با روز جهانی زمانی ملیتی برایشان تدارك دید. این واقعه و همهاي چندابزار شرکت
تر آگاه چه بیشهاي کارگري است تا هرران و تشکلگهایی براي کنشکارگر، حاوي درس

داري معاصر خصلتی جهانی دارد و ناگزیر به فرارفتن از گونه که سرمایهشوند که همان
تر براي آن نیز دهی براي بدیل انسانیمرزهاي ملی خود است، مبارزه علیه آن و سازمان

تی خصلتی جهانی و فراملی داشته باشد.بایس
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ي بازارمزرعه
دانیآزادي روباه در مرغ

|نویس نیکالس برادبري با رمان1وگوي آلمانتاس ساماالویچیوسگفت
فیروزه مهاجر

اثر ي حیوانات،در پایان جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد، کتاب مزرعه1945در سال 
، که »2ي بازارمزرعه«جورج اورول، منتشر شد. و نیکالس برادبري در سال جاري با رمان 

ي عصر بازار آزاد است، وارد عالم ادبیات شد. اورول درباره» 3ي حیواناتمزرعه«بازسازي 
انگیز دالیل و اي حیرتاین کتاب هجو اقتصاد بازار مهارگسیخته است و به شیوه

کند. داستان سرنوشت سه شخصیت را لی بحران کنونی را بررسی میآمدهاي احتماپی
اي لی، جوجهبین، مرلین، االغی بدبین و لیکند: اورول گاو نري کامالً خوشبررسی می

داري متأخر در سه ترسو و سردرگم. در این داستان، تمامی مظاهر زندگی مدرن در سرمایه
ها و چاقی بیمارگونه تا چیرگی روزافزون رسانهگرایی روزافزون و ي گذشته، از مصرفدهه

محیطی در هجوي درخشان ي زیستهایی مانند توییتر، فاجعهحتا رشد اینترنت و پدیده
شود.بررسی می

ي زیر از عوامل مؤثر در این برداشت طنزآمیزش از بحران نیکالس برادبري در مصاحبه
گوید.نسبت به آینده سخن میهاي بالقوه براي امیدواري مالی فعلی و زمینه

قدر با موفقیت خواندم از این در شگفت بودم که چهوقتی رمان شما را می
تان رسید که سعی طور به ذهناید. چهاورول را بازسازي کردهي حیوانات مزرعه

کنید داستان اقتصاد بازار غرب را با به وام گرفتن چارچوب رمان اورول بگویید؟
کنم این داستان بود که مرا انتخاب کرد و نه برعکس. شاید حرف عجیبی باشد، اما فکر می

خواستم کنند. من از دوران نوجوانی میها نویسندگان را انتخاب میکنم داستانفکر می
پیدا » به ذهن خطور کند«کتابی بنویسم، اما هیچ موضوع گیرایی که به اصطالح معروف 
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کامال ام شکل گرفت، و انگارروز این ایده آمد، و خیلی سریع در ذهننکرده بودم. بعد یک
توانستم هاي خیلی ساده بود. نمینظرم این یکی از آن ایدهدرست بود. در بازنگري، به

بفهمم که چرا زودتر اتفاق نیفتاده.
ي مزرعههاي نخست اورول براي این که ناشري براي دانیم، تالشکه میچنان

شان رفت پیدا کند در کل ناموفق بود، چون ناشرانی که او به سراغحیوانات 
طور موفق به انتشار هاي حیوانات فروش ندارد. شما چهمدعی بودند داستان

خودتان شدید؟» داستان حیوانات«
وجه آسان نیست. من آن را کامالً سریع و طی سال هیچخب، منتشر کردن نخستین اثر به

تري برد تا منتشر شد. در آغاز از طریق دوستی که ی وقت بیشنوشتم. اما خیل2008
نویسد و آثاري از او منتشر شده دست به اقدام زدم، امیدوار بودم هاي تاریخی میرمان

نوشته را ها دستبخش باشد. اما آناش از طرف او به کارگزاران ادبی یاريمعرفی شدن
نوشته را براي تعداد جو کردم و دستودش. بعد خودم جستگذاشتند کنار و نخواندن

لطف کرد و 4رسیدند فرستادم، و یوري گابریلنظر مناسب میشمار کارگزارانی که بهانگشت
ش اآن را خواند و نظر داد که ممکن است با چند تغییر کوچک درست شود. بنابراین اصالح

خیلی سریع با ابراز ش فرستادم، و یوري آن را فرستاد براي این و آن. مااکردم، و پس
خواست داستان را حسابی رو شدیم، اما او میهاي مالی روبهمندي یک ناشر متنعالقه

بختانه، توانم با برخی افکار او موافقت کنم. خوشتغییر بدهد و من احساس کردم که نمی
یم.جا رسیداش آمد، و سرانجام به اینهم از آن خوش5ي طوالنی، ددالوسپس از یک وقفه

غرب است و تا حد معینی » بازار آزاد«ي اقتصاد مندانهرمان شما هجو تند و هوش
پایان، کشی از طبیعت بیپایان، بهرهي مصرف بیسبک زندگی آن بر پایههم هجو

هاي دیگر که از چنین نگرشی حاصل انباشت ثروت آزمندانه و تمامی رذالت
اند؟ در این نقد الهام بخش تان بودهي در شود. چه منابع ادبی و فلسفی دیگرمی

هاي داوريي اقتصاد چه نویسندگانی را خردمند، معتدل و برکنار از پیشعرصه
زمانی که رمان ها کدام از اینشمرید؟ آیا هیچولیبرال کنونی میمستتر در تزهاي ن

تان مهم بود؟نوشتید برايرا می
اند یا تحت تاثیر کتاب مقدس، ثیر افالطونلحاظ فلسفی، همه در غرب عمدتاً یا تحت تاهب

طور داشته باشند یا نداشته باشند. بهخواه این را تشخیص بدهند یا ندهند، دوست 



158|ي بازارمزرعه

خوار: قطعات ادبی براي زالو یا خون«، 6نظیر هانس مگنوس انتسنزبرگرناخودآگاه، شعر بی
احتماال روي سبک کارم تاثیر 8ي این ایده بوده باشد. سوییفتباید هسته» 7تعلیمات مدنی

کنم از طنزِ سوییفت بهتر وجود داشته باشد. ممکن است کورت وُنه گات گذاشت. فکر نمی
اند، تاثیري گذاشته باشند. کنندهطریقی فلسفی هم خیلی سرگرم، که به 9و مارتین امیس

کینز و گالبرایت م مارکس، اگمانتر از این دیگر چیزي نباید باشد. بین اقتصاددانان بهبیش
اند. اما من اقتصاددان نیستم، بنابراین مطمئن ت و هایک روي من اثر داشتهبیش از اسمی

چیز را ستقیم بوده باشد. فکر کنم من همهتواند منیستم که نفوذ این افراد تا چه حد می
شوم، رويیدئولوژي متمرکز میتر روي نقش اشناسم بیشبینم، و چون زبانتر میساده
ي ها و مسائل دیرینهدهد. اینطور این، از طریق زبان، به فرایند سیاسی شکل میهکه چاین

گرایی را به زیر تر از همه، این کتاب یک شکل ماديآزمندي و خطرات بدهی. شاید اساسی
فان، شاید ربط اگوستین و ش را. در بین فیلسوابرد، و اورول یک شکل متفاوتال میوس

دار بوده است. او با تري برخورتر باشد، اما نیچه احتماال از نفوذ بیشر من بیشبا افکاکانت 
شود. از بین متفکران معاصر که به بحران رو میبهاي با مدرنیته روکنندهصداقت مبهوت

12ضربهضدّو11قوي سیاههايي کتاب، نویسنده10پردازند، فکر کنم نسیم طالبمالی می

هاي راسل شود. بحثکه عموماً پذیرفته میتر از آنواقع خیلی بیشخیلی جالب است، در 
را 15گویانه است. من احتماالً باید کارهاي جان گريهم پیش14اياسالدر سی13ناپیه
خواندم.تر میبیش

مأیوس شدید؟ و چرا فکر » بازار آزاد«هاي اقتصاد خود شما چه شد که از وعده
نیست؟کنید که این تصور عملیمی

کنم که به یک مفهوم خیلی رسد؟ خب فکر میهاي آسان میالاي خدا. پس کی نوبت سو
که ه بسیار مولد است، که هست، و ایني بازار آزاد این است کساده است. وعده

عینی هاي هاي بازار بازتابترین راه براي تنظیم روابط اجتماعی است، چون قیمتمنصفانه
شود. فکر ش هستند قائل میاها معرفبراي چیزهایی که این قیمتاند که جامعهمفیدیتی

کنند.طور استدالل میدار آزادي فردي من اینکنم دوستان طرف
گران اقتصادي، از این راه و آن راه، امتیازهایی کسب جاست که کنشالبته، مشکل این

عبارتی، دالر جاي و اگر، بهشود. یار نابرابر میکنند و در نتیجه توزیع قدرت اقتصادي بسمی
تر دالر دارند از این قدرت براي شکل دادن رأي را گرفت، آن وقت کسانی که از همه بیش

برند. و اگر به آمار نگاه کنید، هایی که به خودشان نفع برساند استفاده میبه جامعه به شیوه
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ه مدام فقیرتر دهمعناي واقعی در این چند نیست که یک آدم معمولی در غرب بهشکی 
زند.تر سودها را به جیب میکه آن یک درصد نامی بیششده است، حال آن

داران آزادي فردي ممکن است استدالل کنند که این قسم نابرابري یا از آن نوعی طرف
آید که حکومت از طریق تقلب و که تنها وقتی پیش میست که توجیه اخالقی دارد، یا اینا
اصطالح معروف که در بهاستافتد. نظر من اینگر اقتصادي مید کنشدست یک بانساد بهف

ي گویند که نظریهدر واقع به من میزایش نابرابري اجتناب ناپذیر است ـ یک بازار آزاد اف
و حکومت فاسد علت نیست، بلکه یک نشانه است که در ـ کندکیاس این مدعا را اثبات می

ي تصادف محض ند نتیجهتواند. نابرابري خیلی ساده میکعین حال نابرابري را تشدید می
خود ایراد اخالقی دارند، چون ما کهخوديهاي باالي نابرابري بهحال، سطحهرباشد، و در

مان شریک شدن با دیگران است، و نابرابري فاحش حیوانات اجتماعی هستیم یک وظیفه
افتد.دهد که چنین چیزي اتفاق نمینشان می
کند، نمایی میشدت بزرگها را بهاین تحریفـکه موضوع محوري این کتاب استبدهی ـ 

هاي بار است، و براي همین است که ما اینک سطحقدر زیانبراي همین هم هست که این
جا که بدهی مقروض کردن قرون وسطایی نابرابري را در خیلی از کشورها داریم. و از آن

نتقام آورد، بدترین اهاي عظیم بینانسلی هم پدید میدم تساويآیندگان است، در ضمن ع
دهد.افزایش جوانان نشان میبهشدت روکاري بهکه بینسل پیر از نسل جوان، چنان

ناپذیر که نیاز مهارر بلند مدت عاملی منفی باشد، چراشاید در اصل، خود مولد بودن بازار د
کند که تداوم بقاي ان آلودگی وسیعی ایجاد میبرد و چنبراي رشد منابع را از بین می

عنوان رویکردي گرایی بهي ماديهایی دربارهالشود. اما این در ضمن سوناممکن میانسان 
آورد.به زندگی پیش می

ا توان حدس زد که شما یک دنیاي مختصر مینامهحالاز یادداشتی حاوي شرح
در تان ي شخصیارید. تا چه حد تجربهري دداکني کار دولتی، تجاري و باتجربه

ي بازار تان نسبت به شکل و محتواي مزرعهها روي موضوع و نگرشاین حوزه
ها تا اینـ کننداش میها ادارهکه خرگوش» هاي خوکیانکب«تاثیر دارد؟ توصیف 

داري تاثیر پذیرفته است؟چه حد از دوران اشتغال خودتان به بانک
از این دست کرد. حرف من این نیست که هاي مستقیمی گیرينتیجهفکر نکنم بتوان 

مداران ي سیاستکه همههاي پشمالو دارند، یا اینق و دمهاي برادارها چشمي بانکهمه
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این چیزها دهد و طنز خوب صرفاً بهاي نشان میپوزه. کمدي انسانی خود را در هر حوزه
فکر کنید. من 16داستان یک منبره مذهب دربخشد. به نگاه شگفت سوییفت بحیات می

داري عنوان یک ناظر دولت، بانکام، بهدر بخش روابط عمومی مالی گذراندهتر عمرم را بیش
ل مان، که محورش پوهاي جامعهي آیینو تجارت. پس این به من امکان داده که درباره

اش همین است.است و نه الهیات، فکر کنم. همه
رسد. ها و حیوانات به پایان میهاي بین انسانبا رنگ باختن تفاوترمان اورول 

دهنده. آیا تعبیرتان از اقتصاد بازار آزاد شما با یک وداع با آزاديِ هشداررمان
هاي آزادي را در هم بکوبد؟تواند شالودهابزاري است که می

روه از مردم اجازه یک گاي ظرفیت از میان بردن آزادي را دارد، چون به هر ایدئولوژي
اي، پیش طرز معماگونهي بر دیگران سلطه بیابند. پس، بهلحاظ فکري و اقتصاددهد بهمی

چنان که در تواند ابزاري براي سرکوب عملی آن باشد، هممی» آزادي«کشیدن پاي 
گرفت. وقتی ي حیوانات، دم از برابري زدن با هدف تضعیف برابري صورت میمزرعه

شان را براي حفظ منافع رتکنند در واقع خیلی راحت قدتبلیغ بازار آزاد را میهایی که آن
افع صاحبان هاي واقعی، براي حمایت از منگیرند ـ یا، در مورد خام عقلمیکار خود به

دانی است.اش را بزنیم آزادي روباه در مرغتوانیم حرفاي که ما میقدرت ـ پس تنها آزادي
هاي داري و تجارت، کدام اسطورهي بانکو فردي با تجربهاز دید یک نویسنده 

شمرید؟ تصور تر از بقیه میکنندهراهرا خیالی کامالً باطل و گم» بازار آزاد«
شود چیست؟ هیچ خوانده می» اقتصاد نوین«چه که اینک اغلب خودتان از آن

اندازهاي ملی به نحوي که چشداري فعامکانی براي شکل دوباره دادن به سرمایه
ي بشري و طبیعت داشته باشد مدتی براي توسعه بدون ویران کردن جامعهبلند
بینید؟می

ي و طبیعی م این فکر است که بازار وضعیت بنیاداچیزي که بیش از همه باهاش مخالف
ر که اگر خودتان را فقط از شر دولت، که کارکردهاي بازار را دچاسازمان بشري است، چنان

شود. از دید من، این سخت اشتباه چیز گل و بلبل میکند، خالص کردید همهمیاعوجاج 
اقتصاد «توان سیاست را از اقتصاد جدا کرد، که به همین دلیل اصطالح اصلی است. نمی

تر است. چیزي غیر از این گفتن از میان بردن هر امکانی براي بحث دقیق» سیاسی
ي اصلی است. به لهگونه کار کند، که البته مساهچبایدي این امر است که جامعه درباره
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هاي کند به شکلبحث سیاسی تقلیل پیدا میتمامی » چه باید کرد؟«که پرسیدن اینجاي 
دیگر، مسائل عبارتبه» کارهاي همیشگی را باید کرد؟گونه همانهچ«متفاوت مضمون 

ورش خواهد لرزید.اخالقی وجود ندارد، فقط مسائل فنی هست. آدام اسمیت در گ
شان مخالفم. من با بازارها به صرف بازار بودناما این هم اشتباه خواهد بود که فکر کنید 

ند و طرزي مولدنظم دادن به جامعه بهمندي براي هاي قدرتوضوح سازوکاربازارها به
هایی براي اقناع خودشان بروند که دهد که دنبال راهنحوي این امر به افراد امکان میبه

شان »کمونیستی«لهستان و چین در قالب اي هم براي دیگران داشته باشد. من وقتی فایده
بودند به این کشورها سفر کردم و پیدا بود که جوامعی در حال شکوفایی نیستند. 

ي اینک در برخی کشورهاي اروپاي غربی وجود دارد هم بر پایههاي رفاه بزرگی که دولت
اي ضروري براي فردگرایی بستهها همدروغی اقتصادي بنا شده، هرچند که ممکن است این

ي ي بازارها زندگی کنید یا در مزرعهدهید در مزرعهبوده باشند. و شما آیا ترجیح می
ي بوروکراسی گذشت.به زندگی زیر سایههایک توان به راحتی از نقدها؟ نمیحیوان

کراسی واقعی، که مردم واگر امیدي هم داریم به دموکراسی حقیقی است. در یک دم
شاید به مفهوم در شرایط صراحت و برابري نسبی ـ هاي جمعیگیريپیوسته در تصمیم

اي هکالسیک یا ارسطویی آن ـ مشارکت دارند، به اعتقاد من بازارها محدود به عرصه
گونگی رسیدن به این ههایی دیگر. چشوند، و دولت محدود به عرصهمعینی از زندگی می

شود توان وقتی شرایط نابرابري عظیم غالب میدانم آیا میي دیگري است. نمیلهوضع مسا
هاي بزرگ، جایی که فرایند سیاسی تواند در دولتاین را عملی کرد، یا آیا چنین چیزي می

گیرد، وجود داشته باشد، و آیا مستلزم مالکیت گري صورت میره با میانجیستقریباً یک
ام، شاید سوییس در جا که دیدهها. تا آناست یا مالکیت فردي آنهاي مولد جمعی دارایی

تر باشد. اما آیا سوییس سربار جوامعی واقع امر از همه به یک دموکراسی کارآمد نزدیک
کراتیک نیست؟وتر دمکم

ها مراتب عمیق تر از ایناي دارد، من مشکل را بهکه آیا بشریت آیندها در مورد اینو ام
توان ماتریالیسم عوامانه خواند، چه میخصوص آنگرایی را، بهمشکل ماديبینم، یعنیمی

تواند و باید از راه دنبال کردن مادیات به رضایت برسد. این یعنی این تصور که زندگی می
اند، اما از هاي میانه رد کردهکه تقریباً تمامی متفکران جهان کهن و سدهتصوري است 

رخی بها، حتاداده شده است. همین تازگیتر به آن اعتبار زمان روشنگري پیوسته بیش
که باید، کنند و نه، چنانمر مسلم مطرح میعنوان یک اگرایی را بهاندیشمندان مادي
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آمدهاي کنم نیچه پیکر میش. من فاردش کرد و نه اثباتتوان اي فلسفی که نه میگزاره
هایی است له را دریافت، و براي همین هست که عنوان کرد جامعه نیازمند اسطورهاین مسا

، اما ي ما باشدگرایی شاید اسطورهها بتوانند زندگی کنند. ماديتا مردم به اتکاي آن
غالب در اندیشه و گفتمان سیاسی معاصرجهت،هرانگیز. بهاي مخاطرهاحتماالً اسطوره

است، شاید حافظ وضعیت اقتصادي موجود است، و در این اوضاع چیزي که به اعلی 
است.» داروینیسم اجتماعی«رسد ي خود میدرجه

کند، رو میي ممکن روبهنتیجهگرایی در مقام یک اصل ما را با دو به احتمال یقین مادي
شکست بازار. به ـ 18یا مکس دیوانهـ موفقیت بازار ـ 17بلید رانرطور کلی بگوییم یا به

گویند راست باشد، هواي زمین به ما میوي تغییر آبچه دانشمندان دربارهیقین، اگر آن
ي اي در حال سقوط از صخرهالجثههاي عظیمپس احتمال دارد که ما کَمَکی بیش از موش

داران بزرگ، ي زندگی بشر، بلکه زندگی تمامی پستانکه شالودهشناختی هستیم، و اینبوم
تواند گسترش حل ماتریالیستی مییگر ممکن است نیست شود. تنها راهتا دو سه نسل د

له اي، مهندسی ژنتیک در مقیاسی عظیم و تغییر ژنتیکی حیات، از جمسریع نیروي هسته
ش را اتبلیغ» ه حاکمدستگا«شک این چیزي است که حیات موجودات بشري باشد. بدون

ه اصالً چنین کاز این راه استقبال کنند، یا اینخواهد کرد. هرچند، مطمئن نیستم که مردم 
کم یک دانشمند نظر داده که سقوط اقتصادي جهانی شاید چیز کاري عملی است. دست

کربن را با اکسیدها راهی باشد که میزان انتشار ديخوبی باشد، چون ممکن است تن
ی کافی براي نجات زندگی ما روي زمین کاهش دهد. البته، مرگ، جنگ، بیماري و سرعت

حال مشغول زین کردن هرد بود. اما چهار سوار احتماال درقحطی گسترده در راه خواه
19هاشان هستند.اسب

از زمان انقالب کم ترین تغییر، دستزودي با عظیمم؛ ما همه بهاتنها از یک چیز مطمئن
چیز به هیچ مفهوم به روال سابق ادامه نخواهد رو خواهیم شد، و هیچبهتاکنون، روصنعتی 

مغزي ممکن صحبت ي راه به آینده با حداقل خشکیافت. ما همه نیازمند آنیم که درباره
کنیم، و هر وقت که شد بخندیم.

2013آوریل 16
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براي اندي سرگرمیهاي خارج زمین یا به کارهاي پست اشتغال دارند یا وسیلهمستعمره
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آیا نسخه بدل است یا آدم عادي.منیست که 
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ي مارکسدیالکتیک جدید  و سرمایه
شناسی کریستوفر جی آرتورمعرفی مفاهیمی چند از روش

فروغ اسدپور

1)2006(دیالکتیک جدید و سرمایه مارکس نام ریستوفر جی آرتور در کتاب خود بهک

هاي دیالکتیکی نوشته است که در دهه- ي گرایش جدید هگلیدربارهمجموعه مقاالتی را 
دیالکتیک «چون هاي گوناگونی هماخیر در مارکسیسم سر برآورده است. این گرایش به نام

شود. این شناخته می» منددیالکتیک نظام«و یا » مارکسیسم هگلی جدید«، »جدید
مشابهی فعالیت سیاق وسبکشود که همگی برگرایش شامل نویسندگان بسیاري می

توان گفت همه در این پارادایم جاي دارند.حال میاینکنند و بانمی
اصطالح دیالکتیک جدید به تقابل این نوع دیالکتیک و نوع قدیمی آن که همانا مکتب 

نظر آرتور دیالکتیک قدیمی که است، اشاره دارد. به]یا ماتریالیسم دیالکتیکی[» دیامات«
داد. دست میتی عامیانه از روش و دیالکتیک بهنشان انگلس را بر خود دارد روایمهر و 

…شدکلی و روشی کلی ارائه می» بینیجهان«چون یک ]در مکتب یاد شده[دیالکتیک «
ي اصلی این پارادایم تالش براي انطباق لهمسادیالکتیکی را طرح کرد. » سه قانون«انگلس 

گرفت و را در برمیهامثالاي ازبود. پارادایم یادشده مجموعه» سه قانون«چیز با این همه
ي امجموعه«کرد که دیالکتیک به مند نبود. لنین در دفترهاي فلسفی خود گالیه مینظام

و گوشزد کرد که کار ») کمونیسم اولیه«یا » یک بذر«مثالً تقلیل یافته است (» هااز مثال
هاي مجرديوارهجان طرحاشته است. این فرمالیسم بیبناي این گرایش را گذانگلس سنگ

ت ها را به اجبار به شکل و هیاه آنبرد و خودسرانکار میرا از بیرون در مورد مضامین به
کند.موردنظرش تبدیل می

به چنین » اشکاربردي«ي تر فلسفهآرتور بر این نظر است که خود هگل هم در بخش بیش
ي سیاسی هگل یاد مارکس از فلسفه1843در همین زمینه از نقدفرمالیسمی آغشته بود. 

که حالیداند. درمی» ري براي منطقپیک«جوي وکند که روش او را روشی در جستمی
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کشد. این گفته یرا پیش م» منطقِ یک پیکر«جاي آن روش علمی معطوف به مارکس به
شمول باشد که در حالتی کلی و جهانهاییکه روش نباید منطبق بر آموزهاستمعناي آنبه

جاي آن روش باید کنند. بهمکانیکی و از بیرون خود را بر موضوع تحقیق تحمیل می
اي دیالکتیکی و درونی با آن برخاسته از مضمون و محتواي موضوع تحقیق باشد و در رابطه

ناشی از کاربست را نهسرمایهسر ببرد. در همین راستا است که آرتور دیالکتیکی بودنبه
داند که به ناگزیر نظام نوعی روش کلی بلکه ناشی از سرشت خود موضوع تحلیل می

ي بخت ماتریالیسم زمان با افول ستارههم1950يکشد. از دههمقوالتی خاصی را پیش می
گرا مانند لوکاچ، کرش و هاي تاریخدیالکتیکی (مکتب دیامات) توجهات به آثار مارکسیست

ویژه نوع آلتوسري گرامشی معطوف شد. پس از آن شاهد عروج و افول ساختارگرایی (به
ها ي گفتمان و نظایر آن بودیم. این نحلهآن) و پساساختارگرایی، مارکسیسم تحلیلی، نظریه

کردند و به دیالکتیک هم نظر مثبتی نداشتند. اکنون مدتی کلی رد میهمگی هگل را به
رو هستیم که خود را هک گرایش جدید نظري در مارکسیسم روبداران یاست با طرف

اند.پردازي بازگرداندهنامند و دیالکتیک را از نو به سپهر نظریهآشکارا هگلی می
ماتریالیسم ي تاریخ او و پیوند آن با سبب فلسفهه این گرایش نظري جدید به هگل بهتوج

گونگی انطباق آن با روش مارکس هچهگل است ومنطق	علمسببتاریخی نیست، بلکه به
سرمایهمند را درکه مارکس روش دیالکتیک نظاماست. مراد از این نکته اینسرمایهدر
هدف او از کاربرد دیالکتیک است.منطقکار برده است که مشابه با روش هگل دربه

است. هنحوي منسجم بودداري بهمناسبات اجتماعی سرمایهپردازيمند مفهومنظام
تیک تاریخی یا ظهور و سقوط پرداختن به دیالکسرمایهمعنا هدف مارکس دراینبه

-تر توضیح میمند را در زیر بیشهاي اجتماعی نبوده است (مفهوم دیالکتیک نظامنظام
دهم).

ي طور کلی دو نوع نظریهتوان گفت که بهمند میهاي نظامنظر آرتور و دیگر دیالکتیسینبه
شود. نوع نخست، دیالکتیک تاریخ است. هگل بر این باور بود دیالکتیکی نزد هگل یافت می

ي دیالکتیکی اما آن نوع نظریه2.که تاریخ جهان در خود حاوي نوعی منطق تکامل است
» منددیالکتیک نظام«شود را یافت میي حقفلسفهوعلم منطقکه در آثاري مانند

پردازي یک کل است که براي مفهوممعطوف به بیان مقوالتیاین دیالکتیک«نامند. می
ها داري آني این مقوالت با نظم پدیاند. نظم موجود در تشریح و ارائهانضمامی طراحی شده

تکامل «مارکس نیز در همین زمینه سخنان مشابهی گفته است: 3».در تاریخ منطبق نیست
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اند، هم ناممکن و هم نادرست پدیدار شدههمان نحوي که در تاریخ مقوالت اقتصادي به
ي مند در آثار عمدهرغم کاربست دیالکتیک نظامکه بهاستي مهم ایناما نکته4»است.

گونگی کاربست آن ندارند هوش و چي این رهگل و مارکس خوانندگان دانش کافی درباره
زمینه ننوشت با این کهاینباره داد چیزي دراینهایی که درمارکس با وجود وعدهحتا

مند چیست؟را براي آیندگان به میراث گذاشت. اما دیالکتیک نظامسرمایه
نویسد:باره میاینر سطوح گوناگونی بررسی کرده و درآرتور آن را د

مند در سطح فلسفی راهی براي سیال و باز نگه داشتن مفاهیم و پیوند دیالکتیک نظام
ي توان از گسترش دیالکتیکی مقولهزمینه میایندیگر است. درها به یکمند آندادن نظام
مند) نام برد، جایی که نشان هاي نظام(و بازسازي آن نزد دیالکتیسینسرمایهارزش در
شود که مقوالت آغازین مربوط به این مفهوم ناقص و مجرد هستند و مفهوم ارزش داده می

شود.شناسایی میداري قابلمناسبات سرمایهتنها در پایان کار پس از بررسی تمامیت 
ي مطلب تأکید بر نیاز به نظمی روشن در ارائه«شناسی مند در سطح روشدیالکتیک نظام

لحاظ تجربی یا اصل موضوعی، که آغازگاه بهراستایی نیست، زیرالبته نظمی تککند که امی
عقب در روش بهجلو و روبهکت روباره و حراین(در5»معین نیست بلکه نیاز به تحقیق دارد

نویسم).تر میمند در مقاالت بعدي بیشدیالکتیک نظام
کند. بژه را پرابلماتیزه میي بین سوژه و اشناختی رابطهلحاظ معرفتاین دیالکتیک به

راند تا دارانه یعنی کار مجرد را به مرکز بحث خود میي کار سرمایهکه اصوالً مقولهزیرا
د که تعیین موضوع سوژه امري است سخت پیچیده و متضاد و چندوجهی.روشن کن

ها از طریق مقوالتی که ك آنرو به درها و از اینتمامیت«شناختی به لحاظ هستیبه
ناپذیري از نظم و فطرز انعطاکه کمابیش بهکند، مقوالتیاند توجه میبستهمندانه همنظام

6».متمایزاندهاي متوالی تاریخی سامان

هاي گردد و میانجیشناختی از نو به هگل و مارکس باز میلحاظ متندیالکتیک یادشده به
گذارد.تفسیري به میراث رسیده را عموماً کنار می

کند بلکه ي مارکس بسنده نمیمند به خوانش و تفسیر نظریهدر ضمن دیالکتیک نظام
کند.اصوالً آن را بازسازي می

گی خوانش گونهه بین اعضاي این گرایش فکري در جریان است به چبحث دیگري ک
ي گذشته تعدادي از گردد. در دو دههبودن این خوانش برمیمارکس از هگل و منصفانه



فروغ اسدپور|168

آوري از این حکم مارکس دراز جمله تونی اسمیت و علی شمسنویسندگان مارکسیست
خوش این توهم بود که گویا هگل دستاند و با آن مخالفت کردهفاصله گرفتهگروندریسه

ي فکر است.که امر واقعی زاییده
گیرد و از جمله شامل پاتریک موراي، که گروه دیگري که آرتور نیز در آن جاي میحالیدر

آلیست شود هگل را واقعاً ایدهون هم میموشه پوستون، توماس سکین و رابرت آلبریت
گري اي روشن خودکنشگونهبهمنطقحرکتدانند. آرتور بر این نظر است که می
گري ایده چنان خصلت دهد. خودکنشرا نشان می)self-acting of the Idea(ایده

نحو کمابیش و به» کنیمنگاه می«گوید که ما صرفاً ابژکتیوي دارد که خود هگل می
بین ساختاراي دهندهآرتور معتقد است که شباهت تکان7»کنیم.کپی می«آمیزي موفقیت
ها به جا که نزد مارکس انسانخورد. از آنچشم میمارکس بهسرمایههگل ومنطق
توان گفت که شاهد اند، پس در واقع میهاي مقوالت ساختار (سرمایه) کاهش یافتهحامل

آیند.چشم میهگل بهمنطقگري هستیم که درکنشخودهايهمان نوع شکل
واقع تا حدي از روابط داري درکه نظام سرمایهاستایننظر آرتور علت این شباهتبه

نظر آرتور تجریدهاي واقعی یا روابط منطقی شود. بهتجریدهاي واقعی تشکیل میمنطقی یا 
که در سپهر یابند. زیراپهر مبادله تکوین میي نخست و به میزان بسیار زیادي در سدر وهله

هایی از یک امر چون نمونهها ي آنشود و همهمیپوشی کاالها چشممبادله از ناهمگونی
وي انتزاع کرد نیرکرد شبیه عملشوند. از نظر آرتور این عملکلی، یا تجلی ارزش، درك می

هاي هاي منطقی یعنی شکلجهت هم با ساختاري مشابه با شکلهمیناندیشه است، و به
چنین به کند بلکه همیه نمیشناسی هگل تکرو هستیم. آرتور فقط به روشهارزش روب

)ideality(ايگونه یک امر ایدههکه چزمینهاینهگل در«ی او نیز اتکا دارد. شناسهستی
به برداشت شود، استاد است. پس اگر، بنامیبخش بدلمرحله به کلی خودفعلیتبهمرحله

که سرمایه تجسم چه بتوان نشان داداي دارد، و چنانمن، سرمایه تا حدي واقعیت ایده
نظر آرتور این به». ا کرد که موجودیتی خودکفاستتوان ادعطرح کلی هگل است، می

ي بناي همهکند که باید مداري فراهم میشناسانه مبنایی براي نقد سرمایهمبناي هستی
نظر او بین بازسازي مفهوم سرمایه بر اساس فرایند تجرید واقعی در نقدهاي دیگر باشد. به

برد کار میدله و فروپاشی و بازسازي واقعیت از سوي قدرت تجریدگر اندیشه که هگل بهمبا
شباهت بسیاري وجود دارد.
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توانسته است آلیستی هگل کوشد نشان بدهد که چرا منطق ایدهدر همین راستا آرتور می
ی آلیستی بر مضمونکه کاربرد شکلی ایدهماتریالیستی مارکس کمک کند. زیرابه علم 

گر ي هگل بیان»ایده«داد که در واقع که بتوان نشان ماتریالیستی ممکن نیست مگر این
همان روابط ساختاري کاالها، پول و سرمایه است.

هایی که با غم تفاوترـ بهتوان از توماس سکین و پیروان کانادایی او نیزجز آرتور میبه
هاي بر روي مقوالتِ منطق هگل و شکل» تز شباهت«نام برد که بر اساس آرتور دارند ـ
ها دارد این کنند. انتقادي که آرتور به آنمارکس تحقیق میسرمایهشده دراجتماعی ارائه

ند.اتوجهاست که به تجریدهاي مادي و واقعی در سپهر مبادله کم
ها ي واقعی موجود در این شکلهاي مبادله و تجریدهاتوجه عمیق آرتور به بسط شکل

شود. این گرایش شناخته می8بیش از هر چیز مرهون گرایشی است که با نام ایزاك روبین
و پیوند آن با سپهر مبادله را در مرکز نقد خود از » شکل ارزش«مفهوم موردنظر مارکس از 

بسط «است، ي شکل ارزش مشهور دهد. در این گرایش که به نظریهداري قرار میسرمایه
شود و نه محتوایی داري تلقی میي اقتصاد سرمایهکنندهتعیینهاي مبادله از عواملشکل

ي ارزش ي کارپایهجهت هم گاهی بررسی نظریههمینبه9».شودکه توسط آن تنظیم می
کنند که خودِ شکل ارزش کامال بسط و گسترش یافته باشد.مارکس را به زمانی موکول می

هاي شکلي فرایندهاي مادي و فنی اقتصادي در چارچوبکند که همهاکید میروبین ت«
شوند. به اشیایی مانند کاالها نقش اجتماعیِ تاریخاً خاص و معین انجام میاجتماعی

گونه درك اي مانند ارزش را باید اینشود. مقولهروابط تولیدي نسبت داده میمیانجی
داري کاالیی است. روبین نشان اجتماعی روابط سرمایهکرد. شکل ارزش خصوصیت شکل 

کرد اي استفاده میه شیوهرا مارکس اغلب براي اشاره بتعین شکلیيدهد که مقولهمی
هاي کنند. مارکس تعیّنآن اشیا و امور کارکردهاي اجتماعی معینی کسب میبهکه بنا

10».دهدر بسط میتتري را منطبق با روابط تولیدي پیچیدهشکلی پیچیده

رایج شکل ارزش، يي کنونی، موضوع مهم در نظریهآرتور بر این نظر است که در دوره
ي شکل جا که نظریهنظر آرتور از آنشود. بهاهمیت بسیار زیادي است که به پول داده می

هاي مبادله قائل است پس ویژه شکلهاي اجتماعی و بهارزش اهمیت بسیاري براي شکل
گیر است. به این معنا که در هنگام بازخوانینیز چشمسرمایهآمد کاربست آن برپی

همین دلیل یا کار و تولید داشته باشیم. به نباید هیچ شتابی براي بررسی محتواسرمایه
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ي نخست شکل ارزش را در حالتی گسترش کوشد تا در وهلهآرتور در خالل این کتاب می
یافته مطالعه کند و سپس سپهر کار و تولید چارچوب یافته توسط شکل ارزش را 

مند یعنی هنگامی که جریان توالی خود مقوالت نحوي نظامموردتوجه قرار دهد، آن هم به
این توجه و بررسی را اقتضا کند.

هایادداشت
فروغ يمارکس، ترجمهسرمایهیالکتیک جدید و) د1391کریستوفر جی. آرتور (. 1

.اسدپور، نشر پژواك
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» شوند.اش پیش از آن ظاهر نمیي اجزاي مفهوم در تکامل زمانیمثابهشوند، و البته بهمی
آوریم، دست میبه]مندتکامل نظام[چه در اینآن«گوید: هگل در جاي دیگري می

) است که در existent shapes(هاي باشندهاي از شکلها و مجموعهشهاي از اندیمجموعه
» هاست.ها تا حدودي متفاوت از توالی مفهومی آنآن توالی زمانی پیدایش واقعی این شکل

برگرفته از متن کتاب آرتور.
آرتور: دیالکتیک جدید و سرمایه مارکس.. 4
.همان منبع. 5
.همان منبع. 6
.همان منبع. 7
یاد حسن ي زنده) اثر ایزاك روبین، ترجمه1923-1928(ي ارزش مارکسنظریه.8

.آوريشمس
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.همان منبع. 9
.همان منبع. 10
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بریکس در خدمت چه کسانی است؟
پرویز صداقت|امانوئل والرشتاین 

بود هاي گلدمن ساکسمدیریت دارایی، جیم اونیل که آن زمان رییس2001در سال 
اقتصادي بهتري نیاز 1هايبریکجهان به «ش نوشت با عنوان ااي براي مشترکانمقاله
اصطالح اقتصادهاي نوظهورِ برزیل، روسیه، ي مخفف براي توصیف بهاونیل از این واژه» دارد

ي اقتصادي اقتصاد »آینده«عنوان گذاران بهها را به سرمایهو آنهند و چین اشاره کرد
جهانی توصیه کرد.

طور منظم مالقات دارند و بعداً که بهو بریکس یک گروه واقعی شد این اصطالح جا افتاد
کم لحاظ اقتصادي، دست، بریکس به2001ها پیوست. از سال افریقاي جنوبی هم به آن

ي محل چنین سوژههاي سیستم جهانی، شکوفا شد. این گروه همنسبت به دیگر دولت
لیستی امپریاي ضدّکنند بریکس پیشاهنگ مبارزهشد. کسانی هستند که فکر میمناقشه

کسانی هستند که کامالً برعکس بریکس را کارگزاران فرعی امپریالیست شمال است.
کنند دانند و کسانی که استدالل میحقیقی (امریکاي شمالی، اروپاي غربی و ژاپن) می

هاست.بریکس هردو این
رسد جهان نظر میپرستیژ و اقتدار ایاالت متحده بهدر پی افول پساهژمونیک قدرت، 

جایگاه 8-10-12ساختار ژئوپلتیک چندقطبی یافته است. در این وضعیت جاري با حدود 
شان براي سبب تالشرناپذیر از این تصویر نو است. بهقدرت هژمونیک، بریکس بخشی انکا
بانکی که در پی خلق آن ي جهانی، مانند ساختار بینساختن ساختارهاي جدید در صحنه

تردید قدرت پول باشد و جایگزین آن شود، بدونالمللی ه در کنار صندوق بینهستند، ک
کم خود بریکس نفع جنوب یا دستهاي شمال کهن را بهه و دیگر بخشایاالت متحد
گاه ه تقلیل دهیم، آنامپریالیسم را به قدرت ایاالت متحداند. اگر تعریف ضدّتضعیف کرده
امپریالیستی است.یی ضدّگر نیروتردید نمایانبریکس بدون
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ي مبارزات خواهیم دربارهچنین میاما ژئوپلتیک تنها چیزي نیست که اهمیت دارد. ما هم
ي دیگر و رابطهي کشورهاي بریکس با یکطبقاتی داخلی در کشورهاي بریکس، رابطه

له جنوب بدانیم. در تمامی این سه مساکشورهاي بریکس با کشورهاي غیربریکس در 
ي بریکس در بهترین حالت تیره است.سابقه

ي توانیم مبارزات طبقاتی درون کشورهاي بریکس را ارزیابی کنیم؟ یک شیوهگونه میچه
هاي معیارهاي جینی نابرابري است. معیارشدن با شاخصي قطبیي درجهمتعارف مشاهده

هاي جامعه رترین الیهقدر از پول براي کاهش فقر در میان فقیدیگر این است که دولت چه
اي توجهبرد. از میان پنج کشور بریکس، تنها برزیل در چنین معیارهایی بهبود قابلبهره می

رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، معیارها از مثالً بیست داشته است. در برخی موارد، به
سال قبل بدتر شده است.

ر نگاه کنیم، چین در رشد تولید دیگاگر به مناسبات اقتصادي کشورهاي بریکس با یک
رسد هند نظر میدهد. بهشعاع قرار میران را تحتهاي انباشته دیگناخالص داخلی و دارایی
نظر ان در برابر چین محافظت کنند. بهکنند الزم است از خودشو روسیه احساس می

هاي اصلی ر حوزهي چین دگذاري بالفعل و بالقوهرسد برزیل و افریقاي جنوبی از سرمایهمی
بینند.آسیب می

اي هاي فزایندهاگر به روابط کشورهاي بریکس با دیگر کشورهاي جنوب نگاه کنیم، شِکوه
چندان کشورها با همسایگان بالفصل (و نهي ارتباط هر یک از این شنویم که شیوهمی

ها را آنهاي ارتباط ایاالت متحد و شمال کهن با بالفصل) خود بیش از حد شیوه
که کامالً » مآبامپراتوريشبه«شوند که نه کند. این کشورها گاه متهم میسازي میشبیه

کنند.عمل می» مآبامپراتوري«
هاي باالي رشد این کشورها مثالً رسد اهمیت زیادي داشته باشد نرخنظر میچه امروز بهآن

شمال کهن است. اما آیا این هاي رشدي که بسیار باالتر ازاست، نرخ2000بعد از سال 
کاهش گذاشته بههاي رشد این کشورها روامروز نرخوضعیت استمرار خواهد داشت؟ تا 

رسد نرخ رشد برخی از دیگر کشورهاي جنوب ـ مکزیک، اندونزي، کره نظر میاست. به
کند.ها برابري می(جنوبی) و ترکیه ـ با آن

وجود دارد و احتمال ناچیز بهبود مهمی در اقتصاد چناناما با توجه به رکود جهانی که هم
گر بعدي تر، احتمال آن که در یک دهه دیگر، تحلیلي آتی یا زمانی طوالنیجهانی در دهه

بینی کند کمابیش (ي اقتصادي) جهان پیشچنان بریکس را آیندهگلدمن ساکس هم
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وهی با جلسات منظم با چنان گرمورد تردید است. در حقیقت احتمال این که بریکس هم
کند.تدریج فروکش میاهداف احتماالً مشترك باشد به کند تا بحران ساختاري سیستم جهانی خیلی سریع و در چندین مسیر مبهم حرکت می	

کند. اي خواه ژئوپلتیکی و خواه اقتصادي ایفا میچنان نقش ویژهفرض کنیم بریکس هم
اي گذرا باشد.مفهوم، بریکس هم شاید پدیدهیکيمثابهسازي بهچون خود جهانیهم

2013یکم مه 

یادداشت
BRICاصطالحدر آن زمان هنوز افریقاي جنوبی به گروه بریک اضافه نشده بود و به. 1

ي افریقاي جنوبی) اضافه(کشورهاي یادشده بهBRICS(=برزیل، روسیه، هند و چین) به
.تبدیل نشده بود
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وگو با دیوید هارويگفت
پرویز صداقت|گوي السا بولت با دیوید هاروي وگفت

بحرانیعنیداري،سرمایهاخیربحران1تبولالساباوگوگفتایندرهارويدیوید
چنینهمويکند.میبررسیاستنولیبرالیسميمؤلفهکهرا»طبقاتیيپروژه«
نقدکهنقشیو،همتحدایاالتواروپادروضعیتکارگر،يطبقههايدگرگونیاز

شهرگرایانهآرماناندازيچشمساختنِ ضرورتِازوبحثکندمیایفافکرانروشن
.کندمیدفاعجهانتغییربراي

دیگريپروژهتاطبقاتیايپروژهاز
انباشترژیمبهفوردیسمازگذاريمثابهبهنولیبرالیسمبهگذارينظریهشما

شدپدیدار2008درکهياقتصادبحراننظرتانبهآیااید.پذیرفتهراپذیرطافانع
کند؟مینمایانراپذیرانعطافانباشتگونهاینشکست

اگر این مدل براي گونه تعریف کنیم. را چهپذیربستگی دارد مدل انباشت انعطاف
طور کلی طراحی شده باشد، باید بگویم بله، اما این مدل از داري بهتجدیدحیات سرمایه
دار، ي سرمایهخورده بود. اگر این مدل طراحی شده تا قدرت طبقههمان آغاز شکست

گاه در چنین هاي این طبقه را متمرکز کند و افزایش دهد، آنخصوص برخی بخشبه
رخ داد، سقوط شرق و 1997هایی که از موفقیت بوده است. وقتی به سقوطحالتی قرینِ 

و غیره، نگاه کنیم، سقوط 2001، در امریکاي جنوبی در 1998آسیاي جنوب شرقی در 
هاي گذراي رشد ي کلّ این دوره فورانداد خاص نبود. مشخصهدر حقیقت یک رخ2008

تردید نقش مهمی ها بدوناما این سقوطها اهمیت یافته است،سب این سقوطاست که به
ي تري از طبقههاي هرچه کوچکتر ثروت و قدرت در بخشبیشدر تحکیم هرچه

صرفاً گام دیگري در تحکیم قدرت و ثروت 2008دار داشته است. فکر کنم سال سرمایه
تر است.بیشي اي طبقاتی براي تحکیم و سلطهبود. از نظرگاه من، نولیبرالیسم اساساً پروژه
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بینتفاوتبنابراینبود،طبقاتیيپروژهیکهملیبرالیسمگفتتوانمیاما
چیست؟نولیبرالیسمولیبرالیسم

ي شصت پدیدار ي طبقاتی که در اواخر دههفکر کنم تفاوت در این واقعیت است که پروژه
ن مفهوم که قدرت ي هفتاد متجلی شد بسیار متمرکزتر بود، در ایو در عمل در اواسط دهه

نحوي کارگزار اصلی است و چنین جا شد. بخش مالی بهسمت بخش مالی جابهعمدتاً به
رفت فعالیت وضعیتی در لیبرالیسم حاکم نبود. در لیبرالیسم، از بخش مالی انتظار می

که نیروي محركِ فرایند انباشت کننده را داشت نه اینتولیدي را تسهیل کند و نقش روان
ي نولیبرالیسم است چیزي است که چه بیش از هر چیز مشخصهفکر کنم آنباشد.

هاي کالسیک انباشت ـ از طریق ام، نه شیوهنامیده» انباشت از طریق سلب مالکیت«
ي افزایش سطح زندگی کارگران در تناقض هاي خاص با ایدهگسترش و رشد ـ که در دوره

، افزایش سطح زندگی 1970تا 1960هاي هاي جهان، در سالنبود. در بسیاري از بخش
اي بود که پذیر شد. این دورههاي بسیار باالي انباشت امکانزمان با نرخکارگران هم

ي هفتاد، این اقتصاد هاي اقتصادي اهمیت داشت اما چیره نبود، و بعد، از دههمنديتوان
تر است پدیدار شده است.اش سلب مالکیت هرچه گستردهکه مشخصه

نقشدیگرسويازومالیهنقشسوییازنولیبرالیسمسويبهتحولایندر
کنید؟میتفسیرطورچهراسازيجهانی

سرمایه 2»ايشکل پروانه«اند. پول چیزي است که من دیگر گره خوردهاین دو عمالً در یک
سرمایه است: 3»شکل کِرمی«جا پرواز کند. کاالها یک نوع تواند به همهخوانم، میمی

سرمایه را بپذیرد. 4»ايشکل پیله«آهستگی. تولید تمایل دارد کند اما نسبتاً بهحرکت می
نحوي سرمایه وجود داشته به» ايشکل پروانه«م حرکتی تعمدي در جهت ارتقاي اگمانبه

و ي کار خیلی پایین است یا مالیات خیلی کم است که بتواند آن مناطقی را که مثالً هزینه
مزد ي آن کاهش دستشود و نتیجهتر میجایی آسانمانند آن را پیدا کند. بنابراین جابه

زداییِ کارگران در مناطق صنعتی امریکاي شمالی و اروپا و غیره است. بنابراین، صنعت
هاي دیگر به این هاي مرسوم تولید وجود داشته است. گریز مشاغل به مکانکانون

خشد و این گریز مشاغل را باید چیزي تسهیل کرده باشد؛ این پدیده بزدایی نیرو میصنعت
		است.» گراییمالیه«
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(باهاایدهمانندناملموس،کاالهاييفزایندهشدنتجاريشاهدکهرسدمینظربه
طبیعتشدنتجارينیزوفرهنگآموزش،اختراعات)،ثبتحقشمارسریعرشد

تفسیرطورچهرارونداینهستیم.آن)جزوبارانژن،مورددرمالیبهادار(اوراق
چیست؟داريسرمایهبحراندرآننقشکنید؟می

اي درعمل لهاهاست که مسکنیم و اکنون سالمیاي ارزش افزوده تولیدما حجم فزاینده
سال گذشته رخ داده این است 30-40جه در وجود دارد که این پول را کجا بگذاریم. آن

ها و سوداگري مالی در ارزش تري به افزایش ارزش داراییعالقه بسیار بیشکه سرمایه
5هاها یافته است. اما در خالل این فرایند، سرمایه نیز به شکل روزافزونی به مقرريدارایی

مند ویژه در مستغالت، رانت زمین، بهاي زمین و البته به حقوق مالکیت معنوي، عالقهبه
داري وجود بگیر اقتصاد سرمایهاصطالح بخش مقرريجاري در بهشده است. ناگهان، انف

واره نقش بسیار مهمی داشته است. براي نمونه، دالیل بگیر همداشته است. بخش مقرري
هاي هجدهم و نوزدهم پولی که طبقات باالیی محکمی وجود دارد که معتقد باشیم در قرن

همان اهمیت بخش صنعت بود. بنابراین، آوردند بهجامعه از اجاره و مالکیت زمین درمی
واره اهمیت داشته است. البته هنوز اهمیت خصوص در ساخت شهر همبگیر بهبخش مقرري

داري، بازده مالکیت زمین و ي جهان سرمایهرفتههاي پیشدارد: بنابراین در برخی بخش
واره ه همدارایی بسیار باال است و مالکیت معنوي یک شکل جدید مالکیت است ـ ک

اي وجود داشته است اما خیلی اهمیت پیدا کرده است. در صورتی که بتوانید صرفاً گونهبه
از طریق داشتن حق ثبت اختراع پول درآورید، اگر بتوانید بدون استفاده از نیروي کار بازده 

کنماي خوبی داشته باشید، چرا زحمت تولید به خودتان بدهید؟ بنابراین فکر میسرمایه
مند بگیر قدرتسال گذشته شواهد بسیاري هست که یک بخش مقرري30- 40که طی 

ساخته شده که درآمدش ناشی از تمامی انواع منابع است: زمین، مالکیت منابع، انواع 
طور کلی اهمیت بسیار ه حقوق مالکیت معنوي. این بخش بهمختلف حقوق مالکیت، ازجمل

کند.ته و از نیروي کار چندانی استفاده نمیداري یافتري در فعالیت سرمایهبیش
داريسلب مالکیت: بُعدي مهم در انباشت سرمایه

وهابحث	که	ایدبخشیدهتوسعهرامالکیتسلبطریقازانباشتمفهومشما
نظردرگستردهحدازبیشگاهیمفهومایناست.کردهایجادبسیارينظرات
چیست؟گیریدمیمباحثاینازکهسیاسیونظرينتایجشود.میگرفته
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وجودمالکیتسلبازمتعدديانواعواستعامبسیاراستداللیاینتاحدوديکهکنمفکر
کنندمیتولیدکهمازاديازراکارگراندهدمیرختولیدفراینددرچهآنمثالً. دارد
تجاري،مدارکهبینیممیکنیم،نگاهسرمایهمداربهوقتینیست؟طوراینکند؛میبهرهبی

. یافتتوانمیسرمایهدومجلددرراهااینيهمهوداردوجودتولیديمداروپولیمدار
دارايپولمدار: داردراخودشکارگزاریکهراما. شوندمیادغامدیگریکدرمدارهااین

بازرگانیبخشدارايتجارتمداروصنعتیبخشدارايتولیدمداراست،مالیبخش
وشوندمیمازادمدعیمختلفهايجناحاینگونهچهکهاستاینپرسشبنابراین،. است

ازانباشتمبنايبرتجاريمدارومالیبخشکهاستاینمنتزکنند؟میتصاحبراآن
برشانکنترلازبرداريبهرهدهدمیانجامچهآنزیراکند،میعملمالکیتسلبطریق
ایندرپس. استکارگرانازمالیاتاخاذيبرايپولرويبرشانکنترلیاتجارتروي

ودارانبانکطریقازکهشودپولیبازگرداندنمدعیتواندمیمتوسطيطبقهمفهوم،
.استکردهاعطاتولیدبهسهامکارگزاران

درشودمیبرداريبهرهافزودهارزشازکهجاییکهبپردازیمموضوعاینبهدهیداجازه
تولیدبخشدرکهکندمیتبیینمارکس. شودمیتولیدافزودهارزشکهاستجاییبرابر
دهممیقرارتردیدموردچهآن. ندارمبحثیموردایندراصالً منوشودمیتولیدارزشاین
برداريبهرهآنازنیزبخشایندرشودمیتولیدبخشدرچونکهاستفرضاین
تولیددرافزودهارزشازکوچکیبسیاربخشازاستممکنحقیقت،در. شودمی

اقتصاديبنگاهیککهمارتوالايزنجیرههايفروشگاهينمونهبهبیایید. شودبرداريبهره
چینیتولیدکنندگانبه6سپاريبرونمبنايبرفروشگاهاین. کنیمنگاهاستداريسرمایه

پرسشیباتوانیممی. کندمیکسبهنگفتیبسیارسودبرندمیناچیزيبسیارسودهايکه
وکندمیتصاحبراهاداراییداريسرمایهگونهچهدهیم،ادامهکردممطرحترپیشکه

. کندبرداريبهرههاداراییاینازدیگر،طبقاتمردمکردنمحرومبااغلبکوشد،میسپس
میلیونششبنابرایناست،شدهضبطکهاستهمتحدایاالتدرخانهمیلیونششتقریباً 

شانقیمتاکنونهمآید؟میچهواحدهااینسربر. انددادهدستازراهاشانخانهنفر
انتظاردرکهکندمیتصاحبدارانسرمایهازکنسرسیومیراواحدهااین. استپایینخیلی
این. کنندمیپرراهایشانجیببعدوکندمیدارينگهسالسهیادوراهاآنبازاربهبود

اگرسپسوشودمیتملکخانههربرايدالر000,200مثالًدانمنمیقیمتبهواحدها
فعالیتتاکتیکِاین. شودمیفروختهدالرهزار400یا300هرکدامبرداردخیزبازار

اشکال. نامممیمالکیتسلبطریقازانباشتکهاستچیزياینوواستسوداگرانه
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حقوقیاشودمیضبطبازنشستگیهايصندوقوقتیمثلداردوجودهمتعدّيترمستقیم
تولیددولتترپیشکهرایگانیکااليبرايمردمامروزوقتییایابدمیکاهشبهداشتی

بردمبهرهرایگانآموزشازبریتانیادرمن. بدهندپولبایدآموزشودانشگاهمثلکردمی
تربیشهرچهآموزشيهزینهمتحدایاالتدر. بدهندپولآنبرايبایدمردماکنونو

نیزاین. داردوجوددانشجوییبدهیانبوهحجموشوندمیبدهکارمردم. یابدمیافزایش
.استمالکیتسلباقتصاد
سخناحتماالًعاموضعیتیکعنوانبهووداردفرقمالکیتسلباشکالگیرممینتیجه
مالکیتسلبانواعمورددر. »استمالکیتسلباقتصادِاین«بگوییمصرفاًکهاستخامی

خوبیيایدهاینکنممیفکر. باشیمتردقیقبایددهدمیرخکهجاییودهدمیرخکه
دستبهدهدرختواندمیکهمالکیتیسلبگوناگوناشکالازتريپیچیدهدركکهاست

ایدهاینبهخواهمنمیمطلقاًاما. کنممیاستنتاجمباحثازکهاستچیزياینآوریم،
.استداريسرمایهاقتصاددرکشیبهرهساختارازمهمیبسیاربخشاینکهبازگردم

ي کارگرمان از طبقهتغییر درك
م؟یابیدرمیچهمالکیتسلبمفهومحولمباحثاینازسیاسیلحاظبه
ت از طریق ي مقاومت در برابر انباشیابم این است که ایدهدرمیچه لحاظ سیاسی آنبه

ي مبارزهجا مقاومت بسیاري هست ـ بخشی از دینامیک عامسلب مالکیت ـ و در همه
شود و ي سیاسی میدهی و نظریهله باعث تغییر توجه از سازماناشود. این مسطبقاتی می

شویم، براي گرا است دور میي چپهاچه اغلب موضوع توجه صرف برخی سازماناز آن
کشی در شهر و حول ي ساختار بهرهکنیم. با مشاهدهمثال از کارخانه به شهر حرکت می

کنیم. بنابراین کشی تجاري را مشاهده میگیري و بهرهکشی از طریق مقرريشهر، بهره
ار متفاوتی از انداز قرار داده شود، مفهوم بسیکشی در چشمهاي بهرههنگامی که این ایده

	داري را خواهیم داشت.سیاست مقاومت در برابر انباشت سرمایه

کارگريطبقهکهنوشتیدکردیدمنتشرکانترپانچدر2004سالدرکهايمقالهدر
اجتماعیوسیاسیيمبارزههنگآپیشجایگاهدرکشورهايهمهدرووارههم

دهید.توضیحراایدهاینشودمینیست.
مبناي تعریف ي کارگر، برشود گفت که طبقهي این موضوع هست. میراه براي مشاهدهدو

هاي اجتماعی و هنگ بودن نیست، هرچند در برخی مواردِ جنبشآسنتی، در موقعیت پیش
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هنگ است یا بوده است. اگر مثالً به شورش زاپاتیستا نگاه کنید، قیامِ آسیاسی پیش
ز طریق چنین شورشی علیه انباشت اشورش دهقانی است. همي کارگر نیست بلکه طبقه

صدق 7هاي آب در بولیوي، کوچامباباله در مورد جنگاسلب مالکیت است و همین مس
که 8آلتوها در اللب مالکیت است. و جنگکند، این نیز مبارزه علیه انباشت از طریق سمی

ید و مسیر به قدرت رسیدن ایوو کوبجمهور را درهمدر آن کلّ شهر شورید و قدرت رییس
بر محکم و پرقدرت بودند و مبتنیهاي انقالبی خیلیوار کرد. این جنبشمورالس را هم

ي کارگر سنتی نبود.طبقه
چه کسی «کنم که اگر به پویایی شهرنشینی نگاه و این پرسش را مطرح کنیم که ادعا می

ي آنانی که و اگر بگوییم همه» کند؟کسی شهر را بازتولید میکند، چهشهر را تولید می
گاه خیلی فراتر ي کارگر شهري هستند، آنکنند بخشی از طبقهشهر را تولید و بازتولید می

شود و ها میایم و این شامل کارگران خانگی و راننده تاکسیاز کارگران صنعتی رفته
مان از ار تغییر مفهومدي کارگر خواهیم داشت. من طرفبنابراین مفهوم متفاوتی از طبقه

و مردم قدرت بسیاري آلتدر الي کارگر و انواع مشاغلی که اهمیت دارند هستم. مثالً طبقه
طور کامل شهر را تسخیر کنند که در واقع یک اعتصاب عمومی، اعتصابی در داشتند که به

فرانسه ونقل خیلی مؤثر است مثالً در هاي حملکنم که اعتصابفضاي شهري بود. فکر می
توانید یک شهر را خیلی اهمیت داشته است. می2000و 1990ونقل در اعتصابات حمل

ي طبقاتی است. این صرفاً کارگران تسخیر کنید و این ابزار بسیار مؤثري در فرایند مبارزه
دهند، کلّ شهر باید از این سیاست دفاع کند. کارخانه نیستند که این کار را انجام می

ي کارگر را تغییر دهیم.مان از طبقهمعتقدم باید دركبنابراین، 
جغرافیاي ناموزون بحران اروپا

فرایندکهرسدمینظربهکنید؟میتفسیرگونهچهراپااروياتحادیهبحران
ومرکزبیننواستعماريروابطکهشودمیآشکارحالیدرافراطیشدننولیبرالی
شود.میپدیداریونان،بدهیبحرانمورددرویژهبهاروپا،پیرامون
مبناي طبقات تحلیل کرد. تردیدي نیست که ي اروپا را باید برکنم بحران اتحادیهفکر می

دار ي سرمایهویژه طبقهدار، بهي سرمایهنفع طبقهیورو مثالً حرکت بسیار ممتازي بهخلق 
ي ي اتحادیه بود. بنابراین ما حیطهرفتهها در کشورهاي پیشترین بخشرفتهدر پیش

نفع آلمان، طور خاص خیلی بهکه در آن وحدت اتفاق افتاد که بهجغرافیایی ناموزونی داریم 
طور عام و یونان چه در اقتصادهاي جنوب اروپا بهننفع آلمان است. اگر به آصرفاً بهبته نهال
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…ان از خلق یورو سود بسیاري بردبینیم که آلمطور خاص رخ داده نگاه کنیم میبه
گردنبهآنمانندوداريحسابدرتقلبانواعطریقازفجایع،ازبخشیکهگویمنمی
کهبودآلمانبرايايالعادهفوقبازاریوناندیگرسويازبلکه…تنیسهایونانیخود

آنازدهیسازماندربرترشهايمهارتوتولیديظرفیتازبرخورداريباتوانسته
وشدمالکیتسلبطریقازانباشتسیاستدرگیرآلمانحقیقتدر. کندبرداريبهره

مشکالت پیدا شد هیچ عضوي از اتحادیه وقتیالبته. دادکاهشرایونانتولیديظرفیت
ي ناموزون جغرافیاییِ بحران بر جاست که توسعهبه سایر اعضا ندارد. در ایننسبتتعهدي 

پذیرترین مناطق تحمیل شد. مورد مشابه در ایاالت پذیرترین مردم و آسیبآسیبروي 
دي مثل یونان تبدیلایالت کالیفرنیا است که تحول زیادي را تجربه کرد اما به مور،همتحد

…هاي بهداشتی و مانند آن بودنشد چون دولت فدرال متعهد به پرداخت در مورد مراقبت
مواجهايالعادهفوقشرایطبابنابراین. نداردوجودیونانبهبتنستعهديهیچکهحالیدر

سقوطکاملورشستگیيورطهبههاجنبهبسیاريازیونانمردمآندرکهشویممی
است که منافع دار تحمیل کردهي سرمایهطبقهکنند و علت آن ریاضتی است که قدرتمی

سرعت تغییر م این جغرافیاي ناموزون بهاگماندر آلمان و اروپاي شمالی است. بهشان اصلی
دار اي ادامهلهاکنم این مسنم و بنابراین فکر میبیکند. هیچ تغییري در سیاست نمینمی

براي اروپا خواهد بود و ضرورتاً با خروج جنوب اروپا از یورو حل نخواهد شد. بنابراین، 
ي فدرالی کردن ش کرد مگر به شیوهاتوان حلمی است که نمیئم این معمایی دااگمانبه

ستگی و چیزهایی از این دست کردن حقوق بازنشي اجتماعی اقتصاد از طریق جمعیپایه
کنم کسی به آن رأي بدهد.که فکر نمیلحاظ سیاسی ناممکن است چراکه به

کندهاي کینزي مخالفت میخواه با سیاستحزب جمهوري،در ایاالت متحده
هستیم؟همتحدایاالتدرکینزگرایانهچرخشیشاهداکنونکهکنیدمیفکرآیا
راترکینزيهايسیاستوشوددورنولیبرالیسمازاوبامادولتاستممکنآیا

کند؟دنبال
است. طور کامل نولیبرال نبوده و تاکنون به قدر کافی کینزي بوده گاه بههیچهایاالت متحد

هاي اجتماعی، مزدها و حمایتلی مانند دستئویژه در مسابهاند، در حرف و خطابه نولیبرال
ي جرج گیري نکرده است. کسري بودجهگاه در مورد بودجه سختهیچهاما ایاالت متحد

ي مندان، برنامهبوش دوم دو جنگ را تأمین مالی کرد، کاهش مالیات براي ثروت
اروسازي سودمند بوده هاي درسی به داروها که براي شرکتي اجتماعی دستگسترده
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هاي مرتبط با نولیبرالیسم است عمالً در امور دفاعی است. رونالد ریگان، که یکی از چهره
کینزگرا بود. او از طریق بدهی عمومی جنگ سرد با اتحاد شوروي را دنبال کرد. ایاالت 

واره بسیار نولیبرالی همیشه خاص بوده است گفتارش در مورد بخش عمومی همهمتحد
واره تاحدودي کینزي بوده است.بوده اما کردارش هم

ه که عمالً در رویکرد خواکه حزب جمهورياستچه در شرایط کنونی جالب است اینآن
به جنگ شریک جرم جرج بوش بود وقتی قدرت را از دست داد تصمیم کینزي نسبت

ي بر برنامهگرفت که در عمل تسلیم سیاست ریاضتی شود. بنابراین تالش کرد در برا
کرد ممانعت ایجاد انبساطی ضعیف و مبهم کینزي که دولت اوباما از ابتدا از آن دفاع می

ي نمایندگان را در اند زیرا تنها کنگرهخواهان در سراشیبیکنم جمهوريکند. فکر می
شود میهچه مانع بهبود ایاالت متحدها متقاعد شوند که آناختیار دارند و اگر امریکایی

رخ 2014خواه در کنگره است وقتی در انتخابات بعدي که در وش عمل حزب جمهورير
ابود خواهد شد. اما خواه نها رخ دهد، حزب جمهوريدهد انتقال قدرت به دموکراتمی

اي است. فکر می کنم اعضاي حزب چنین نخواهد شد، وضعیتِ خیلی پیچیدهاحتماالً این
کنند اما در مقطع اند در جهت تغییر تالش میراشیبیاند در سخواه که فهمیدهجمهوري

گاه تردیدي در هیچهآورند. تاکنون در ایاالت متحددست نمیکنونی موفقیت چندانی به
هاي کینزي براي تأمین مالی از طریق کسري بودجه وجود نداشته، و مورد استفاده از روش

تر به نهادها و هاي اجتماعی، رفاه و دادن اختیار بیشي برنامهوقتی قرار است در زمینه
کینزي باشند. رویکردي کارگر عمل شود هیچ تردید ندارند که ضدّهاي طبقهسازمان

ق محدود نفع طبقات باالیی باشد و از آن طریواره چیزي بوده که بهشان همجویانهمصلحت
زمینه چندان تغییري رخ دهد اما فکر کنم درست امروز دولت اینکنم درشود. فکر نمی

خیلی کم است و امکان بروز هیابد که نرخ رشد در ایاالت متحداوباما خیلی روشن درمی
ي تمایل خودش پایهود دارد. در صورتی که دولت اوباما قادر به عمل بررکود بزرگ دوم وج

تري هاي انبساطی که قدرت بیشحدّي روشکند و تااتخاذ میهاي انبساطیباشد، روش
رمق ي سیاست کمکنم که این ایدهدهد. فکر میي کارگر میها و نهادهاي طبقهبه سازمان

ي تاکنون پیش رفته و پذیرفته شده است. اما در کنگرهو تاحدودي کینزي در دولت اوباما
که شود، مگر اینخواهان است تصویب نمینمایندگان که در کنترل جمهوري

اي انتخاباتی در انتظارشان است. خواهان دریابند که اگر مانع این کار شوند فاجعهجمهوري
شود.ببینیم چه می
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هاي گو با جنبشودانش انتقادي در گفتي طبقاتی: تولید فکران در مبارزهروشن
اجتماعی

بایدیاتواندمیچهدانشگاهیانیافکرانروشنانتقادينقششما،نظراساسبر
باشد؟
ي دهد بخشی از مبارزهچه در جهان دانشگاهی رخ میله وجود دارد. البته آنادو مس

م که ابنابراین خیلی مایلرو اندیشه است. ي طبقاتی در قلمطبقاتی است، این مبارزه
ي ما در جهان دانشگاهی براي نوع متفاوتی از تولید و بازتولید دانش بجنگیم. دانشگاه همه

ي ي بسیار حاد است. زمان زیادي را صرف حفظ فضاهاي باز براي توسعهمکان یک مبارزه
مواجه شدم خیلی ها ام و وقتی با فشارهاي نولیبرالی و تحوالت مدیریتی دانشگاهکارم کرده

یابیم و ها هم سازماني فوالد الزم است در دانشگاهسخت بود. کمی شبیه کار در کارخانه
برد.این زمان زیادي می

اي ارائه کنیم که مخاطب عام بتواند گونهمان را بهکنم امروز ملزمیم تفکراتاما فکر می
ها را بخوانند و نتایج ر باشند آنگونه قادها را درك کند، در نظر بگیریم که مردم چهآن

شناسند. باور کنم که دانشگاهیان بیش از دیگران جهان را میخود را از آن بگیرند. فکر نمی
دانند چه کنند بهتر از من میها کار میهاي اجتماعی که با آنمن این است که سازمان

گاه م چه باید بکنند. هیچشان بگویي من این نیست که بهبخواهند و چه کار کنند و وظیفه
چه دهند و آنچه انجام میخواهند ارتباط آناي نداشتم. اما گاهی وقتی که میچنین ایده
داري را سرمایهکنند و مبارزات ضدّچه میي بین آندهد و رابطهداري رخ میدر سرمایه
چه را مربوط به کنم آنها کمک توانم به آنزمینه سودمند باشم. میاینتوانم دردریابند می

هایی باز کنم براي ما الزم است حوزهتر است دریابند. بنابراین فکر میل عامئها و مساروش
هاي اجتماعی حفظ خواهانه و پیوندهایی با جنبشدرون جهان دانشگاهی براي کار ترقی

ها از ما بیاموزند.ها بیاموزیم و آني سیاسی بتوانیم از آننحوي که در فرایند مبارزهکنیم به
وفضااینحفظعالی،آموزشدرویژهبهآموزش،سازيخصوصیروندهايبااما

رسد.مینظربهدشوارتردانشگاهدرونمباحث
ترین ، بزرگهایم. در ایاالت متحددرون دانشگاه مورد هجوم واقع شدهابله. ما همه حت

می ندارند و در شرایط مالی ائقرارداد ددهند کهرادي انجام میبخش فعالیت آموزشی را اف
ها کار کنند. بر سر شرایط زندگی بسیاري از افرادي که در دانشگاهناکی زندگی میوحشت
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ش مبارزه کرد. این وضعیت آسانی نیست، اما ااي وجود دارد که باید برايکنند مبارزهمی
رزه کنیم.دهی و مباتوان کرد؟ مانند هر جاي دیگر باید سازمانچه می

شهر از طریق نفیساختن آرمان
»کمونیستی«کهصورتیدرچیست،کمونیستیيجامعهازتانشخصیدیدگاه

باشد؟درستيواژه
واره کنم باید همشهري وجود دارد. فکر میهاي متعددي براي ساخت دیدگاه آرمانروش

خواهیم حال میهره درمان باشد، مکانی کهايشهري در ذهناي دیدگاه آرمانبه شیوه
رسیم، و به مفهومی رسیدن یا جا نمیسرانجام به آن برسیم. هرچند سرانجام به آن

نرسیدن چندان اهمیتی ندارد. اگر دیدگاهی داشته باشید براي تغییر چیزها، چیزها در یک 
نوشتم که » فضاهاي امید«کنند. پیوستی در کتاب راستا و یا راستایی دیگر حرکت می

کنم به شود. فکر میساله ساخته می20اي شهري است که طی دورهي آرمانشرح جامعه
داري را هاي سرمایهکردن نیاز داریم. باید دریابیم کدام جنبهي ساختن از طریق نفیشیوه

ارزش مبادله کار مبناي اي که دیگر بردوست نداریم، چه چیزهایی را باید نفی کنیم، جامعه
هنگی تقسیم آگونه باید باشد، کدام اشکال همبر ارزش مصرفی باشد چهبتنینکند بلکه م

ي ارزش مصرفی همگان کافی باشد گونه عمل شود که عرضهاجتماعی کار باید بنا شود، چه
هاي کامالً ها پرسشبودهاي کاملی وجود داشته باشد. اینها و کمو انسدادها و گسست

عملی هستند.
ها را از طریق نفی بنا کنیم: توانیم این ایدههایی کار کنیم، میچنین ایدهبنابراین باید روي

کاري اي دیگر از طریق همخواهیم به شیوهخواهیم از طریق بازار آن را انجام دهیم؛ مینمی
مبناي نیازهاي همگان سازمان خواهند اي که تقسیم اجتماعی کار را بربستهکارگران هم

اي ها به شیوهها و ستاندههنگی نهادهآم. با یاري فناوري، امکان همداد به آن دست یابی
ها شده در آرژانتینِ امروز از طریق رایانههاي بازسازيجدید وجود دارد. برخی کارخانه

دیگر دهند که با یکها را چنان سازمان میها و ستاندهاند و جریان نهادهاي شدهشبکه
اي بدون دهی شبکهریزي مرکزي نیست، این سازمانمههنگ باشد، اما این برناآهم

کند که هاي جدید براي ما فراهم میوري فرصتآکنم فنریزِ مرکزي است. فکر میبرنامه
شهري را بنا کنیم که در آن ل را به شکل دیگري مطرح کنیم و دیدگاهی آرمانئاین مسا

دهی کنند و بسته وسایل تولیدشان را در اختیار داشته باشند، سازمانکارگرانِ هم
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دیگر سازمان دهند دیگر و در ارتباط با یکهنگ با یکآتصمیمات واحد تولیدي شان را هم
تا نیازهاي همگان را برآورده کنند.

هایادداشت
1.Elsa Boulet
2 .butterfly form
3 .caterpillar form
4 .chrysalis form
5 .anuuities
6 .outsourcing
7 .Cochabamba

در شهر کوچامبابا، سومین شهر بزرگ بولیوي، مجموعه اعتراضاتی 2000اعتراضات سال 
سازي آب اتفاق در واکنش به خصوصی2000تا آوریل 1999ي دسامبر بود که در فاصله

به این اعتراضات شکل قدر گسترده بود کهي اعتراضات و خشونت پلیس آنافتاد. دامنه
یک شورش گسترده داد.

8 .El Alto
علیه 2005آلتو بولیوي در سال هاي مشابه اعتراضات کوچامبابا در شهر الشورش

ي آب و فاضالبسازي شبکهخصوصی

اي است از:ي باال ترجمهمقاله
Elsa Boulet, An interview with David Harvey, XPressed, 15 March 2013.
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»سرمایه«تفسیري چند بر ساختار 
»ي مارکسطور عام و ساختار سرمایهسرمایه به«تفسیري چند بر 

حسن آزاد|پل بِرکت 

در مورد اقتصاد سیاسی » گرااصول«و » هاي تحلیلیمارکسیست«هاي اخیر بین در بحث
شود. از یک سو مارکسی، منطق دیالکتیکی در کتاب سرمایه موضوعی عمده محسوب می

د و هاي تحلیلی باور ندارند که دیالکتیک در کتاب سرمایه نقشی سودمنمارکسیست
اي اقتصاد سیاسی مارکسی باشد حاضر ابزار معتبري برحالکند و یا دراساسی بازي 

مایز مقابل، خوانش دیالکتیکی کتاب سرمایه که بر ت). در 1986نمونه رومرعنوان(به
اي هاستوار است، در تالش» هاي متعددسرمایه«و » طور عامسرمایه به«شناسانه بین روش

داري س از سرمایهروز کردن تحلیل مارککردن و بهدست گرایان براي یکاخیر اصول
، 1979فاین و هریس،1977		، روسدلسکی1975	رود (مندلشمار میعنصري اساسی به

چون ). در این قرائت، کتاب سرمایه هم1990	، اسمیت1982، هاروي1981		ویکس
، 1989		در نظر گرفته شده (اسمیت» داري در اندیشهي تولید سرمایهبازسازي شیوه«

ي صادي مختصِ این شیوهاز منطق دیالکتیکی، مقوالت اقت)، که در آن با استفاده328	ص
مطابق این دیدگاه مارکس براي اثبات ذاتی 1.یابدیافته انکشاف میامانشکلی ستولید، به

داري و نشان دادن ویژگی تاریخی و ي طبقاتی و بحران در سرمایهبودن استثمار، مبارزه
ي این، استفادهبرعالوه2.برداز روش دیالکتیکی بهره میي تولید،خصلت گذراي این شیوه

هاي سرمایه«به » ي عامسرمایه«رفت منظم از یکی (از جمله پیشمارکس از روش دیالکت
داري ي تولید سرمایههاي اساسی و فرعی شیوهبه هدف عملی تمایز بین جنبه») متعدد

3یزي اساسی براي سیاست انقالبی.کند ـ تماخدمت می

ر مورد گرا و تحلیلی را دهاي اصولدر این مقاله تالش من این نیست کل بحث مارکسیست
طور کلی مورد بررسی سرمایه یا اقتصاد سیاسی مارکس بهنقش روش دیالکتیکی در کتاب 

پردازم که در صورت پذیرش، ) می1989در عوض به تحلیل اخیر هاینریش (4.قرار دهم
دهد. هاینریش برخالف روسدلسکی گرایان را مورد تردید اساسی قرار مینظرگاه اصول
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) و نگارش کتاب 1970	(مارکس» نقد اقتصاد سیاسی«ین انتشار ) باور دارد که ب1977(
داري به تحلیل سرمایهنسبتي مارکس شناسانه) در دیدگاه روش1967		سرمایه (مارکس

هاي سرمایه«و » طور عامسرمایه به«حفظ تمایز مفهومی بین تغییر اساسی رخ داده است. 
شود که مارکس مجبور می» دهدمیاعتبار خود را از دست «خصوص هنگامی به» متعدد

طور سرمایه به«هاي مربوط به یل پرسشرا براي تحل» هاي متعددسرمایه«عوامل دخیل در 
ریش تا حدي با اتکا به ). هاین68-71	، ص1989	کار گیرد (هاینریشبه» عام

سرمایه «کند که دشواري اساسی در مورد مارکس استدالل می		1861-63	هاينوشتهدست
عبارتی تمام حتواي خاصی را دربر بگیرد، یا بهم«بایست این بود که می» طور عامبه

حال این محتوا عینو در» کندمایه در رقابت ظهور میخصوصیاتی که در حرکت واقعی سر
سرمایه «تر درهم شکستن ن دقیقبه بیا». اي از تجرید ارائه شوددر سطح ویژه«بایست می
به » عامیت«ر از بود که توصیف تمام تعینات ضروري براي گذابه این علت» طور عامبه
هاي متعدد غیرممکن بود. طور مجرد و بدون در نظر گرفتن سرمایهبه» حرکت واقعی«

)75	جا ص(همان
موضوع )، پاسخ مارکس به این مشکل تعریف مجدد74-75	صاساس نظر هاینریش (صبر

ي گرفتن سرمایهدر نظر«و » داريتولید سرمایهي شیوه«چون بررسی کتاب سرمایه هم
در سه سطح متوالی است: یعنی روند …ي اجتماعیمنفرد و تکوین کل سرمایه

فرض وحدت تولید و بر پیشطور کل، مبتنیي تولید، روند گردش و روند تولید بهواسطهبی
از سوي »ور عامطسرمایه به«که کنار گذاشتن مفهوم افزاید عالوه، او میبه». گردش

-ي اقتصاديتغییر در ترتیب برنامهي جدید، »شناسانهدرك روش«نفع این مارکس به
) و انتشار کتاب سرمایه را 1973سیاسی مارکس در فاصله زمانی بین گروندریسه (مارکس

دهد.توضیح می
ل ي کتاب سرمایه مارکس در مقابل استدالگرایانهي حاضر از منظر خوانش اصولمقاله

که، کند. نخست ایندیگر را مطرح میکهاینریش، دو نقد اساسی و در پیوند متقابل با ی
چه با آن» هاي متعددسرمایه«و » طور عامسرمایه به«ز از سوي هاینریش بین ایجاد تمای

نظر تعبیر، بهدارد. با رفع این سوءاند تفاوتباره گفتهاینکه مارکس و روسدلسکی در
هاي قبلینوشتهترتیب و توالی مفاهیم در کتاب سرمایه در واقع نسبت به دسترسد که می

بند است. تر پايبیش» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه«مارکس به تمایز بین 
تا حدي این تداوم 	1859-67	هاياقتصادي مارکس بین سال-ي سیاسیتغییر برنامه
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ارکس از سر گذراند، و بر موانع شخصی بسیاري که موهدهد ـ عالرا نشان میشناسانهروش
ي کارگر. دوم، روش فهم و سودمند بودن کتاب سرمایه براي خوانندگان طبقهضرورت قابل

تقلیل داده » رقابت«و » طور عامسرمایه به«اند به تقابل محض بین توتجرید مارکس نمی
سرمایه «درك دقیق عدمل از). اگرچه بخشی از این مشک73	، ص1989		شود (هاینریش

این، هاینریش از روش دیالکتیکی بررسد که عالوهنظر میشود، بهناشی می» طور عامبه
تري از مفاهیم ح وسیعمارکس در انکشاف مقوالت (مثل گردش) در چارچوب و بین سطو

لکتیکی واقع رویکرد دیادر5.اطالع باشدبی» هاي متعددسرمایه«و » ور عامطسرمایه به«
و کتاب سرمایه یعنی (کاال) » کتاب نقد اقتصاد سیاسی«عزیمت مشترك تواند نقطهمی

حل هاینریش ي مفاهیم در این کتاب را توضیح دهد ـ چیزي که راهباشد و ترتیب ویژه
تواند آن را برآورده کند.نمی]کتاب سرمایه[براي تفسیر 

»طور عامسرمایه به«معناي 
) و مارکس 43،1977) با مراجعه به روسدلسکی (ص.65-66ص.، 1989هاینریش (

ي خصوصیاتی تعریف مجموعه«وان عنرا به» طور عامسرمایه به) «310، ص.1973(
باید آن » طور عامسرمایه به«یعنی …اندهاي منفرد مشتركکند که در تمام سرمایهمی

و …تا آن را به سرمایه تبدیل کنندشوند خصوصیاتی را در بر بگیرد که بر ارزش، اضافه می
عالوه، به». شوندي منفرد نیز محسوب میهاي هر سرمایهبه همین دلیل ویژگی

» هایتدر ن«سرمایه باید «داند که در آن ) روش گروندریسه را روشی می67هاینریش(ص.
که ي تمام آن خصوصیاتیعالوهشود، بهتعریف » طور عامسرمایه به«در چارچوب بخشِ 

».دهندخود را در رقابت نشان می
سرمایه «ي بین تفسیر او رابطهکه، روست. نخست اینبا سه مشکل روبهتفسیر هاینریش

بیینی که باید دهد، تي نظري مارکس را به شکل مناسب توضیح نمیو برنامه» طور عامبه
ورد تحلیل قرار دهد. تاریخی معنوان شکلی از تولید اجتماعی با ویژگیداري را بهسرمایه

هایی است که در ویژگی«شامل » طور عامسرمایه به«طور موقت) که حتا اگر بپذیریم (به
یافته از عواملی ها در فقدان تجرید سامانهاي منفرد مشترك است، این ویژگیتمام سرمایه

اي از شود؟ هاینریش به نقل قطعهگونه تعیین میاند چهداريي تولید سرمایهکه ویژه
):43، ص.1977پردازد (روسدلسکیروسدلسکی می
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ها همان اند؟ کامالً روشن است، آنها مشتركهایی در تمام سرمایهاما چه ویژگی«
شوند، صفاتی که خصلت اند که در سرمایه و نه در اشکال دیگر ثروت دیده میصفاتی

».دشوها بیان میداري در آني شکل تولید سرمایهتاریخی ویژه
کند:ي تعریف میاطور مشابهطور عام را به) نیز سرمایه به449، ص.1973(مارکس

عبارتی اشکال تحول ي سرمایه را از سایر اشکال ثروت ـ یا بهتجریدي که خصوصیات ویژه«
عنوان سرمایه داراي این خصوصیات اي بهکند. هر سرمایهمتمایز میتولید اجتماعی ـ

».کندي خاص از ارزش را به سرمایه تبدیل میخصوصیاتی که هر مجموعهمشترك است، 
معناست که عوامل بدین» طور عامسرمایه به«ح عام تجرید در مفهوم طور خالصه، سطبه

کند تردید این نظر را تضعیف میري را دربربگیرد. این تعریف بدونداخاص تولید سرمایه
را » موضوع بررسی کتاب سرمایه«عنوان به» ريداتولید سرمایهيشیوه«که انتخاب 

، 1989(هاینریشکندي تحلیل مارکس معرفی میشیوهعنوان تغییري اساسی در به
.)74ص

ي مارکس از اصطالح ظاهر استفادهکه او بهاستمشکل دوم در تفسیر هاینریش این
هاي سرمایه«تر را با مفهوم مشخص» طور عامسرمایه به«در سطح » ي منفردمایهسر«

ي سرمایه«وقتی از » طور عامسرمایه به«مارکس غالباً در سطح گیرد.یکی می» متعدد
سرمایه (نه یک ي منفرد را با خصوصیات عامکند در واقع یک سرمایهصحبت می» منفرد

در نظر گرفته است » طور عامسرمایه به«ي و نمونه» نماینده«عنواني خاص) بهسرمایه
مورد بحث بسیار سودمندي ارائه این) در9، ص1986). فولی (7، ص1979و هریس(فاین 

دهد:می
صراحت است. او گوید فاقدمارکس غالباً در سطحی که راجع به یک مجموعه سخن می«

ي یک عنصر نمونه یا میانگین توضیح ي رفتار یک نظام را با بحث دربارهغالباً مجموعه
ي میانگین را در نظر در کلِ سه جلد اول کتاب سرمایه، مارکس یک سرمایه…دهدمی
رود، یا مدلی نمونه از سرمایه ها به شمار میي مجموع سرمایهگیرد که در واقع نمونهمی
».طور کلبه

هاي سرمایه«و ») طور عامسرمایه به«ي عنوان نماینده(به» ي منفردسرمایه«تمایز بین این
شود، اثري که مارکس هاي دیگري از گروندریسه دیده میطور پیوسته در گوشهبه»متعدد
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ي رمایه دارد، دربارهوار بودن ستر و با اصطالحاتی که نشان از مجموعهبا روشنی بیش
گوید:سخن می» طور عامسرمایه به«
عبارتی هبچون سرمایه است واره سرمایه همي خود همي دیگر نیز به نوبهاما سرمایه«

ي مثالً اگر کل سرمایه…نظر ما نیستجا موردها در اینل جامعه. تمایز سرمایهي کسرمایه
عنوان چیزي مجزا از کل کار مزدي (یا مالکیت ارضی) فرض کنیم، یا اگر یک ملت را به

ي دیگر دري چیزي جدا از طبقهمثابهي اقتصادي عام یک طبقه بهي پایهمثابهسرمایه را به
طور ایم. درست مثل هنگامی که بهرفتهطور عام در نظرگنظر بگیریم، آن وقت آن را به

»کنیمدي جدا از حیوانات نگاه میي فیزیولوژي، یعنی موجونمونه به انسان از زاویه
.)852و346ص.، ص1973(مارکس

از ») امطور عبهسرمایه «عنوان را (به» ي منفردسرمایه«روشنی هروسدلسکی نیز ب
ها و رقابت سرمایه«مثال آن هنگام که به عنوانکند. بهمتمایز می» هاي متعددیهسرما«

در هر دو حالت، موضوع حرکت واقعی «گوید که کند، چنین میاشاره می» نظام اعتباري
» نوعی میانگین فرضی«هاي واقعی است ـ سرمایه در واقعیتی مشخص و نه سرمایه

ا درك روسدلسکی خط) به66، ص1989). برعکس هاینریش (41ص، 1977(روسدلسکی
شامل تمام خصوصیات مشترك عنوان مفهومی عامبه» طور عامسرمایه به«را از 
جا) این کاریکاتور تحریف سپس هاینریش (همان». کندتعریف می«هاي متعدد سرمایه

نرخ «ا این عبارت که دهد، بشده از روسدلسکی را مورد انتقادي نسبتاً عجیب قرار می
اساس نظر روسدلسکی هاست، اما برمتوسط سود نیز خصوصیتی مشترك در تمام سرمایه

این انتقاد صرفاً هنگامی معتبر است ». حذف شود» طور عامسرمایه به«ي باید از روند ارائه
با را » طور عامسرمایه به«ي عنوان نمایندهه بهنمون» ي منفردسرمایه«که روسدلسکی 

طور که توضیح داده سان انگاشته باشد ـ همانیک» هاي متعددسرمایه«تر سطح مشخص
نرخ متوسط سود «توان دشواري میعالوه بهشد روسدلسکی به چنین تمایزي توجه دارد. به

هاي متفاوت سان دانست، دقیقاً به این علت که میانگین نرخها یکي سرمایهرا در همه
6رود.هاي متفاوت تولید به شمار میدر شاخه» هاي متعددسرمایه«سود براي 

ایجاد » ي متعددسرمایه«نمونه با » ي منفردسرمایه«اغتشاشی که هاینریش در تمایز بین 
کند: این نظر هدایت می» طور عامسرمایه به«سومین مشکل او در درك کند ما را به می

» دهندکه خود را در رقابت نشان میتمام خصوصیاتی باشد «که این مفهوم باید شامل 
محکوم » طور عامسرمایه به«دیدگاه، تحلیل در سطح ). در این 67، ص1989(هاینریش
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است، چون گرچه فرض بر این است که در این سطح از تجرید » شکستندرهم«به 
س مارکچه را کهتمامی آن«بایست ، اما در همان حال می»باید کنار گذاشته شود» رقابت«

تنها نه«رغم سطح تجرید مفروض توضیح دهد: یعنی به» دادقرار می» رقابت«عنوان تحت
را نیز تشریح » هاي متعددیهسرما«هاي منفرد، بلکه تمامی روابط حرکت واقعی سرمایه

.)66- 68ص.جا، ص(همان»کند
هاي یهسرما«ظاهراً تفسیر هاینریش منکر این است که مفاهیم و روندهایی که در سطح 

» ي عامسرمایه«د که در سطح وجود دارند از واقعیت مشخصی برخوردارن» متعدد
آن قوانینی که توضیح نیست. این نظر با دیدگاه مارکس کامالً تفاوت دارد که بر اساس قابل

هاي سرمایه«تر یابند صرفاً در سطح مشخصبسط می» طور عامسرمایه به«در سطح 
هاي سرمایه«طور کامل واقعیت پیدا کنند ـ و روندهایی که در سطح بهتوانند می» متعدد
تقلیل یابند. » طور عامسرمایه به«سادگی به سطح انند بهتویابند نمیانکشاف می» متعدد

ور ناقص نقل طشود که هاینریش آن را بهدیده میاي روشنی در همان قطعهاین امر به
د:گویجا چنین میکند. مارکس در آنمی

صورت تأثیر متقابل ز خصلت درونی سرمایه نیست، که بهرقابت از نظر مفهومی چیزي ج«
عنوان یابد، گرایش درونی بهو تحقق میشود،دیگر ظاهر میهاي متعدد بر یکسرمایه

د وجود دارد و فقط به این شکل هاي متعدضرورت خارجی. سرمایه به شکل سرمایه
ها بر چون تأثیر متقابل آنبنابراین خودتعیینی آن همتواند وجود داشته باشد، ومی
نهاد ثابتی است، توقف تولید شود. سرمایه درست به همان اندازه که بردیگر ظاهر مییک

هاي اضافی و افزایش واره با تولید ارزششود. تناسب موجود هممتناسب نیز محسوب می
باره به زمان و یکطور همتولید باید بههرود. اما این تقاضا کنیروهاي مولده از بین می

وجه از هیجکند که بههمان نسبت گسترش یابد براي سرمایه تقاضایی خارجی ایجاد می
کند از قبل در آن نهفته طور تناقضاتی که بعداً ظهور میهمین…شودخود آن ناشی نمی

.)414، ص1973(»بوده است.
هاي سرمایه«تر م، تحلیل در سطح مشخصداشته باشیباره نظر روشنی اینمهم است که در

ي سرمایه صرفاً در رقابت و از طریق آن سلطه«فقط به این معنی که الزم است نه» متعدد
-علت که پدیدهنه به این)، و حتا42، ص1977(روسدلسکی» تواند تحقق پیدا کندمی

شود بر سرمایه ناشی نمیوجه از سرشتهیچبه شکل الزامات خارجی که به«هاي مشخص 
تري که در تر و مشخص)، بلکه اشکال پیچیده414، ص1973(مارکس» کنندآن اثر می
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ي یابند، باید مطلقاً در هر تحلیلی از واقعیت پیچیدهتکوین می» هاي متعددسرمایه«سطح 
ي معین در نظر گرفته شوند:داري در هر دورهي تولید سرمایهشیوه

رسند، واقعیتی مستقل نظر میه از منظر مفهوم عام آن درونی بهسرمایه کتمام لحظات «
چون دهند که سرمایه به شکل واقعی همکنند و صرفاً هنگامی خود را نشان میپیدا می
شکل در رقابت و از اي که بدیندهی درونی و زندهمانشود. سازهاي متعدد ظاهر میسرمایه

زمانی هم…کندتر تحول پیدا میچه بیشترتیب هرنیابد و بدیطریق آن واقعیت می
هاي گوناگون آن صرفاً بعد از در نظر گرفتن مدارهاي مختلف سرمایه نظیر جنبه

آورد. همانند مسیر زندگی انسان که از دست میهاي متعدد تصویري روشن بهسرمایه
بین م وجود دارند و حال تمام مراحل در کنار هعینا درکند. اممراحل مختلفی عبور می
، 1977، روسدلسکی639و520، صفحات1973(مارکس»اندافراد متفاوت توزیع شده

.)49-50ص.ص
با درك مارکس تفاوت دارد، » طور عامبهسرمایه«رك هاینریش از مفهوم طور خالصه، دبه

دهد که گیرد که قرار است توضیح را نادیده می» هاي متعددسرمایه«چون نقش نظري 
ها، در رقابت میان سرمایه» طور عامسرمایه به«یافته در سطح انکشافگونه قوانینهچ

شوند. این امر دقیقاً به این علت ضرورت جرح و تعدیل میکند و حتاتحقق و بسط پیدا می
عنوان داري بههایی است که به سرمایههشامل پدید» هاي متعددسرمایه«دارد که سطح 

ر) و بنابراین در سطح ي نابرابولید اجتماعی اختصاص ندارد (مثل بهره و مبادلهشکلی از ت
واقع اگر تفسیر شوند. در کنار گذاشته می]شناسیاز لحاظ روش[» طور عامسرمایه به«

توانست کامالً موجه باشد که اساساً چرا مارکس هاینریش دقیق بود طرح این پرسش می
ـ یا استفاده از هر روش » هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهه سرمای«در ابتدا تمایز بین 

نظر از سطح تجرید که صرف» طور عامسرمایه به«ح کرد. چون مفهومی از تجرید را ـ مطر
) با تعریف 67، ص1989باشد (هاینریش» هاي متعددتمام روابط سرمایه«ي دربرگیرنده

ي اجتماعی ثروت یا به سخن بهتر اشکال ویژه«(یعنی » اقتصاد سیاسی«مارکس از موضوع 
نمونه، اگر مارکس بخواهد عنوان). به852، ص1973تناسبی ندارد (مارکس» تولید ثروت

کنار شود ثابت کند،داران را در کار اضافی که از کارگر اخذ میمنشاء خاص سود سرمایه
سطح از تجرید مطلقاً امري ضروري ي نابرابر در این علت مبادلهگذاشتن از بازتوزیع سود به

شود:محسوب می
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ي شود که اقتصاددانان گذشته، نظریهترین اغتشاش و رازآمیزي از این امر ناشی میبزرگ«
تر آن را با سود واقعی، سود اضافی را در شکل ناب و خالص آن بررسی نکرده، بلکه بیش

داران د. سود سرمایهانیختههاي گوناگون آمیعنی توزیع میزان کلی سود بین سرمایه
خود، پیش از توزیع باید وجود داشته باشد و خوديعنوان یک طبقه، یا سود سرمایه بهبه

، 1973(مارکس». معناستکلی بیي توزیع آن بهود بر پایهتالش براي تبیین منشاء س
)848ص

» هاي متعددسرمایه«خواهد سطح پرداز میقول قطعاً به این معنا نیست که نظریهاین نقل
طور مارکس همین7.کند» طور عامسرمایه به«تابع قوانین مجردتر را از نظر منطقی کامالً

عنوان بازتوزیع ارزش اضافی (که داري نیست) بهي سرمایهي بهره (که ویژهدر مورد مقوله
):2-851، ص.1973گوید: (داري است) نیز چنین میمختص سرمایه

ي پولی با یک سرمایهي صاحببین سود و بهره همان تفاوت بین یک طبقهتفاوت واقعی «
که چنین طبقاتی در عمل در برابر هم قرار ست. اما براي ایندار صنعتیمایهي سرطبقه

شان در ارزش اضافی حاصل از سرمایه تقسیمی گیرند، الزم است که پیش از وجود دوگانه
ي داران صنعتی از این رو دو طبقهولی و سرمایهي پایجاد شده باشد. صاحبان سرمایه

».شوددهند که سود به دو شاخه از درآمد تقسیم میخاص را تشکیل می
تمام خصوصیاتی «شامل » طور عامسرمایه به«این نظر به مارکس که دادنبنابراین، نسبت

). 67، ص.1989نادرست است (هاینریش» کندبروز می» رقابت«است که در 
تا 1862يي بحران که بین ژانویههاي مقدماتی دربارهنمونه، مارکس در یادداشتعنوانبه

گوید:روشنی مینوشته شده است به1863يژوییه
ها با تغییر در تطابق بین تغییر قیمت یا انقالب در قیمتها از عدمتا جایی که بحران«

طور سرمایه به«جریان بررسی را درهاتوان آنشوند، طبیعتاً نمیارزش کاالها ناشی می
فرض ما این است » طور عامسرمایه به«اد، چون در سطح مفهوم مورد تحلیل قرار د» عام

)515، ص.1968(مارکس» ها برابر است.که قیمت کاالها با ارزش آن
»طور عامسرمایه به«و وجود واقعی » متعددهايسرمایه«

» طور عامبهسرمایه «جا تأکید ما بر نادرستی تفسیر هاینریش از تمایز مارکس میان تا این
رسد که استدالل هاینریش تانظر میتر بهبود. اما در سطح عام» تعددهاي مسرمایه«و 

اي در این نظر ریشه دارد که روش مارکس در گروندریسه صرفاً تالشی است براي اندازه
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). این امر در 73، ص.1989(هاینریش» رقابت«و » طور عامبهسرمایه«تقابل محض بین 
شود:خوبی دیده میي گرایش نرخ سود به کاهش بهبحث هاینریش درباره

ي قانون گرایش نرخ سود به کاهش مشکل دیگري پدیدار شد. اگر قانون در جریان ارائه«
». طور عامبهسرمایه «عامی وجود دارد، پس باید قبل از رقابت مطرح شود: یعنی در بخش 

یابد. اما از سوي دیگر براي مارکس روشن بود که این نرخ متوسط سود است که کاهش می
سود قبل از بخش رقابت و بعد از قانون سقوط آن مورد بررسی قرار قرار نبود نرخ متوسط 

».گیرد
طور بهسرمایه «باید یا در چارچوب » گرایش نرخ سود به کاهش«نظر هاینریش ظاهراً به

مورد تحلیل قرار گیرد و نه در سطح هر دو » هاي متعددسرمایه«و یا در چارچوب » عام
د که ممکن است مارکس در آغاز مفهوم مجردتري از گیرمقوله. این دیدگاه در نظر نمی

هاي راه پدیدهرا مطرح کند، و سپس هم» طور عامبهسطح سرمایه «کاهش قهري در 
مورد تحلیل » هاي متعددسرمایه«تر تغییرات و اصالحات این مفهوم را در سطح مشخص

ه موفقیت مارکس در بتوان نسبت). البته می68تا65، ص.1979قرار دهد (فاین و هریس
تردید » هاي متعددسرمایه«در سطح » هاي متضادگرایش«دادن اش براي نشان تالش

گرایش نرخ سود به کاهش توانند مانع تحقق هایی که سرانجام در عمل میداشت، گرایش
جا ي موردتوجه در این. نکته)179-185ص.، ص1990نمونه، اسمیتعنوانشوند (به

سرمایه «ي برخورد مارکس به گرایش نرخ سود به کاهش، در چارچوب هکه شیواستاین
او » اطمینانعدم«ي وجه نباید نشانههیچبه» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبه

ي برخورد به سطوح تجرید تلقی شود. در واقع این شیوه) نسبت68، ص1989(هاینریش
ن اقتصادي انطباق دارد، که مطابق آن کامالً با تفسیر دیالکتیکی مارکس از تحلیل بحرا

سازندگر میهر بار خود را جلوهاند وتر نهفتهاشکال مجردتر در اشکال مشخص
.)510، ص1968(مارکس

هاي بازتولید در ي ناپیگیري مارکس در تحلیل طرحترتیب، نظر هاینریش دربارههمینبه
) با این 1961-63هاينوشتهدر دست(هم در گروندریسه و هم » طور عامبهسرمایه «سطح 

اشکال خاصی از «حال عیني اجتماعی درختلف کل سرمایههاي مبخش«استدالل که 
» طور عامبهسرمایه «ها در چارچوب شوند، به همین دلیل معرفی آنمحسوب می» سرمایه

رمایه) در جا، گردش سها (در اینیالکتیکی تکامل مفهومگنجد. اما این استدالل روش دنمی
را نادیده » هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «تر رفتهچارچوب و بین سطوح پیش
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در اصل با سطح تجرید مطرح » بازتولید و گردش کل سرمایه اجتماعی«گیرد. تحلیل می
) 68-69ص.، ص1989(هاینریش» خوانی داردهم» طور عامبهسرمایه «شده در مفهوم 

هاي مختلف (تولید ي اجتماعی به بخشعلت که تقسیم مجموع سرمایهدقیقاً به این 
داري نهفته است:ي تولید سرمایهوسایل مصرف و تولید وسایل تولید) در ذات شیوه

توان بر هاي متفاوتی وجود دارد. مدارهاي متفاوت را میبراي تمایز واحدهاي سرمایه، راه«
کار رفته، مهارت نیروي کار به ع وسایل تولید بهگذاري شده، انوااساس مقدار پول سرمایه

ي فروش کاالهاي تولید شده و غیره از هم متمایز استخدام درآمده در روند تولید، شیوه
کرد. چنین تمایزي به شرایط تاریخی وابسته است. اما براي تمایز مدارها، روشی وجود دارد 

تولیدشده در مدار بستگی دارد. هر تصادف وابسته نیست. این تمایز به محصوالت که به
جا انباشت سرمایه به تولید وسایل تولید نیاز دیگري که رخ دهد همیشه و در همهاتفاق

ي جا وسایل مصرف براي ارضاواره و در همهي دیگري اتفاق بیافتد، همدارد. و باز هر حادثه
ي تمایز مدارها در شیوهداران الزم است. این ها و نیازهاي مزدبگیران و سرمایهخواست

عنوان مین علت مارکس این دو لحظه را بهانباشت سرمایه در ذات سرمایه نهفته است. به ه
)150-1، ص.1990گزیند. (اسمیت،معیار تمایز برمی

بدون در نظر گرفتن » طور عامبهسرمایه «هاي بازتولید در سطح بنابراین قراردادن طرح
طور کامالً موجه است (همین» اي متعددهسرمایه«رقابت مابین بازتوزیع ارزش اضافی طی 
گوید ) در ابتدا می68، ص1989). برعکس، هاینریش (15- 17نگاه کنید به فاین و هریس

کند که است و سپس تفسیر می» هاي متفاوتسرمایه«هاي بازتولید الزاماً شامل که طرح
بر این امر داللت دارد » طور عامبهمایه سر«هاي بازتولید در سطح بررسی مارکس از طرح

رو با دشوارهایی روبه» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «که او در حفظ تمایز بین 
ذاتی هاي درونویژگی«فرض نادرست استوار است که بوده است. اما این نظر بر این پیش

هاي سرمایه«جا) و (همان» کندهاي متفاوت را الزامی میروند گردش، معرفی سرمایه
رغم اي است که بهنظر هاینریش متضمن رابطهدر سطح رقابت قرار دارند ـ که به» متفاوت

اگر 8).69جا، صشود (همانمربوط می» هاي متعددسرمایه«هاي سطح تجرید به حوزه
سرمایه «طور دیالکتیکی در سطح توانند بهرخی از مقوالت گردش میپذیرفته شود که ب

ریزد.انکشاف یابند استدالل هاینریش فرو می» طور عامبه
سرمایه«البته اگر روش مارکس را طوري تفسیر کنیم که مستلزم تقابل غیردیالکتیکی بین 

) که 449،1973ي مارکس (صباشد، پس این گفته» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبه
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هاي خاص و واقعی، خود از وجود واقعی برخوردار متمایز از سرمایهامطور عبهسرمایه «
) این تفسیر را شاهدي بر 69شود. در واقع هاینریش (صبه معمایی بدل می» است

گاه هیچ«پندارد، چون مارکس می» طور عامبهسرمایه «مارکس در مورد » اطمینانعدم«
، 1973(مارکس». فهمدمیچیزي رامشخص نکرد که تحت این وجود واقعی چه 

گوید:چنین می» طور عامبهسرمایه «) اما در مورد وجود واقعی 449و659صص
داران منفرد تعلق دارد، در شکل بنیادي خود چند به سرمایهسرمایه در این شکل عام، هر«

شود، و ها توزیع میها متراکم یا از طریق آندهد که در بانکاي را تشکیل میسرمایه
برانگیز خود را مطابق با نیازهاي تولید، گوید، به آن نحو تحسینطور که ریکاردو میهمان

کوشد خود را به شکلی پس اعتبار نیز شکلی است که در آن سرمایه می…کندتوزیع می
عنوان شکلی کوشد خود را بهي منفرد میهاي منفرد برنشاند، یا سرمایهمتمایز از سرمایه

».اش برنشاندمحدودیت کمّیمستقل از 
کند، شاره می) که هاینریش به آن ا1858اي به انگلس (در آوریلطور در نامههمین

» هاي منفردچون اصلی عام در مقابل سرمایهسرمایه هم«يمثابهمارکس اعتبار را به
روشنی بیان ترتیب مارکس بهبدین9).7، ص1975کند (مارکس و انگلسمعرفی می

تر مفهوم جز تحقق مشخصچیزي نیست به» طور عامبهوجود واقعی سرمایه «کند که می
چون ارزش در جریان تحول. این تحقق طی تحول نظام اعتباري در سطح مجرد سرمایه هم

تري عالوه، اگر هاینریش این موضوع را با دقت بیشدهد. بههاي متعدد رخ میسرمایه
یافت که در نهایت از مفاهیم را در می» طور عامبهایه وجود واقعی سرم«کرد مطالعه می

گونه که مارکس در داري استنتاج شده است ـ همانایهي کاال و پول در سرماساسی مبادله
نشان داد:1865ژوئن

با نگاهی نزدیک به بیان پولی ارزش یا موضوعی با معناي مشابه، یعنی تبدیل ارزش به 
تقل و وندي است که توسط آن به ارزش تمام کاالها، شکلی مسیابید که این رقیمت در می

شمار بر بههایی از کار اجتماعی براها بیان کمیتعبارتی آنشود؛ یا بهگون داده میهم
)35، ص1935روند. ( مارکسمی
اي عنوان تودهـ به»طور عامبهوجود واقعی سرمایه «دیگر، مبناي نهایی براي تکامل بیانبه

ي کاالیی ها ـ این واقعیت است که مبادلهي استقراضی انباشت شده در بانکسرمایهاز 
چون پول بدل شود، به مفهوم ارزش نیاز دارد گون همبراي این که به شکلی مستقل و هم

). البته این امر متضمن این نکته نیست که 72، ص1982(مقایسه کنید با هاروي
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عنوان یک سطح تجرید به» طور عامبهسرمایه «آور و نظام اعتباري تابع ي بهرهسرمایه
طور معناست که بهاینل مستقل پول بهنمونه ضرورت تبدیل ارزش به شکعنوانباشند. به

دنبال فروش رخ ندهد ـ یعنی امکان بحران در سطح سرمایه بالقوه خرید ممکن است به
اي طوالنی از روابط نیاز دارد، ض به واقعیت به زنجیره. اما تبدیل این امکان محطور عامبه

عنوان یک نظام مصنوعی براي ها بهي پرداختتر شدن زنجیرهنیهرچه طوال«از جمله 
هنوز موضوع بررسی ») طور عامبهسرمایه «که از منظر بحث حاضر (یعنی - »هاتسویه آن

وجود «ي مارکس به ). بنابراین اشاره138و114ص، فصل یک ص1967نیست (مارکس
شود، بلکه ي او ناشی نمیانهشناسروش» اطمینانعدم«از » طور عامبهواقعی سرمایه 

ي نمونه» وجود واقعی«تر دلیلی است براي تفسیر دیالکتیکی از روش او. در واقع این بیش
، اشکال »هاي بسیاریهسرما«تر در سطح گونه مقوالت پیچیدههتصویري است از این که چ

که اینکنند ـ بدوندر خود ادغام میرا » طور عامبهسرمایه «مجردتر در سطح 
فروکاستن به مقوالت مجردتر باشند.قابل

ي مارکس»سرمایه«در کتاب» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «
) در صورت 1رغم دشواري فوق، ممکن است تفسیر هاینریش را بتوان نجات داد:به

از گروندریسه » هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «پیگیري در حفظ تمایز بین عدم
ي شناسانهپیگیري بازتاب مشکالت روش) اگر این عدم18612-63هاينوشتهتا دست

حل گذاشتن این تمایز مجبور کرده باشد ـ و راهکنارتري باشد که مارکس را به اساسی
ي هاینریش را پذیرفته باشد. توجه داشته باشید که موردهاي یک و دو براي انهشناسروش

عنوان تغییري به» طور عامبهسرمایه «دفاع از استدالل هاینریش در مورد شکست مفهوم 
امري » سرمایه«ي بین نگارش گروندریسه تا کتاب اساسی در روش مارکس در فاصله

شود.ضروري محسوب می
در گروندریسه و » هاي متعددهسرمای«و » طور عامبهسرمایه «که تمایز بین این

طور کامل خود نرسیده است، عجیب نیست. این اسناد هنوز به1861-63هاينوشتهدست
ي او را براي انکشاف هاي مراحل تحقیق مارکس و تالش اولیهنوشتهبیش از هر چیز پیش
ي تاریخی از تولید عنوان یک شکل ویژهدهند، و بهداري تشکیل میمنظم مقوالت سرمایه

» گردش«ي عام رسد که مارکس گاهی مقولهنظر میروند. بنابراین بهعی به شمار میاجتما
همانند در نظر گرفته است:» هاي متعددسرمایه«تر را با سطح مشخص
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ي عام سرمایهجا هنوز گردش موضوع مورد مطالعه ما نیست، چون بحث کنونی ما در این«
…تواند میانجی سرمایه به شکل سرمایه با سرمایه به شکل پولیاست و گردش فقط می

ي هاي متعدد باشد، مدت زمانی که طی آن سرمایه در مرحلهفرض ما سرمایهاگر پیش
هاي شود. اما در این مرحله سرمایهي از گردش محسوب میاماند لحظهتولید باقی می

»دش) نیز به تحلیل ما تعلق نداردسی ما نیست. بنابراین، این لحظه (گرمتعدد موضوع برر
.)518، ص346، ص1973(مارکس

به نرخ » طور عامبهسرمایه«شود که در سطح هایی مقدماتی دیده میدر گروندریسه تحلیل
تر به بررسی بیش«شود که پردازد و با اظهاراتی از این قبیل تکمیل میمتوسط سود می

رسد که نظر میاین، بهبر). عالوه436، ص1973شود (مارکسبخش رقابت مربوط می
ل هاي بازتولید را با مسائحلیل طرح) ت441تا439، ص1973مثالعنوانمارکس (به

رانت و چون گیري نرخ متوسط سود یا بازتوزیع ارزش اضافی همتر و متمایز شکلمشخص
اي به انگلس قصد داشت نرخ طبق نامه1862اوت2کس تامار10.آمیخته استبهره درهم 

، 1975متوسط سود و رانت را در دو جلد اول سرمایه ادغام کند (مارکس و انگلس
نشان 1961-63هاينوشته) از دست70، ص1989) ـ و دلیل هاینریش (120ص.
طور بهرمایه س«دهد که مارکس هنوز در نظر دارد که نرخ متوسط سود را در چارچوب می
11قرار دهد.» عام

ل است کار گرفت، چون غالباً مشکتوان بهفاً با احتیاط فراوان میالبته چنین بندهایی را صر
طور واقعی در مورد سطح مناسب تجرید براي انکشاف مشخص کنیم که آیا مارکس به

حرف شده ـ ها مني مفهومیافتهي مشخص تردید دارد یا صرفاً از انکشاف سامانمقوله
تر از این مهم12.طور کل کنار گذاشته استي استفاده از آن بهود را دربارهي خیعنی ایده

صدد تکامل مارکس دردهند که نشان می1857-63هايباید در نظر داشت که یادداشت
زمینه تعجبی ندارداینبرد. درکار میها را در کتاب سرمایه بهعداً آنهایی است که بمفهوم

کار » طور عامبهسرمایه «تر تجرید در چارچوب که مارکس هنگامی که در سطح عالی
مربوط کند ـ » هاي متعددسرمایه«طور موقت به سطح اي نظیر گردش را بهکند مقولهمی

قرار داده شود. فقط » طور عامبهسرمایه «ي تري از تجرید در حیطهتا بعداً در سطح پایین
سرمایه «توان مشکل تقابل محض بین ز روش دیالکتیکی مارکس میبا برداشت نادرست ا

.)73، ص1989(هاینریشرا نادیده گرفت» هاي متعددرمایهس«و » طور عامبه
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سرانجام اعتبار استدالل هاینریش وابسته به آن است که مارکس در کتاب سرمایه تمایز 
ر گذاشته باشد. هاینریش نارا ک» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «بین 

عنوان سرفصل، و نه نه به» طور عامبهسرمایه ««کند که مورد از این دلیل استفاده میایندر
عنوان پذیرش رسمی مارکس از ر را بهو این ام» شوددر متن کتاب سرمایه دیده می

عنوان بهی جلد یک و دو کتاب سرمایه را کند. اما اگر تمامداد میشکست این تمایز قلم
تفسیر کنیم، عجیب است که انتظار داشته » طور عامبهسرمایه «انکشاف مقوالت در سطح 

تر از آن، این هدف بود کار رود. مهمچون عنوان یک فصل بههم» طور عامبهسرمایه «باشیم 
» اي که براي مارکس ارجحیت داشتفهم باشد، مالحظهبراي طبقه کارگر قابل«که سرمایه 

جوي و) ـ برعکس در گروندریسه مارکس در جست21، بخش یک، ص.1867(مارکس
داري بود:هاي سرمایهمقوله

طور مستقیم کارگر بهترین عناصر طبقه تأثیر این کتاب اساساً به پذیرش آن از سوي آگاه«
…نگاران، اقتصاددانان و کارشناسان بورژوازي وابسته استو بدون عبور از صافی روزنامه

هاي کامالً متفاوتی برخوردارند. دومی گروندریسه و کتاب سرمایه از لحاظ شکل از مزیت
عنوان یک ي بررسی. تقلید از گروندریسه بهي ارائه است و اولی ثبت شیوهي شیوهنمونه

، 1973(مارتین نیکوالوس، مقدمه گروندریسه»هودهارائه، تمایلی است بی» سبک«
.)61ص

توان اعالم کرد که کتاب سرمایه نسبت به گروندریسه استدالل هاینریش میبا استفاده از 
(که مشحون از اشاره به مقوالت منطق هگلی است) استفاده از روش دیالکتیکی را کنار 
گذاشته است، چون شکل ارائه در این کتاب تأکیدي بر به کار گرفتن واژگان دیالکتیکی 

اش در تکوینر مارکس به اهمیت روش دیالکتیکیي مکرندارد. اما در این صورت اشاره
برعکس، اگر این تفسیر را بپذیریم که کتاب سرمایه 13کتاب سرمایه چه معنایی دارد؟

است » هاي متعددسرمایه«به » طور عامبهسرمایه «حرکت دیالکتیکی از سطح عام تجرید 
ها به روش ـ این اشارهي کارگرـ با توجه به الزامات شکل ارائه براي خوانندگان طبقه

مشکلی به وجود » طور عامبهسرمایه «رغم غیبت اصطالحاتی مثل دیالکتیکی به
14آورد.نمی

هاي سرمایه«و » طور عامبهسرمایه «پافشاري مارکس در کتاب سرمایه بر تمایز بین 
ر گیري دشود که با پیدرستی فهمیده شود) از این واقعیت نتیجه می(اگر به» متعدد

ي ارائه در آثار مارکس برطرف تفسیر ارائه شده در این مقاله، تمام ابهامات پیشین در شیوه
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روشنی تحلیل بازتولید را از مفاهیم شود، در جلد دوم کتاب سرمایه، مارکس بهمی
کند، مفاهیم اخیر دقیقاً به این علت تر نرخ متوسط سود، رانت و بهره متمایز میمشخص

چون یک داري همهایی که به سرمایهاز پدیده» طور عامبهسرمایه «یز ضروري بودن تما
ي نابرابر و روابط اعتباري)، در شکل تاریخی تولید اجتماعی اختصاص ندارند (مثل مبادله

مارکس درست یک هفته بعد از ارسال جلد 15.شوندمعرفی می» هاي متعددیهسرما«سطح 
نویسد که یکی از ) می1867اوت24اي به انگلس (مهبراي ناشر در نا» سرمایه«اول کتاب 

دو حُسن کتاب من این است:
بررسی …ي آن نظیر سود، بهره، رانت و غیرهبررسی ارزش اضافی مستقل از اشکال ویژه

کند، مهملی ها را با شکل عام مغشوش میواره آناي که اقتصاد کالسیک هماشکال ویژه
.)180، ص1975شود (مارکس و انگلسطور مرتب تکرار میاست که به

هاي بازتولید گوید که گردش سرمایه و طرحتر اشاره شد، هاینریش میطور که پیشهمان
» هاي متعددسرمایه«در سطح گیرد)، اساساً(که در جلد دوم سرمایه مورد تحلیل قرار می

این مفاهیم را در همان ) 1868آوریل3اي به انگلس (بررسی است، اما مارکس در نامهقابل
هایی روشنی این سطح را از پدیدهو به» سرمایه«سطح عمومی تجرید در جلد اول کتاب 

کند:در جلد سوم متمایز می» هاي متعددسرمایه«مربوط به 
هایی فرضطور که اطالع داري، در کتاب دوم روند گردشِ (سرمایه بر اساس پیشهمان«

شود. یعنی مقوالت صوري جدیدي که از روند یف میکه در جلد یک مطرح شده) توص
در کتاب …ي استوار و گردان، واگرد سرمایه و غیرهشوند نظیر سرمایهگردش نتیجه می

پردازیم ي آن میدهندهسوم، به تبدیل ارزش اضافی به اشکال متفاوت و اجزاي تشکیل
.)191، ص.1975(مارکس و انگلس

ي مارکس در مورد نیز با فرضیه» سرمایه«کاهش در کتاب تحلیل گرایش نرخ سود به 
جا مارکس خوانایی دارد. در این» هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «تمایز میان 

ارزش در نخست گرایش ترکیب ارزشی سرمایه به افزایش را ـ در راستاي انطباق قیمت با
کند که تغییر در ترکیب ارزشی نتاج میفرض استـ از این پیش» طور عامبهسرمایه «سطح 

چنین هماو16).25، جلد یک، فصل1967مطابق با ترکیب فنی سرمایه است (مارکس
کننده در مقابل افزایش ترکیب ارزشی در عنوان عاملی خنثیحدود شدت استثمار را به

نرخ سود تر گرایش ). بررسی الزامات مشخص11جا فصلکند (همانجلد اول نیز مطرح می
به جلد سوم » هاي متعددسرمایه«به کاهش، براي بررسی نرخ متوسط سود در سطح 
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توان با استدالل مارکس در مورد ). می3، جلد سوم، بخش1967شود (مارکسموکول می
الزامات مشخص گرایش نرخ سود به کاهش در جزییات مخالف بود، اما در بررسی او از این 

ي تحلیل تغییري ، در مقایسه با گروندریسه از حیث شیوه»سرمایه«مفهوم در کتاب 
شود.اساسی مشاهده نمی

تر تجرید به یافته مقوالت از سطوح عالیي سامانصرفاً ارائه» سرمایه«البته، جلد اول 
ي این مفاهیم به نیست، این کتاب درباره» طور عامبهسرمایه «تر در چارچوب سطوح نازل

عالوه، تغییر مسیرهایی وجود دارد که به برخی نتایج پردازد. بهمیتوضیحات تاریخی نیز 
کند. مارکس این توضیحات اشاره می» هاي متعددسرمایه«تر این مفاهیم در سطح مشخص

این کار براي تبدیل کتاب سرمایه به 15و تغییر مسیرها را خودسرانه انتخاب نکرده بود
ي ارائه براي نیل به این مقصود، شیوه«ر الزم بود. ي کارگابزاري مفید براي مبارزات طبقه

نویسی بر (نیکوالوس، پیش» هاي مشخص نیز متوسل شودباید بیش از هر چیز به نمونه
عنوان خی روز کار، شرایط کار و غیره بهنمونه، تحلیل تاریعنوانه). ب61، ص1973مارکس،

تنها به توضیح مبارزه طبقاتی بر ه نهاستنتاج شد» طور عامبهسرمایه «لی که از سطح مسائ
در «دهد که ، بلکه این واقعیت را نیز نشان می16کندسر نرخ ارزش اضافی کمک می

» ي تولید از اهمیت زیادي برخوردار استي مارکس شرح تاریخ مبارزه در نقطهاندیشه
نظر ه، ب»قانون عام انباشت سرمایه«ن طور در تدویهمین17).124، ص.1990(اسمیت
ي طبقاتی اشاره به برخی از نتایج این قانون ـ مثل تمرکز سرمایه ـ براي مبارزه«مارکس 

توان معرفی جا نمیدر این…چند که قوانین تمرکز سرمایه راي اساسی دارد، هرجنبه
دارد قرار » هاي متعددسرمایه«احتماالً به این دلیل که بررسی این موضوع در سطح » کرد

.)626، جلد یک، ص1967(مارکس
بیماري جسمانی مارکس را به استفاده از مطالب «بر مالحظات سیاسی، احتماالً عالوه

اطمینان عدم18).236، ص1990(اسمیت» کردتاریخی در کتاب سرمایه متمایل می
شد که او تغییراتی را سبب میمارکس به زنده ماندن تا زمان انتشار جلد دوم و سوم نیز

این مشکالت شخصی ـ که با اشتغال 19در جلد اول وارد کند.» هاي متعددسرمایه«نفع به
شد ـ تشدید میهاي سیاسیالملل کارگران و سایر شبکهي مارکس در انجمن بینروزههر
ر مسیر در جلد اول سرمایه کمک هاي تاریخی و تغییتنها به توضیح انضمام نمونهنه

هایی در مورد ي مارکس (یعنی کنار گذاشتن کتابکل پروژهکند، بلکه محدود کردن می
ي گروندریسه را نیز نویس دورهبه طرح پیشتجارت خارجی و بازار جهانی) نسبتدولت، 
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بنابراین، براي توضیح این 20).3، ص1967ي انگلس بر جلد سوم،دهد. (مقدمهنشان می
ي اساسی در ست که به اختراع نظریهي ارائه در کتاب سرمایه الزم نیتغییرات در شیوه

ي تحلیل مارکس متوسل شویم.شیوه
حال الزم است به این نکته عینرگرچه مالحظات باال با استدالل هاینریش مغایرت دارد، د

ي هاینریش در مورد کتاب سرمایه نیز شناسانهحل روشتوجه داشته باشیم که راه
توانسته است با عزیمت از مارکس نمیخصوص این نکته که پذیرفتنی نیست. به

یافته از شیوي تولید تحلیل سامان«در سطح روند بالفصل تولید یک » هاي منفردسرمایه«
ي سرمایه«ي ). هاینریش مقوله75و74، صص1989ارائه کند (هاینریش» داريسرمایه
هاي سرمایه«عالوه قبول. بهفرضی غیرقابلگیرد ـ پیشفرض میرا ثابت شده» منفرد
میانگین «چون یک گیرد، نه همقرار می» هاي متعددسرمایه«(با بدفهمی در سطح » منفرد
ي اشکال مختلف ارزش و قرار دارد) براي ارائه» طور عامبهسرمایه «که در سطح » فرضی

نشان دادن منبع سود در ارزش اضافی در جلد یک مبناي نامناسبی است. واحدهاي منفرد 
ي تاریخی از تولید اجتماعی از عنوان یک شکل ویژهداري بهبل از تکامل سرمایهها قمدت

خواهد کردند ـ و مارکس میسود خود را تأمین میي وامي نابرابر و از بهرهمبادله
داري ي سرمایهشکل ویژهروشنی بین این اشکال تصادفی ارزش مبادله و سود ناشی از به

ل شود.ئتمایز قا
ي منفرد، ) نه از سرمایه1970سرمایه مثل کتاب نقد اقتصاد سیاسی (مارکسجلد اول 

داري ي تولید سرمایهکند. این شیوه با تحلیل دیالکتیکی شیوهبلکه از کاال عزیمت می
آغاز » طور عامبهسرمایه «ترین سطح تجرید در چارچوب خوانی دارد که از عالیهم
شود که تمام عوامل هاي پیشین تولید متمایز میشیوهوسیله ازداري بدینشود. سرمایهمی

هاي مصرف تولیدشده به شکل کاالهایی در دخیل در تولید (از جمله نیروي کار) و ارزش
)، کاال 8، جلد یک، ص1967نظر مارکس (شوند. بنابراین بهزار مبادله میآیند که در بامی

داري که ویژگی تاریخی سرمایهتـ اس» شکل سلولی اقتصادي«ي ـ ترین مقولهساده
ي ي عزیمت ضروري براي ارائهنقطه21.دهدک شکل اجتماعی را نشان میعنوان یبه

یافته که ي ساماني ارائه؛ یک شیوه»ي منفردسرمایه«ي مقوالت، کاالست و نه یافتهسامان
.)57-78، ص190(اسمیتگیردرا دربر می» هاي متعددمایهسر«و » طور عامبهسرمایه «

گیرينتیجه
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هاي مارکس از گروندریسه توجه در مطالب باال این نیست که الزاماً تمام نوشتهي قابلنکته
ي تا کاپیتال از صحت برخوردارند ـ نظیر خطاناپذیر بودن فرامین پاپ در مورد آموزه

تصاد سیاسی هاي اقکاتولیک براي پیروان آن مذهب. بلکه اگر قصد ما نشان دادن کاستی
ي تحلیلی او دیدگاه روشنی داشته باشیم. به شیوهکس است، قبل از هر چیز باید نسبتمار

اگر بپذیریم د تردید قرار گیرند، حتاتوانند مورهاي مارکس میالبته نتایج بسیاري از تحلیل
در ») متعددهاي سرمایه«و » طور عامبهسرمایه «ي دیالکتیکی (شامل تمایز میان که شیوه

وي رَطور تدوین یک مبناي نظري براي پیشْ داري و همیني سرمایهعیت پیچیدهتحلیل واق
تر اشاره شد، نتایج گونه که پیشدر راستاي سوسیالیسم کامالً سودمند است. همان

خانگی بحث است. ادغام کارنرخ سود به کاهش یکی از این مسائل قابلمشخص گرایش 
واره مورد سوي مارکس هماز» عنوان یک کاالنیروي کار به«ي قولهنشده در متپرداخ

-112، ص1990، اسمیت1982نقدهاي شدید قرار گرفته است (مراجعه کنید به برادبی
ل کرده است که عالوه بنتون اخیراً استدالبهص پرسش اساسی). براي بحث در خصو109

» کاري روند کاردستیرقابلط طبیعی و غشرای«طور شایسته تعامل بین ي مارکس بهنظریه
را در دستگاه نظري خود » طور عامبهسرمایه «شناسی) و روند انباشت در سطح (یعنی بوم
عالوه، تحلیل مارکس براي ادغام نهادها و روندهاي مشخص (نظیر کند. بهادغام نمی

در اشکال دولت) راه آنهاي تجاري و تغییرات همها، شبکههاي چندملیتی و بانکشرکت
(فاین و تري نیاز دارده بسط و تکامل بیشاند بکه طی قرن اخیر توسعه یافته

.)9تا6، فصل1979هریس
ي ي لزوم چنین اصالحاتی در تحلیل مارکس و شیوهیابی به نظري روشن دربارهبراي دست

اش مارکس به نتایج نظريگونگی ورود هطور اساسی از چها، باید مطلقاً و بهخورد به آنبر
داند که ي خود را موجه میکه چرا او این ادعادرك بهتري داشته باشیم ـ و این

کند را فراهم می» ي باالتري از تولید اجتماعیامکان گذار به مرحله«داري احتماالً سرمایه
ي تحلیل مارکس از دهد که در شیوه). تحلیل باال نشان می750، ص1973(مارکس

وندریسه تا سرمایه یک تداوم اساسی وجود دارد. تالش هاینریش براي نشان دادن این گر
را کنار گذاشته بر یک » هاي متعددسرمایه«و » طور عامبهسرمایه «که مارکس تمایز میان 

سوءتفاهم از این تمایز و روش دیالکتیکی مارکس استوار است. من با هاینریش کامالً 
ها در اشکال ي تاریخی بین سیاست و اقتصاد و تبلور آنمناسبات ویژهبررسی «موافقم که 

که صرفاً رسد که دیالکتیک قبل از آنظر مینرود. اما بهشمار میامري الزم به» نهادي
برد تحقیق باشد، پیش از هر چیز براي پیش» اغتشاشی فلسفی«یا » ي ارائهشیوه«موضوع 
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امري ضروري » ي نقد مارکس به اقتصاد سیاسیجوهر اجتماعی و اقتصاد«و دریافت 
).63شود. (هاینریش صمحسوب می

هایادداشت
یک نظریه هنگامی مطابق منطق دیالکتیکی «)، 328، ص 1989براساس نظر اسمیت (.1

مقوالت آن ساختارهاي ساده و مجرد را مقدم بر مقوالتی قرار دهد که - است که الف
هر مقوله، ساختاري را تثبیت -کنند. بتر را تعریف میتر و مشخصساختارهاي پیچیده

معنا اینا در خود ادغام کرده است. بهي قبلی رشده در مقولهکند که ساختارهاي ارائهمی
توجه کنید که این ». روندشمار میمقوالت اولیه اصولی براي استنتاج مقوالت بعدي به

، مندل 34، ص 1990باشد (اسمیت » فتدریا«ي قبلی از بر یک مرحلهروش باید مبتنی
ترین و کند تا به ساده). این دریافت، از پیچیدگی جهان ظاهري عزیمت می15، ص 1975

عنوان شکلی از تولید داري را بهمجردترین مفاهیمی برسد که ویژگی تاریخی سرمایه
.)6، ص 1979کنند (فاین و هریس اجتماعی تعریف می

تالشی براي نشان دادن «عنوان بهي مارکس را) برنامه80، ص1971براي نمونه مندل (.2
ترین داري با عزیمت از سادهي تولید سرمایهویژگی اجتماعی و خصلت غیرمطلق شیوه

ي دیالکتیکی مارکس در مورد کند. ناتوانی در درك شیوهتلقی می» ها یعنی کاالپدیده
در میان بسیاري از منتقدان نظرات ارزش و ترین سطح تجرید ترین به پایینحرکت از عالی

هاي تحلیلی. نگاه کنید به مالحظات شود ـ از جمله مارکسیستاستثمار مارکس دیده می
).339تا334، ص1989واسمیت96، ص1971مندل (

نظر دارد. این تحول ساختارهاي بنیادي را در مدّواره ضرورتسیاست انقالبی هم«.3
توان از ساختارهاي فرض استوار است که ساختارهاي بنیادي را میدیدگاه بر این پیش

دهد این تمایز را تشخیص غیربنیادي تمیز داد، و منطق دیالکتیکی به مارکس امکان می
کنند هاي تحلیلی استدالل می). برعکس، مارکسیست10، مقدمه ص1990(اسمیت» دهد

هاي اجتماعی از را در توضیح پدیدهکه دیالکتیک صرفاً ناتوانی اقتصاد سیاسی مارکس 
به موانع و هاي فردي نسبتگزینش منطقی سوژههاي خُرد، یعنیلحاظ بنیان

اي از منطق و توضیح کنم که شکل ویژهمن فکر نمی«پوشاند: هاي معین میمحدودیت
اندیشان خود را پشت بندبازي اصطالحات مارکسیستی وجود داشته باشد. اغلب تاریک

در علوم …کنند. بندبازي مارکسیسم دیالکتیک استمنطقیِ پُرطمطراق پنهان میخالیِ 
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گرایانه هاي غایتاجتماعی مارکس دیالکتیک غالباً براي توجیه نوعی تنبلی در استدالل
)191، ص1986(رومر». گیردمورد استفاده قرار می

اي خُرد در تحلیل ه) که بنیان229، ص1990اما به استدالل اسمیت توجه کنید (.4
هاي نظریه اجتماعی گذار دیالکتیکی در مقوله«کنند: دیالکتیکی نقشی اساسی بازي می

ي معین را شده توسط یک مقولهصرفاً هنگامی موجه است که قادر باشد ساختار تعریف
هاي ساختاري معینی برخوردار است. براي تثبیت اي که ضرورتاً از گرایشنشان دهد مقوله

ها در چارچوب عوامل ساختاري هایی باید نشان داد که این گرایشگرایشچنین
ن فردي مسیرهایی از کنش را ي معین قرار دارند. عامالشده توسط مقولهتعریف
هاي خُرد معناست که بنیانبرخوردار است. و البته این بدینگزینند که از الگوي معینبرمی

».کنندشرایط گذار دیالکتیکی را فراهم می
دهد، اما مشخص بررسی قرار نمیگرچه هاینریش موضوع روش دیالکتیکی را مورد .5

ي دیالکتیکی از منطق هگل کند که تفسیر کتاب سرمایه شامل درك معینی از ارائهمی
یک اغتشاش فلسفی از جوهر اجتماعی و اقتصادي نقد مارکس از «عنوان بخشی از است به

)63، ص1989». (اقتصاد سیاسی است
کند که اي تعریف میعنوان مقولهرا به» طور عامبهسرمایه «نظر هاینریش روسدلسکی به.6
-هاي متعدد و از جمله نرخ متوسط سود را نیز دربرمیتمام خصوصیات مشترك سرمایه«

در پرتو تفسیر روسدلسکی عجیب ویژه). این عقیده به66، ص1989(هاینریش» گیرد
ها در افزایش ارزش ها مشترك است توانایی آنچه که در تمام سرمایهآن»رسدنظر میبه

شده در طور مستقیم یا غیرمستقیم) ارزش اضافی خلقها (بهاین واقعیت که آن…است
» طور عامبهسرمایه «کنند. بنابراین، تجزیه و تحلیل داري را تصاحب میروند تولید سرمایه

کیفیت ساده خود «طور پول از هز شود، و باید نشان دهد که چباید با بررسی روند تولید آغا
طور بعداً با مصرف کار انسانی، شود؛ چهرود و به سرمایه بدل میفراتر می» ي پولمثابهبه

ي خود منجر به طور تولید ارزش اضافی به نوبهکند، و سرانجام چهارزش اضافی تولید می
ها را بدون توجه به ي اینشود. همهي سرمایه میبازتولید هم سرمایه و هم خود رابطه

نظر از م بسط دهیم؛ زیرا صرفتوانیها میهاي میان آنهاي متعدد و تفاوتحضور سرمایه
طور ارزش اضافی تولید شده در روند تولید را تقسیم هاي منفرد مختلف چهکه سرمایهاین

». را بین خودشان قسمت کنندچیزي بیش از مجموع اضافه محصول«توانند کنند، نمی
تواند ظهور ارزش اضافی را توضیح دهد.این نمی
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ارزش کامالً به «کند: ) اظهار می1858آوریل2اي به انگلس (طور مارکس در نامههمین.7
صرفاً مجردترین شکل ثروت بورژوایی …این تعیین ارزش…مقدار کار تقلیل داده شده

رود، اما تجریدي است تاریخی که صرفاً در تکامل میشمارجرید بههرچند یک ت…است
تر گیرد. تمام اعتراضات به این تعریف از ارزش یا از روابط کماقتصادي جامعه شکل می

شوند یا بر نظري آشفته در مورد برنشاندن تعیینات اقتصادي ي تولید نتیجه مییافتهتکامل
است و بنابراین از جانب دیگر دهگیرند (که ارزش از آن تجرید شتر شکل میمشخص

ارزش در این شکل شود) در تقابل با تر این مقوله در نظر گرفته میعنوان انکشاف بیشبه
مجرد و نامشخص. با در نظر گرفتن فقدان بیان روشن در میان خود اقتصاددانان در مورد 

شود این میمربوطتر ثروت بورژوایی گونه این تجرید با اشکال بعدي و مشخصهکه چاین
.)98، ص1975(مارکس و انگلس»اندایرادات کمابیش موجه

هاي سرمایه«با » رقابت«سان انگاشتن نادرست چنین شامل یکاین استدالل هم.8
یابد (از جمله در است. این واقعیت که رقابت در سطوح مختلف تجرید انکشاف می» متعدد
) که رقابت 414، ص1973شود (ارکس دیده میدر تفسیر م») طور عامبهسرمایه «سطح 

مایه که در تأثیر متقابل چیزي نیست جز سرشت درونی و خصلت اساسی سر«
کند. ظاهراً رقابت در سطح یابد و نمود پیدا میدیگر تحقق میبر یک» هاي متعددسرمایه«
از » طور عامبهسرمایه «که در سطح مگر آن» تحقق بیابد«تواند نمی» هاي متعددسرمایه«

براي ». حیث مفهومی پرداخته شده باشد ـ وگرنه چیزي وجود ندارد که تحقق پیداکند
هایی که جا بسط داد. براي تحلیلتوان در اینشدن بحث این نکته را نمیاجتناب از طوالنی

کند. متمایز می» هاي متعددسرمایه«تر از سطح مشخص» سرمایه عام«رقابت را در سطح 
ارجاع 1985خصوص بریانو به1986و برکت9فصل1981گان را به اثر ویکس(خوانند

دهیم)می
د سوم سرمایه اصطالحات توجه داشته باشید که مارکس در مورد نظام اعتباري در جل.9

هاي گذاري در حوزهي سرمایه مطابق سرمایهتمام اشکال ویژه«برد: کار میمشابهی به
ما با ارزش » طور عامبهسرمایه «جا نادیده گرفته شده است. در سطح مختلف در این

هاي منفرد بر آن گون سروکار داریم ـ پول. رقابت و حوزهمستقل به شکلی نامتمایز و هم
عنوان تر در عرضه و تقاضاي سرمایه، ولی بهاین امر به شکل پُررنگ…گذارندتأثیر نمی

). آیا 368، جلد سوم، ص1967(مارکس» …دي مشترك یک طبقه وجود دارسرمایه
کند؟را مشخص نمی» طور عامبهوجود واقعی سرمایه «جا مارکس در این
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جا ). در آن1863ژوئیه6شود (اي به انگلس مطرح میخصوص در نامهاین موضوع به.10
لوي فرانسوا با الهام از تاب» کل روند بازتولید«مارکس یک مقایسه تابلووار از تحلیل خود از 

دهد ـ طرح مارکس تمایز میان رانت، بهره و سود صنعتی را دربردارد (مارکس کنه ارائه می
ویژه دشوار است مورد بهاین). اما توجه داشته باشید که در132-136، ص.1975و انگلس

خواهد رفاً میکند یا صکه دریافت آیا مارکس واقعاً سطوح متفاوت تجرید را مغشوش می
هاي سرمایه«تا » طور عامبهسرمایه «یافته از سطح اي از نتایج انکشاف سامانخالصه
را براي انگلس تشریح کند.» متعدد

) با مراجعه به جلد اول کتاب 1862دسامبر28اي به کوگلمان (اما مارکس در نامه.11
ر بود فصل سوم شود که قراواقع صرفاً شامل تحلیلی میاین در«نویسد: سرمایه چنین می
را توضیح دهد. بنابراین رقابت و اعتبار در نظر گرفته » طور عامبهسرمایه «بخش اول یعنی 

به 1863اوت2ي مورخ). چون نامه41، ص.1977(نقل از روسدلسکی» نشده است
در » ي دیگر)رقابت (انتقال یا بیرون آوردن سرمایه از یک شاخه به شاخه«انگلس بر نقش 

)، موجه 122، ص1975کند (مارکس و انگلسري نرخ متوسط سود تأکید میگیشکل
» هاي متعددسرمایه«رسد که تصمیم در مورد بررسی نرخ متوسط سود در سطح نظر میبه

گردد.برمی1862به اواخر
ي مارکس وجود چنین تغییري مسیري در گروندریسه احتماالً دلیلی است براي شکوه.12
هاي بعدي در نظر گرفته شده بسیاري از مطالبی که براي بخش…هانوشتهدر دست«که 

نقل از مارتین نیکوالوس، (مارکس و انگلس به» برهم شده استومثل چغندر و کلم درهم
). چنین تفسیري با توجه به شتابی که مارکس براي 53، ص1973اي بر مارکسمقدمه

تري دارد. مارکس در ابتدا در ت اعتبار بیشهاي چاپ نشده داشنوشتهبررسی انبوه دست
به بعد براي 1852از«تکمیل کند، اما 1852ي اقتصادي خود را درنظر داشت که برنامه

راه با مشکالت نگارانه نیاز داشت، این مشکل همتأمین زندگی خود به فعالیت روزنامه
» عقب انداختخانوادگی و وضع بد سالمتی انجام این برنامه را چهار سال به 

ها تا دیروقت ) بعداً با آغاز بحران او شب23، ص1970، مارکس79-80، ص1971(مندل
). 12، ص1973(مارتین نیکوالوس» اش را منظم کندکرد تا مطالبات اقتصاديکار می

کند که کتاب اظهار امیدواري می1960فوریه3اي به انگلس دردرواقع مارکس در نامه
)88، ص1971(مندل». هفته به پایان برساند6در«سرمایه را 

شود تنها شامل مقدمه بر چاپ دوم کتاب سرمایه جلد اول به آلمانی می. این منابع نه13
هاي متعددي را نیز که چنین نامه)، بلکه هم19-20، جلد یک، ص1967(مارکس
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(مارکس و گیرد. مراجعه کنید بهنوشته شده است دربر می1870تا1858از
)225و 187، 179، 177، 95، 92، ص 1975انگلس

ي مارکس براي تکامل اشکال ارزش در فهم کردن نظریهرسد مشکالت عامهنظر میبه.14
ي آن به هاي ارائهطور که دشواريفصل اول جلد اول سرمایه بسیار جدي باشد ـ همان

، جلد یک، 1967شود (مارکسهاي این جلد دیده میروش دیالکتیکی در تمام فصل
ي انگلس به مارکس ه کنید به نامه). در مورد این نکته مراجع21و7- 8صص

ي با این ارائه«کند که ي ارائه مارکس انتقاد میجا انگلس به شیوه)، در آن1867ژوئن16(
هاينسبتاً مجرد، بدون تعقیب مراحل یک مسیر فکري روشن با تعداد زیادي از زیربخش

و پاسخ مارکس ». ايهاي جداگانه مرتکب خطاي بزرگی شدهکوچک و عنوان
).177،174، ص1975، (مارکس و انگلس1867ژوئن22در

نمونه مراجعه کنید به خطابیه به شوراي عمومی انترناسیونال اول در عنوان. به15
این سودها باید ازبنابراین براي توضیح عمومی «گوید جا مارکس می. در آن1965ژوئن

ود از رسند و سشان به فروش میطور میانگین به ارزش واقعینظر عزیمت کرد که کاالها به
فرض توضیح داد، اگر نتوان سود را با این پیش…آیددست میشان بهها به ارزشفروش آن

س ي مارکطور نامه). همین37، ص1935(مارکس» توان آن را توضیح دادپس اساسا نمی
در مارکس )1868ژوئیه11و نامه به کوگلمان ()1868ژانویه167،8ژوئن27به انگلس (
).197، 196، 186، 179، ص1975و انگلس (

داران در گرایش ترکیب فنی سرمایه به افزایش از تضاد اصلی بین کارگران و سرمایه.16
قرار دارد ـ این تضاد » طور عامبهسرمایه «شود و در چارچوب ي تولید نتیجه مینقطه

فی زدایی و مکانیزه کردن روند تولید براي افزایش اخذ ارزش اضاساختاري در جهت مهارت
)، و منابعی 196-197، ص1986مورد مراجعه کنید به برکت (ایناز کارگران قرار دارد. در

جا ذکر شده است.که در آن
روشنی رویکرد تاریخی را از تکامل به)، 1867آوریل30اي به مایر (مارکس در نامه.17

گیرد. را دربرمی» داريروند تولید سرمایه«جلد یک«کند: ي مقوالت متمایز مییافتهسامان
طور شرایط ایرلند را ي صنعتی و کشاورزي انگلیس و همیناین، شرایط پرولتاریابرمن عالوه

د استفاده قرار نگرفته، تفصیل از منابع رسمی که تاکنون مورسال گذشته به20طی
» استدالل جانبی«عنوان یک ها بهتوجه خواهی شد که تمام ایندهم. البته تو متوضیح می
)174، ص1975(مارکس و انگلس». شوندمطرح می
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من در بخش واقعاً نظري «نویسد: به انگلس چنین می1866مارکس در دهم فوریه .18
من براي این کار بسیار ضعیف است. به همین دلیل رفتی داشته باشم. مغزتوانم پیشنمی

ي من ام، که جزء طرح اولیهبخش مربوط به کار مزدي را با مطالب تاریخی تکمیل کرده
.)236، ص1990(به نقل از اسمیت» نبود
اگر وضع سالمت من بهتر نشود جلد دوم «گوید: می1868آوریل مارس6مارکس در.19

، 1975(نامه به کوگلمان در مارکس و انگلس». پ نخواهد رسیداحتماالً هرگز به چا
آفتاب عمر من در حال «گوید: ي خود چنین میدرباره1867آوریل30). در188ص.

نوشته اگر نتوانم کتاب خود را حداقل به شکل دست«دهد که و ادامه می» غروب است
). 173جا ص.ارکس به مایر، همان(م». کنمثمر تلقی میتکمیل کنم عمر خود را واقعاً بی

در دهد که حتا) نشان می11، ص1926ي الفارگ (ي کوتاه مارکس نوشتهنامهزندگی
».مارکس تردید داشت که بتواند کار خود را به پایان برساند1865فوریه

مارکس بعد از انتشار جلد اول «گویند که باره میاین) در3، ص1989هوارد و گینگ (.20
کرد و بخش زیادي از مانده کار میطور متناوب بر روي جلدهاي باقی، صرفاً به1867در

از لحاظ اهمیت سیاسی که او براي تحلیل …دادوقت خود را به عالیق دیگر اختصاص می
با در نظر گرفتن حتاانگیز است. برکاري تأسفل بود، این کمقائداري اقتصادي سرمایه

المللی هایش در برابر جنبش سوسیالیستی بینتیولمسونظر کردن از اثرات بیماري، صرف
کار ویژه در برابر دوست و همهدانست دشوار بود، و بگوي آن میکه او خود را سخن

نظرم این به». ي او را تنظیم کردماندهجاهاي بهنوشتهردریش انگلس که دستاش فمیدائ
هاي در انترناسیونال اول و سایر جنبشهایی که فعالیت ارزیابی به موانع و دشواري

عالوه این واقعیت را نادیده هدهد. ببها میآورد، کموجود میالمللی بهسوسیالیستی بین
شد که بیماري او را از مارکس غالباً هنگامی دنبال می» عالیق فکري دیگر«گیرد که می

عنوان حال او این عالیق را بهعین. درداشتمیي کارهاي الزم براي تکمیل سرمایه بازادامه
پنداشت. مقایسه کنید با (نامه انگلس به تحقیقات اضافی ولی الزم براي جلد سوم می

).2-7، جلد سوم، ص1978مارکس
ثروت جوامعی که «دهد: فهمی چنین توضیح میمارکس این ایده را به شکل عامه.21

جلوه » ي عظیمی از کاالهاتوده«حاکم است، چون داري بر آني تولید سرمایهشیوه
رود. بنابراین کاوش خود را با کند؛ کاالي منفرد شکل ابتدایی آن ثروت به شمار میمی

). این واقعیت که مارکس در 35، جلد یک، ص1967(مارکس» کنیمتحلیل کاال آغاز می
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دهد که هدف گذارد نشان میمیکنار ]از تحلیل خود[ي نابرابر را سراسر جلد اول، مبادله
معناي مشخص آن.است نه کاال بهطور عامبهي مجرد از کاال »واحد«اصلی او تحلیل 
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راه با مقاالت دیگر که به روش و ساختار سرمایه مارکس اختصاص دارد هماین نوشته
شود.زودي از سوي نشر بیدار منتشر میبه
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مقاومت در برابر رهایی
ي کنونی، مارکوزه، مارکس و لحظهفوکو

مهرداد امامی|کوین اندرسون 

قومیت و جوامع طور عمده از طریقاز این با آثار کوین اندرسون بهي مترجم: پیشمقدمه
بر مرور بر آراي متفکران ایم. این مقاله، عالوهآشنا شده1هادر حاشیهمارکسیا همان	غربی

بخش و گوناگون، از فوکو و مارکوزه تا مارکس، هگل و دونایفسکایا، در شناخت بدیل رهایی
هاي پراکنده است آراي به مقاومت	خوش نیز نقد دیدگاه پسامدرنیستی که صرفاً دل

شود به یاشار دارالشفاء: نخست به خاطر ضر، تقدیم میي حاي مقالهروشنی دارد. ترجمه
سالي کوین آندرسون (که بخشی از یک مقالهسبب ایناش به رهایی، و دوم بهوفاداري

کاري سعید تهموري به فارسی برگرداند.) را با همعربیهايانقالبدوم

ي هاي خاص مقاومت، که از فوکو سرچشمه گرفته، در حیطهشکلچکیده: مفهوم
که ریشه در تري شدهو به بهایی گزاف جایگزین مفاهیم ابتداییي انتقادي پدیداراندیشه

بخش اما انضمامیِ طبقه و قومیت نزد امور کلّی انتزاعی (مارکوزه) داشتند. دیالکتیک رهایی
رود.سویه فراتر مییکهايمارکس، از هر دوي این دیدگاه

2011- 12ي شدهجهان دگرگون.1
تنها از کنیم. نهبسیار متفاوت زندگی میما در قیاس با همین چند سال قبل، در جهانی

آن شاهد ظهور برایم، که عالوهرنج برده1930ي هترین افول اقتصادي پس از دهبزرگ
-12هاي عربی ترینِ این مبارزات، انقالبمگاایم. پیشها بودهي تودهاَشکال نوین مبارزه

ها سو، جهان چنین موجی از انقالببدین1848چنان نیز ادامه دارند. از بوده که هم2011
این، برخالف برنوردد، به خود ندیده است. عالوهرا که در چنین زمان کوتاهی مرزها را درمی

تان و غیره)، صربس2000اکراین، 2004هاي دموکراتیک این قرن (قیام برخی از دیگر قیام
اند، بلکه مطالبات اقتصادي وضوح خواستار مطالبات سیاسی بودهتنها بههاي عربی نهانقالب

ها به کشورهایی ماندد لیبی و سوریه که اند. گسترش این انقالبنیز داشته



213|مقاومت در برابر رهایی

که تقابل با گرایانی را امپریالیستی برخوردار بودند، چپشان از ویژگی ضدّهايحکومت
ي آزمون قرار داد. (براي دهند نیز در بوتهایاالت متحده را در رأس سایر امور قرار می

»)عربیهايانقالبدومسال«ام با عنوان توضیح مفصّل این موضوع بنگرید به مقاله
جمله شورش جوانان ي مهم دیگر نیز رخ داد، ازهاي عربی، چند مبارزهدنبال انقالببه

چالشی جدي در برابر توانستندکه در آن، جوانان اقلیت2011بریتانیایی در تابستان 
چنین شاهد بر نژاد و اقتصاد ریاضتی به وجود آوردند همپلیسی مبتنی-سرکوب دولتی

(که تر در یونان ایم، از همه مهمادي بودههایی مهم علیه ریاضت و سرکوب اقتصجنبش
هاي کارگري چنین شورشآن در اسپانیا و اسراییل و همبرآغاز شد)، عالوه2011پیش از 

نسل جدیدي از 2011-12در ویسکانسین. در ایاالت متحده و بریتانیا، جنبش تسخیر 
کرده است. در اوکلند تر در اوکلند کالیفرنیا، تهییجهاي جوان را از همه مهمرادیکال

ان را هاي جهترین بندرگاهکالیفرنیا، جوانان رادیکال توانایی آن را داشتند تا یکی از بزرگ
که جنبش خود را به اعتراضات پیشین علیه کشتن یک جوان حالیاز کار بیاندازند، در

دادند.دست پلیس محلی مرزي، پیوند میپوست با نام اسکار گرنت، بهسیاه
اي جدید نقدهایی را هي پراکسیس سازمانی یا موضع سیاسی این جنبشتوان در زمینهمی

هاي ایشی فلسفی توجه کنم که بر جنبشم در این بحث به گراحال، مایلاینمطرح کرد. با
است.» مقاومت«هایی از رادیکال معاصر تأثیرگذار است و معطوف به انگاره

. فوکو و مقاومت2
هاي فکري پساساختارگرا اغلب با آنارشیسم و یا بیش از آن، جریاني گذشته طی دهه

ریزي کنند. این هاي جدیدي از مقاومت را پیبرخی عناصر مارکسیسم درآمیختند تا انگاره
ها ازجمله شامل مقاومت در برابر قدرت، مقاومت در برابر دولت، مقاومت در برابر انگاره

هنگی و مقاومت در برابر سرمایه هستند.نظارت، مقاومت در برابر هژمونی فر
فکري ـ از آلتوسر گرفته تا سم روشنبه اَشکال رادیکالیها نسبتطور قطع، این انگارهبه

روترند. اما این ساختند پیشْکه هژمونی را کمابیش از مقاومت مستثنا میآدورنو ـ
پردازم.هایی هم داشته است که در ادامه به آن میرفت هزینهپیشْ

یکمی اصطالح و، باید پرسید که کاربرد قرن بیستکه به این بحث بپردازیمپیش از آن
ي مقاومت ملی علیه هاي گستردهرسد جنبشنظر نمیخورد؟ بهاز کجا آب می»مقاومت«

توان کاربرد امروزي فاشیسم در خالل جنگ دوم جهانی ریشه گرفته باشد. در مقابل، می
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ي قدرت و مقاومت، هاي میشل فوکو دربارهمنبعی جدیدتر، یعنی نوشتهاین واژه را در 
1976شود، اما حدود ي فوکو تأکیدي بر مقاومت نمیهاي اولیهچند در نوشتههر	یافت 

گیرد. در همین کار میش، مقاومت را در کنار قدرت بهاهاي معروفاست که او در نوشته
اي که کسب، تصرف یا نه پدیده«کند، تصویر می» بطهرا«ي یک مثابهزمان، او قدرت را به

، 1976، اصلی 1978ي رابرت هارلی، ، جلد یک، ترجمهتاریخ جنسیت» (شودتقسیم می
ي معناي اشاره به ـ و شاید به منزلهیقین بهاي قدرت، به). این انگاره از رابطه94ص 

اي اجتماعی و نه ي رابطهمثابهبهرکس ي سرمایه نزد ماانگاره	دگرسانی یا کنارگذاشتن ـ 
یک پدیده است.

حال، یا اینود دارد، مقاومت هم هست و باهر جا که قدرت وج«نویسد: فوکو در ادامه می
ها هستی آن…به قدرت نداردمقاومت هرگز جایگاهی برونی نسبترو،تر از ایندقیق

روگردانی «ان واحدي براي پس مک…وابسته به تعدد نقاط مقاومت است]مناسبات قدرت[
گري وجود ندارد. ها، یا قانون ناب انقالبیي شوریدن، خاستگاه تمامی طغیان، روحیه»بزرگ

ها در مناسبات قدرت، همان دگر . این مقاومت…وجود دارندبلکه موردهاي خاص مقاومت
ترجمه با ، با اندکی تفاوت در 95-96(ص » ناپذیرندهستند و در رابطه با آن فروکاست

ي فرانسوي).توجه به نسخه
) هربرت مارکوزه، یکی Great Refusal» (روگردانی بزرگ«ي صریح فوکو به مفهوم به حمله

ي انتقادي مکتب فرانکفورت، توجه کنید ـ در هاي مستقیم فوکو با نظریهاز معدود درگیري
ادامه به این موضوع خواهم پرداخت.

و. نقد مفهوم مقاومت نزد فوک3
تر تاحدود زیادي جایگزین واژگانی قدیمی» مقاومت«چرا و به چه قیمتی این اصطالح 

و » ي رها از بیگانگیجامعه«، »کشیي رها از بهرهجامعه«، »آزادي«، »رهایی«چون 
مواردي از این دست شد؟

ي مقاومت سازگاري با انگارهي آشکار پذیرش یا حتایاسی، هزینهگري سدر سطح کنش
ارز نیستند.ي اَشکال مقاومت، همیابد که همهفوکو با این واقعیت مسلّم پیوند مینزد

ها یا مقاومت مارکسیستگرایان در برابر قدرت دولت مشابهآیا مقاومت راست
هاست؟آنارشیست
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هاي آیا مقاومت بنیادگرایان در برابر امپریالیسم غرب، همان مقاومتی است که جنبش
دهند؟نجام میبخش ملی ارهایی

گیري از بارداري که با حمایت مالی دولت در آیا مقاومت کلیساي کاتولیک علیه پیش
ارز جنبش کارگري است؟شود، همایاالت متحد انجام می

آباد پاکستان به تصرف مسجد سرخ را در اسالم2007زنان بنیادگرایی که در سال 		آیا 
هاي سوسیالیستی مثل مالله همانند فمینیستدرآوردند تا آزادي بیان را سرکوب کنند، 

هاي مشابه گروه نخست در سال با سیاستزي در همان جامعه هستند که افراديیوسف
زي بنگرید هاي یوسفجاري درصدد ترور وي برآمدند؟ (براي بحثی جالب درمورد سیاست

»کند؟میخیانتقهرمانزيیوسفماللهبهآمریکاچپآیا«به بیل واینبرگ، 
قرار دارد که 1978-79هاي هاي سیاسی فوکو در سالگیريله، در بطن موضعاین نوع مسا

ها در باب هاي یک فمینیست ایرانی را نادیده گرفت. وي در آن سالطی آن فوکو نگرانی
اعات که با ارجاینها پس ازاین نوشتهنوشت،مقاومت اسالمی در برابر امپریالیسم می

ي ي طبقات یا مبارزهمبارزه«لنینیستی مانند -مضحک به مفاهیم مارکسیستی
ي تحریر درآمده بودند (ژانت جا و منسوح دانست به رشتهها را نابهآن» هنگان مسلّحآپیش

) 239، ص.2005، ، انتشارات دانشگاه شیکاگوفوکو و انقالب ایرانآفاري و کوین آندرسون،
تواند تمام منطقه را به آتش کشد، و ، می»اسالمی«رو، حقیقت دارد که جنبش از این«

که صرفاً -سامان کند. اسالمشان را نابهها را سرنگون سازد و استوارترینپایدارترین رژیم
بخت -ي کامل زندگی، پایبند به تاریخ و یک تمدن استیک دین نیست، بلکه شیوه

شور ي باروت شود. چون گذشته، هر کها نفر، تبدیل به بشکهی دارد تا در سطح میلیونخوب
).241(ص » دار خود، انقالبی شود.هاي ریشهمبناي سنتتواند از درون، براسالمی می

که جان ي رهایی است. چنان، فاقد انگارهکه مفهوم فوکویی مقاومتاستدومین مساله این
ي کاملی از در تحلیل فوکویی، مجموعه«دهد، اتونومیست نشان میهالووي، مارکسیست 

ناپذیر قدرت است، اما امکان رهایی در کار نیست. تنها ها وجود دارد که جزء جداییمقاومت
تغییر جهان بدون (هالووي،» نهایتْ متغیّر قدرت و مقاومت استي بیامر ممکن، منظومه

.)40، ص.2002، لون، پلوتو، تصرّف قدرت
خود بر مجلد 2011ي سال دوگالس کلنر، کالیتون پیرس و تایسون لویس در مقدمه

تر: اي فلسفیچند به شیوهي مشابهی اشاره کردند، هره نکتههاي هربرت مارکوزه، بنوشته
ـ جایگزینی روگردانی بزرگویژه نقد فوکو ازمدرنیسم و گفتمان قدرت ـ بهبا ظهور پسا«
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جا جزء درونیِ مقاومتِ خُرد، باب روز شد. مقاومتْ اینمقاومت ـ یا حتاانقالب با واژگان
کلنر » کشد.میرو، قدرت را از درون به چالشایندرنهایت محصول قدرت است، ازقدرت و

دهند که برمبناي آن چنین قول از نقد اسالوُي ژیژك بحث را ادامه میو دیگران، با نقل
اقدام رادیکال براي بازسازي سراسري نظم نمادین هژمونیک امکان « مفهومی از مقاومت، 

، کاوي و رهاییفلسفه، رواناي بر مارکوزه،(مقدمه» سازدرا در تمامیت آن ناممکن می
).63، ص.2011نیویورك، راتلج، 

. روگردانی بزرگ مارکوزه4
در کتاب1964چه بود؟ مارکوزه در سال » روگردانی بزرگ«راستی منظور مارکوزه از به

، در فرانسه 1976فوکو در 	تاریخ جنسیتها پیش از انتشار، که سالساحتیانسان تک
هاي داري مدرن را نه در بخشي سرمایهبسیار پرفروش بود، مقاومت انقالبی در جامعه

یافت که از هاي نژادي میکاران و اقلیتها، بیي کارگر، بلکه در میان کولیشاغل طبقه
زدند:سر باز می» د بازيقواع«پذیرش 

ي مطرودان و بیگانگان، استثمارشدگان و کارانه، زیرالیهي مردمی محافظهدر زیر پایه«
…ها وجود دارندنشدنیکاران و استخدامپوستان، بیدیدگانِ سایر نژادها و رنگینستم

ن از بیرون به طور نباشد. مخالفت آناشان اینکه آگاهیها انقالبی است، ولو آنمخالفت آن
ي انتقادي جامعه نظریه…کندها را منحرف نمیکند و بنابراین نظام آننظام ضربه وارد می

ي خود بزند، بدون هیچ وعده و از مفاهیمی برخوردار نیست که پلی بین اکنون و آینده
،ماند. به همین دلیلچنان منفی باقی میي انتقادي جامعه، همنشانی از موفقیت، نظریه

شان را بههايبه کسانی که بدون هیچ امیدي، زندگیخواهد نسبتي انتقادي مینظریه
، بوستون: ساحتیانسان تک(مارکوزه،» سپارند، وفادار بمانداند یا میسپردهروگردانی بزرگ

).256- 57ص ، ص1964بیکن پرس، 
انسانی بیان شده بود، يکه بینش انقالبی مارکوزه با بدبینی عمیقی نسبت به آیندهبا این

ي ي ضرورت واژگون ساختنِ تمامیّت رابطهروشن است که نگرش انقالبی وي، دربرگیرنده
گري بخش آن، از نظامیبر آن و محصوالت فرعی زیاني طبقاتیِ مبتنیسرمایه، جامعه
زي ي کالم، برانداي مصرفی، است. خالصهآور اجتماعی در جامعهنوایی ماللتهاجمی تا هم

عنوان یک امکان تاریخیِ انضمامی رسد که بهنظر نمیجانبه الزم است، هرچند بههمه
چندان محتمل باشد.
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تفاوت اصلی مارکوزه با فوکو چنین است: اگر این اَشکال مقاومت تبدیل به اَشکال رهایی 
دست افتند و به چیزياندازي از روابط انسانی جدید نشوند، از پاي میدر پیوند با چشم

یابند مگر ژست از روگردانی بزرگ.نمی
مارکوزه تا حدود زیادي ریشه در مفهوم هگلی منفیّت، منفیّت مطلق دارد روگردانی بزرگ

شود. البته این به همان معنایی بود که که در آن، امر ایجابی با نفی امر کهنه بنا می
اصل «که که نفی را در نظر داشت 1844هاي اقتصادي فلسفی نوشتهدستمارکس در

در اریک 		»نقد دیالکتیک هگلی«ي هگل نام نهاد (مارکس،فلسفه» گرمحرّك و آفرینش
.)176، ص. 1962نیویورك، انگر، 	مفهوم انسان نزد مارکس،فروم،

کانتی نیز بود » امر مطلق«هاي تلویحی به مارکوزه حامل اشارهروگردانی بزرگحال،اینبا
شوند. چنین چیزي را اي تفکیک میطور ریشهآن، امر هنجاري و امر توصیفی بهکه در

که امور کلّی هگلی حالینوئل کانت از جنگ مشاهده کرد. درتر اماتوان در نقد انتزاعیمی
هاي واقعی در جهان مفروض ارتباط داشتند، امور انضمامی بودند، در این معنا که به امکان

که کانت از » يصلح ابد«داروهایی مثل تر بودند، گاهی اوقات مانند نوشیکلّی کانتی انتزاع
کرد که توصیه میهاي در حال جنگ ي یک فیلسوف، به ملتمثابهجایگاه امن خود به

که نیروهاي اجتماعی واقعیِ قادر به ایجادِ چنین تغییري را در نظر آنقبول کنند، بدون
داشته باشد.

تغییر جهان بدون تصرّف عدالتی و سرکوب، که هالووي کتابعام علیه بیscream» فریاد«
که آغازد، نیز ممکن است از برخی از این مسائل دچار آسیب شود، چنانرا با آن میقدرت 

به آمد نابینایی افراد نسبتتر، پیي انسانیفقدان امید براي یک جامعه«نویسد: وي می
بلکه حاصل آن است که مقصد دیگري وجود ندارد، داري نیست، هاي سرمایهدهشت
رو، شاید ما نباید منفیّت را رها کنیم، بلکه ایناز…کنیمي دیگري نیست که بدان روگزینه

).9(ص » پردازي کنیمي جهان نظریهبرعکس بکوشیم از منظر همان فریاد درباره
. دونایفسکایا، مارکوزه و فوکو5

له نگریسته قدرت ـ مقاومت ـ قدرت فوکو به مساپایان ي بیمنظومههنگامی که از منظر 
مارکوزه با نقد مارکسیسم قرن بیستمی که از جانب آموزگارم، روگردانی بزرگشود،

هایی دارد:اومانیست رایا دونایفسکایا بیان شد، مشابهت-فیلسوف مارکسیست
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جدید، به امر کلّی جدید، به هاي جدید، به فردگري بدون چنین نگرشی به انقالبکنش«
ي انقالب، خود را به مبارزه با بدون فلسفه«ي جدید، به مناسبات انسانی جدید و جامعه

گاه دلیل آن را روشن که هیچآنکند بدونداري مشغول میرمایهامپریالیسم و مبارزه با س
نیوجرسی، مارکس،ي انقالبروزا لوکزامبورگ، رهایی زنان، و فلسفه(دونایفسکایا،» کند

).194، ص. 1982هیومنیتیز پرس، 
هاي مشخص ي برخی از این نیروها و گروهسازي دربارهچنین به مفهومدونایفسکایا هم

که آن موقع نامیده (چنان	رهایی زناناجتماعیِ مخالف پرداخت ـ کارگران عادي، جوانان،
بخش ملی جهان سوم ـ که رهاییهاي هاي نژادي، و جنبششد)، سیاهان و سایر اقلیتمی

چنان قدرتی خواهند داشت که به مند و متحد باشند، آندر صورتی که از بسیج درونی بهره
بخش مارکوزه در قالبي نو زندگی بخشند. در مقابل، سیاست رهاییآرزوي جامعه

تر نگرشی وجودي (اگزیستانسی) بود، زیرا شکل نفی آنچنان بیش، همروگردانی بزرگ
ي مارکوزه ي نبود مفهوم نفی متعیّن در اندیشهنامتعین بود و نه متعین یا خاص (درباره

برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، هربرت مارکوزه و بحران مارکسیسم،ن.ك. به کلنر،
1984.(
تعیّن، خود در چنین سطح باالیی از عدمروگردانی بزرگاین، مارکوزه با قراردادنبرعالوه

تر، به صورت کلّیار داد که امثال فوکو به او و بهخود را در معرض همان نقدي قر
روگردانی بزرگدانستند. در نظر فوکو،وارد می1960ي بخش دههمارکسیسم رهایی

تهی بود درآمیخته با احساساتی واال، درست مانند بسیاري از آراي سیاسی سخنی میان
ي واره آمادهسارتر. در نزد فوکو، چنین فیلسوفانی همي رادیکالی چون ژان پل فالسفه
گیري هستند، اما نه کار فکري الزمی که براي آن حقیقتاً باید تخصص را توسعه موضع

یاد داشته چیزدانی چون سارتر را بهنه همهفکرِ خاص وبخشید فراخوان فوکو از روشن
حمایت از زندانی انجام داد و طی خود در 1970ي باشیم، کاري که خود فوکو در اثر دهه

مراقبت و نگاشت، به کار بست. البته		مراقبت و تنبیه،ي زندان، یعنیآن کتاب مهمی درباره
بخشی را که وقایع رهاییخصوص در مورد اینهاي بسیاري نیز داشت، بهمحدودیتتنبیه

ترین به شگرفجریان داشتند، و1970ي که در سرتاسر نظام مدرن زندان غربی در دهه
گرفت.اهمیت در نظر می) بروز کرد، کمAtticaزندان آتیکا (1971وجه در شورش 

هاي انضمامی: دیالکتیکِ قومیت و طبقه. مارکس و کلّی6
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مارکوزه و ـ ما را از معمایی که فوکو و حتاآیا آثار مارکس ـ و آموزگار فلسفی او، هگل
بخشی ارائه برد؟ آیا مارکس به ما امر کلّی رهاییفراتر میمان باقی گذاشتند، هالووي براي

هاي مارکس امروز نیز در این صورت، آیا کلّیکند که حقیقتاً انضمامی است؟ حتامی
نماي عمل ما قرار بگیرند؟توانند راهچنان چیزي براي گفتن به ما دارند و میهم

ام نقد مارکس از سرمایه، نشان داده، هامارکس در حاشیهطور که در کتاب جدیدم،همان
ي نژاد، هم جهانی بود و هم محلی، هم کلی و هم خاص. مارکس در طول چهار دهه، رابطه

خاص در لهستان، آمریکاي درگیر جنگ داخلی و طورقومیت و ناسیونالیسم را با انقالب، به
پردازي که مفهومدهد این تصور درست نیست ها نشان میایرلند، بررسی کرد این نوشته

دهد که در یی را شکل می»گراتمامیت«داري، روایت کالنِ ي سرمایهمارکس از مدرنیته
شوند.هاي نژاد، قومیت و ملت گم میآن، ویژگی

جا، او را در نظر بگیرید که در آن1869-70ي ایرلند هاي مارکس دربارهبراي مثال، نوشته
ي ش دربارهاهايمیت مرتبط ساخت ـ بحثی که با نوشتهطبقه را با ناسیونالیسم، نژاد و قو

الملل اول، ایرلند دلیل مهمی براي جدایی لهستان و جنگ داخلی آمریکا آغاز شد. در بین
الملل به مسائل خواست بینمارکس از میخائیل باکونینِ آنارشیست بود که نمی

ي خود ازد. مارکس به نوبهچون دفاع از زندانیان سیاسی ایرلندي بپردهم» غیرطبقاتی«
ط دارد. تمام این ي طبقاتی در انگلستان ارتباکرد که این موضوع، اساساً با مبارزهفکر می

سمت تأمالت نظريِ مهمی سوق داد.موارد وي را به
ي استقالل ایرلند را عمیقاً با مبارزات کارگران انگلیسی علیه ، مبارزه1870مارکس تا سال 

در 1870ي مارس »ي محرمانهمکاتبه«توان در دانست. این امر را میسرمایه مرتبط می
ي باکونین مشاهده کرد که مارکس آن را به نمایندگی از شوراي عمومی پاسخ به نامه

نویسد که در پویشی مشابه نژادپرستی سفیدپوستان نوشت. مارکس چنین می» المللبین«
ایرلندي تضعیف ي تعصّب ضدّلستان، به واسطهي کارگر انگدر ایاالت متحده، آگاهی طبقه

شده است:
سطح زندگیمزدها وعنوان رقیبی که دستولی انگلیسی از کارگر ایرلندي بهکارگر معم«

گونه به کارگر ایرلندي ي انگلیسی همانکارگر ساده…دهد، متنفر استرا کاهش می
پوست لی، به بردگان سیاهنگرد که سفیدپوستان فقیر ایاالت جنوبیِ آمریکاي شمامی
شود و صورت مصنوعی تقویت میسم در بین پرولتاریاي انگلیس، بهنگرند. این آنتاگونیمی

ش اداند که این شکاف، راز حقیقی حفظ قدرتزند. بورژوازي میبورژوازي به آن دامن می
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تأکید : 120، ص 21، جلد MECW]پس از این [، مجموعه آثار(مارکس و انگلس،» است
در متن اصلی).

ي استقالل ایرلند نویسد که مبارزهعالوه، مارکس در بحث خود با باکونین، چنین میبه
ي مثابهداري جهانی را بهرو، سرمایهایني تبدیل شود که بریتانیا و از»اهرم«تواند به می

المللی برخیزاند.ي انقالبی بینبخشی از مبارزه
تنهایی گیرد، انگلستان بهمیاحتماالً از فرانسه سرچشمهگامی انقالبیاگر چه پیش«

انگلستان تنها کشوري …ي اهرمی براي یک انقالب اقتصاديِ جدي باشدمنزلهتواند بهمی
، یعنی کار پیوسته در مقیاس بزرگ، تحت اقتدار دارانهشکل سرمایهاست که در آن،

ها از تمامی انگلیسی…فته استداران کمابیش لگام کل تولید را در دست گرسرمایه
حسّ چه فاقدش هستند،براي انقالب اجتماعی برخوردارند. آنماديشرایط
تواند به است که می]المللبین[	شوراي عمومیاست. تنهابخشیدن و شور انقالبیتعمیم

راستی انقالبی را در این طریق بتواند جنبشِ بهها چنین چیزي ببخشد که بدینلیسیانگ
پناهِ نظام اربابی و اگر انگلستان جان…را شتاب بخشددر هر جاي دیگرکشور، و در نتیجه

اي محکم که قادر است به انگلستانِ واالمقام ضربهاي داري اروپایی است، تنها نقطهسرمایه
، تأکید در متن اصلی، با کمی تفاوت در MECW 21: 118-19» ایرلند استوارد سازد،

ترجمه).
ي ي نظام اربابی، اشاره به دهقانان انقالبی ایرلند دارد که به واسطهجمله دربارهآخرین
ي ارباب در ایرلند تا حد زیادي بریتانیایی بودند، نه که طبقهبر اینملّی، مبنیعاملی

بود که اشرافیت یافت. ایرلند نیز جاییشان با نظام اربابی افزایش میایرلندي، تقابل
هاي داران صنعتی، داراییي حاکم بریتانیایی به موازات سرمایهی از طبقهدار، بخشزمین

بود، Fenianها ي دیگر این دوره، ظهور جنبش فانیانمهمی داشتند. جالب است که نشانه
بر اربابان بریتانیایی، علیه مند طبقاتی که عالوهجنبش ناسیونالیستیِ انقالبی با بُعد قدرت

گیري داشت.نیز جهتداران ایرلندي زمین
. مارکس: نیروهاي تولیدي و اوقات فراغت7

شدن آن بود، نه ي سرمایه و چیرههاي مارکس، بررسی رابطهي اصلی نوشتهالبته هسته
رهایی ملی. مسلماً هدف بحث مارکس در مورد کارگران بریتانیا و ایرلند، رهایی ملی ایرلند 

ها نیز بر ي اینه البته هر دو صرفاً بالقوه بودند. همهي کارگر بریتانیا بود کو انقالب طبقه
که مارکس ویژه ساختار نیروهاي تولیدي متکی بودند چنانداري، بهي سرمایهفتوحات دوره
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داري غلبه کرد، نوشت، در صورتی و هنگامی که بتوان بر سرمایهگروندریسهتفصیل دربه
بار، امکان اوقات فراغت خالقانه را کسالتاین نیروهاي تولیدي جدید، در عوضِ کار سخت

کنند:براي همه ایجاد می
طور عام و هر از زمان کارِ الزم براي جامعه به، جدا خلق کمّیت وسیعی از زمان فراغت«

رو جامعه)، یک از اعضاي آن (یعنی، فضایی براي گسترش تمام نیروهاي مولّد افراد و از این
ي مراحل پیشین، براي گروهی مهچون هي سرمایه، هممرحلهاین خلق زمانِ غیرِ کاري در

که با استافزاید اینچه سرمایه میشود. آني زمانِ غیرِ کاري، زمان آزاد، پدیدار میمنزلهبه
نابراین، ب…دهدتمامی ابزارهاي هنر و علم زمان کاريِ مازادِ اکثریت افراد را افزایش می

ایجاد زمان فراغت اجتماعی، در جهت کاهش ساعت کار به منظوررغم خود، بهسرمایه به
ي افراد به اي نزولی براي کل جامعه، و در نتیجه، در راستاي آزاد ساختن زمان همهکمینه

، ترجمه مارتین گروندریسه(مارکس،» رفت خودشان، ابزاري سودمند استخاطر پیشْ
).708، ص. 1973نیکوالئوس، نیویورك: پنگوئن، 

را به دارينایافته، خودِ سرمایهي تحققم، مارکس اعتقاد داشت که این توان بالقوهسرانجا
هنگامی که کارگران «کنند: سمت براندازي آن حرکت میکشد و کارگران بهچالش می

زمان فراغت …تماعی چنان شتاب خواهد یافت کهي قدرتِ تولید اجچنین کنند، توسعه
ي تولیديِ تمامی افراد یافتههزیرا، ثروت واقعی، نیروي توسعفت. براي همه افزایش خواهد یا

(ص » وجه، زمانِ کار نیست، بلکه زمانِ فراغت استگاه معیار ثروت، دیگر به هیچآناست.
708.(

نظر مارکس، اکنون که شماري از کشورهاي کلیدي، هرچند از خالل استثمار و اما به
اند، این گذرگاه دردناك از یدي را گسترش دادهداري، آن نیروهاي تولبیگانگی سرمایه

داري، مسیري نیست که تمامی جوامع باید از سر بگذارنند.ي تولید سرمایهخالل شیوه
هاي چندراستاییِ توسعه و انقالب. مارکس: گذرگاه8

وسیه و جوامع مارکس در اواخر عمرش به بررسی این موضوع پرداخت که آیا تقدیر ر
داري غربی است؟ وي در ي سرمایهشدن به شیوهصورت ناگزیر، مدرنآسیا بهزراعی بزرگ 

گیرد که گذارهاي بدیل معروف خود به انقالبی روس، وِرا زاسولیچ، نتیجه می1881ي نامه
هاي مشخص میان پذیر است. مارکس استدالل خود را تا حد زیادي بر تفاوتتوسعه، امکان

راه با مالکیت و تایان آسیایی آن)، همیه (و اغلب همساختار اجتماعی روستاهاي روس
تر مناسبات تولید اشتراکی، و روستاهاي تحت لواي مناسبات اجتماعیِ تاحدودي فردگرایانه
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ي فئودالیسم اروپاي غربی مبتنی ساخت. او افزود که مطالعات اخیرش در مورد جامعه
(تئودور » زایی اجتماعی در روسیه استگاه بازوي را متقاعد کرده که کُمون، تکیه«روسیه 
). مارکس و 124، ص. 1983، نیویورك، مانتلی ریویو پرس، مارکس و راه روسیشانین،

گفتند که مانیفست کمونیستي روسیخود بر نسخه1882ي انگلس در مقدمه
اند، هاي اجتماعی اشتراکی در روسیه زدهاش را این فرماسیونهاي محلی که جرقهشورش

داري غربی ارتباط ر صورتی که قادر باشد با جنبش کارگري انقالبی در کشورهاي سرمایهد
ي آغاز انقالب جهانی کمونیستی باشد.تواند نقطهیابد، می

ي مهم فلسفی اشاره ه این نکتهاین، مارکس در طول یکی از همین مباحث ببرعالوه
فرانسوا لیوتار و دیگران) را به - انند ژانمدرنیستی افرادي (ماي که اتهام پساکند، نکتهمی

هاي هایی است که تمامی ویژگییا تمامیت» روایت کالن«کشد، که آثار مارکس چالش می
در برابر» موارد خاص مقاومت«ي ي فوکو دربارهبلعد. این امر به نکتهخاص را در خود می

ه ما را به تفاوت میان کلّی اي است کیابد. این نکتهي فراگیر ربط میروگردانی گسترده
گرداندانتزاعی در اسلوب کانتی و نوع هگلی کلّی انضمامی بازمی

ي بحثی ي روس، اِن. کِی. میخائیلوفسکی دربارهنویسنده1877ي مارکس در پاسخ به نامه
بایست از همان که روسیه میراستاباوري و ایندر برابر اتهام تک	سرمایه،بر سرِ کتاب

آورد و تنها آن هنگام وجودابتدا، نیروهاي تولیدي خود را بهگذرگاه بریتانیا عبور کند و در 
یافته را در نظر ي سوسیالیستی حقیقتاً رهاییصورت انضمامی، امکان یک جامعهبتواند به

حامی يدستانهداشته باشد از خود دفاع کرد. مارکس در پاسخ به منتقدان و تالش خام
از این دست به وي اي فرمالیستیخود میخائیلوفسکی براي دفاع از او با نسبت دادن نظریه

ي مسیري عمومی که به فلسفی درباره-اي تاریخیانکار کرد که نظریه، آشکارا]مارکس[
، ص مارکس و راه روسیایجاد کرده است (» شدهها تحمیلي ملتحکم تقدیر به همه

یورك ي هند در نیواو درباره1853هايموضع مارکس را در نوشته). این گفته، 136
عنوان طور ضمنی از استعمار بریتانیا بهیز نقض کرد. وي در این مقاالت بهنراتریبون
اي ضروري در مدرنیزاسیون آسیا حمایت کرده بود، موضعی که او و انگلس، درمرحله

ذ کرده بودند.در مورد چین هم اتخا1848مانیفست کمونیست
هاي طور خیلی انضمامی در باب امکانتنها به، نه1880ي ا پیش از دههبنابراین، مارکس ت

حال، جنبش عینکرد، که درپردازي مینظریههاي خاصشانقالبی روسیه با تمام ویژگی
داد. وي بنیادِ روسیه را به جنبش کارگري رادیکال در غرب پیوند میانقالبیِ دهقان
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فلسفی از مسیري عمومی که - اي تاریخینظریه«چنین این امر را با انکار صریح ضرورت هم
مارکس و کرد (لحاظ فلسفی ترسیم میبه» ها تحمیل شدهي ملتر به همهبه حکم تقدی

).136، ص راه روسی
هاي انضمامی هگل. کلّی9

هگلی است که در آثار ي میراثترین سویهي این مباحث در انتقادي و انقالبیي همهریشه
شوند، اما در ت نمییافي تاریخفلسفهیاي حقفلسفهتر او مثلکارانهمحافظه
شود. پدیدار میي ذهنفلسفهوعلم منطقیاپدیدارشناسی روحشان مانندترینانتزاعی
ترین شکل زاعیجا که هگل به انتدقیقاً آن«گونه که دونایفسکایا توجه کرده است: همان

بندد، دقیقاً حرکت تاریخ میها را به روي کل رسد دریچهنظر مییابد و بهطنین می
، فلسفه و انقالب» (کندبخش دیالکتیک ـ نفی مطلق ـ را وارد میجا نیروي حیاتهمان

).32- 31ص ، ص1973نیویورك: دالکورت، 
کند؛ در واقع، هیز میهاي انتزاعی نوع کانتی پرحال، هگل نیز مانند مارکس از کلّیاینبا

اش را که نمونه» کلّیت انتزاعی«کند. نقد مشهور هگل به ها را نقد میرحمانه آنهگل بی
ي معروف، همهقول، که به]کنندتصویر می[شبی «چون کسانی دانست که چیزها را هم

) 16بند 9، ص.1977، نیویورك: آکسفورد، پدیدارشناسی روح» (نداگاوها در آن سیاه
ت، خِردي دانسها را صوري میگري بود که وي آني هگل متوجه آن انواع خِرد روشنطعنه

توجه به تنوع یا ویژگی تاریخی یا فرهنگی، ي مقوالتِ بیواسطهي انسان را بهکه تجربه
کرد. به کوتاه سخن، امر کلّی، امر خاص را بلعیده بود.پردازي میمفهوم

) در مبحث slaveرو، بنده (اینلب اشاره به امر کلّی دارند. ازغهاي هگل احال، خاصعیندر
دهد، و این گامی را ارتقا می» فهم خاص خود«، پدیدارشناسیمعروف خدایگان و بنده در

از مسیر منفیت مطلق، است. عنوان بخشی مهم در جهت رشد آگاهی انسانی، به
بستی آمیز خودستایی او، بناغراقي خدایگان و حس حال، خودکامگیِ خودپسندانهعیندر

کند.را در مسیر منتهی به رهاسازيِ آگاهی انسانی ایجاد می
در امر خاص ایجاد کند و تواند فشاري را این، در نزد هگل امر کلّی گاهی اوقات میبرعالوه

و ها سمت رهایی کلّی انسان رهنمون سازد. البته این فرایندِ آسانی نیست و توقفآن را به
]دوران[ند، مانند اهایی مهیبها شکستآغازهاي بسیاري براي آن وجود دارد. برخی از آن

رد، زیرا قصد داشت با وحشت بزرگ، که از نظر هگل، انقالب فرانسه را در کام خود فرو بُ
هنگام جا، هگل نقدي پیشسمت آزادي مطلق خیز بردارد. در اینحد بهازسرعتی بیش
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)avant la lettreي هاي آن، از روسیههاي نمایشی و تصفیه) از توتالیتاریسم مدرن و دادگاه
دهد.دست میتا آلمان نازي و چین مائویی، بهاستالینی

رفاي جامعه اکنون به ژواره وجود دارد، ولو همبخش همي رهاییفشار امر کلّی، فشار آینده
ها را گرایان و رئالیستاي که تجربهمثال، هگل در جایی، در گزارهرانده شده باشد. براي

» که وجود داشته باشدامر واقع هست، پیش از آن«گوید که سازد ـ چنین میخشمگین می
، 1969ي اِي. وي. میلر، نیویورك: آکسفورد یونیورسیتی پرس، ، ترجمهعلم منطق(هگل،
در عبارت مشهور زبان مارکسیستی، آر. جیمز بعدها این گزاره را به). سی. ال.477ص. 

ماتریالیسم دیالکتیک و » («اي که در اکنون وجود داردآینده«دهد خود چنین شرح می
، لندن: الیسون اند بازبی، هاي نوشتهسپهرهاي وجود: گزیده	،]1947[» فرجام بشریت

).79، ص. 1980
. مارکس و رهایی انسان10

کس از رهایی انسان است. مارکس در تردید در ارتباط با مفهوم مارکلّی انضمامی هگل، بی
ي تاریخ جامعهپیشا«ي بخشی از مثابهداري را صرفاً بهدرخشانی سرمایه، به شکل 1859
وصیف کرد. البته این ) ت264، ص. MECWدر نقد اقتصاد سیاسی،اي در(مقدمه» انسانی

توان در را میمایه بر مفهومی از سوسیالیسم و رهایی کار است. این درونتوصیف مبتنی
کاري اش (که با همدوران جوانیایدئولوژي آلمانیکه درسرتاسر آثار مارکس یافت، چنان

تواند هم جایی بود که فرد در آن میيمثابهاش به هستی کمونیستی بهانگلس نوشت) نگاه
زي پرداکار ذهنی انجام دهد و هم کار یدي کند، مثالً به گردآوري غذا بپردازد و فلسفه

) 1875(		ي گوتانقد برنامهي او دریافتهپردازي بلوغچنین در نظریهمکند. این نگرش، ه
، MECW 24گوید (سخن می» تضاد کار ذهنی و جسمانی«نمایان است که از چیرگی بر 

).87ص. 
ي انسان اشاره ترِ متعدد به این مفهوم هستیِ کامالً رهاشدهتنها در متون کوتاهمارکس نه

گرفته 		گروندریسهچنین در تمام آثار اصلی نقد خود از اقتصاد سیاسی، ازکند، بلکه هممی
» (لیدن		داري نزد مارکسبدیل سرمایهمفهوم طور که پیتر هیودیس در، همانسرمایهتا

نویسد:میگروندریسه) نشان داده، به این مفهوم اشاره دارد. مارکس در2012بریل، 
بورژوایی از میان برداشته شود، ثروتْ چه چیزي است غیر از هنگامی که شکل محدود «

ي جهانی که از خالل مبادلهها، نیروهاي مولد و جز آنا، لذتهمنديکلّیت نیازها، توان
ي کامل چیرگی انسان بر نیروهاي طبیعت، نیروهاي کند؟ چه چیزي غیر از توسعهخلق می
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ي چه چیزي غیر از تکاملِ مطلق توان بالقوهاصطالح طبیعت، و نیز طبیعتِ خود انسان؟به
فرضی مگر تکامل تاریخی پیشین که تمامیت این تکامل، یعنی تکامل انسان، بی هیچ پیش

سازد؟ جایی شده، میمبناي معیارهاي از پیش تعییني نیروهاي انسانی را، نه برنفسهفی
کند؟ تالش نه براي ق میکه انسان خود را نه در یک ویژگی خاص که در تمامیت خود خل

).488، ص. گروندریسه» (آن که چیزي بماند که شده است، بلکه در جریانِ مطلقِ شدن؟
وارگی کاالیی خود را به تفصیل شرح داد، ، مفهوم بتسرمایهمارکس یک دهه بعد در

ه ووارياتمامی شیمفهومی که در آن، مناسبات انسانی همانند مناسبات میان اشیاست، به
است، اما شکلی از واقعیت نیز هستشدهتردید، این تصویري تحریفشده. بدونابزاري

». حقیقتاً هستند«داري این چیزي است که مناسبات انسانی چراکه در سرمایه
ي کاالیی پیچیده و پنهان را در وارهکه مارکس، بتحالیترین قطعه. و درردکنندهسدل

ترین تقابل او در برابر دهد، مهمدالی بر رعایا قرار میي فئوبرابر سبعیت آشکار سلطه
بندد. این ي آن شکل میداري نطفهناموجودي است که درون خودِ سرمایه-هنوز-يجامعه

کند، بات اجتماعی را پنهان میواره، که واقعیت مناسهمان جایی است که نقاب بت
این «نویسد شود: مارکس میمیي کارگر کامالً کنار زدهي فعالیت خود طبقهواسطهبه

که این مگر این«که فرایند تولید دگرگون شود، مگر این» شودحجاب از میان برداشته نمی
ي شدهریزيبسته انجام دهند و تحت کنترل آگاهانه و برنامههايِ آزادانه همتولید را انسان

فاکس، نیویورك: پنگوئن، ، جلد اول، ترجمه بن سرمایه(مارکس،» ها قرار گیرداین انسان
است که از » اي ماديشالوده«، با کمی تغییر در ترجمه). این امر مستلزم 173، ص. 1977

).173مدت و جانکاه در طول چندین قرن، تکامل یافته باشد (ص خالل فرایندي دراز
پاریس در1871اي است که مارکس براي توصیف کمون چنین واژهبسته همکار آزاد و هم

شکل «نویسد که کمون ن متن، مارکس میبرد. در ایکار میبهجنگ طبقاتی در فرانسه
توان رهایی اقتصادي کار را که تحت لواي آن می]بنا نهاد[اي را شدهسیاسی سرانجام کشف

، مارکس در 1843ترتیب، در همان اوایل در همین). به334، ص MECW 22» (محقق کرد
صرفاً سیاسی و رهایی تمام و کمال انسانی، چنین نوشته بود: مورد تفاوت میان رهایی 

ي لهي مسادرباره» («هایی انسانی نیسترهایی سیاسی، شکلِ تماماً عاري از تناقضِ ر«
ي جوزف اومالی، نیویورك: انتشارات هاي سیاسی اولیه، ویراسته، در مارکس، نوشته»یهود

ي رهایی نزد حث اخیر در باب مفهوم اولیه؛ در مورد مبا34، ص. 1994دانشگاه کمبریج، 
مارکس براي ، در کتاب»ي مارکسرهایی در آثار اولیه«مارکس، ن.ك. به جرج کامینل، 
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چنین در ) ؛ هم91-73ص. ، ص2012ي مارسلو ماستو، نیویورك: راتلج، ، ویراستهامروز
نگاه کنید به ي مارکس از یهود و یهودیت،هاي مقالهبنديهاي صورتمورد محدودیت

.)هامارکس در حاشیهکتاب من
اي، بسیار متفاوت از مفهوم فوکویی کثرت گویانهچنین دیدگاه دیالکتیکی و پیش

ي نگرشی در مورد آینده است که در آن است، مفهومی که ناتوان از ارائه» هامقاومت«
هایی دیگر ضروري نخواهد بود.چنین مقاومت

مثال، در آورد، برايمیان میسخن به» مقاومت«ز گاهی از ر اطور قطع، مارکس نیز هبه
ناپذیر سرمایه: تقاضاي سیريي کارگري براي کاهش ساعات کار در برابرمبحث مبارزه

ي کارگر، که ابتدا در برابر همهمه و جنجال نظام جدید تولیدي که طبقهمحض آنبه«
جا در انگلستان، یعنی قبل از هرمبهوت شده، احساسات خود را تا حدي بازیابی کند،
). 390، جلد اول، ص سرمایه» (میهن صنعت بزرگ، شروع به مقاومت خواهد کرد

تر رهایی انسانی پیوند داد.حال، مارکس این مقاومت را به مفهوم گستردهاینبا
بخشی را ي رهایی، چنین آیندهگراي فوکوترین منتقدان چپهالووي، یکی از صریححتا
بر شکلی از منفیّت یالکتیکی اي مبتنیکند، آیندهی ترسیم نمیطور کامل در سطح فلسفبه

سره کنار نرفته باشد، منفیّتی مشابه با منفیّت تئودور آدورنو، که در آن، امر ایجابی اگر یک
که که آروین گاش و پیتر قرار بگیرد. چنان]سلبی[ي امر منفی کم در حاشیهشد، دستبا

نویسند:هیودیس می
که نزد مارکس، منفیت محض استتواند از این میان برگزیند، اینچه هالووي نمیاما آن«

گوید که ، مارکس نمیسرمایهکند. در فصل نخستوارگی کاالها غلبه نمینفسه بر بتفی
یا نفی ناب، » مقاومت روزمره«سادگی از طریق توان بهوارگی کاالیی را میطلسم بت

براي «شود که ما وارگی زمانی شکسته میکند که طلسم بتر عوض بیان میشکست. او د
بدونتوانیممیآیا» («اندبسته شدهها باشیم که آزادانه همتغییر، داراي انجمنی از انسان

که در باال گفته شد، این امر اشاره دارد به چنان». دهیم؟تغییرراجهانقدرت،تصرف
نزد هالووي.» فریاد«محدودیت مفهوم 

. نکات پایانی11
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ر بسیاري از مباحث کنونی یافت چنین دهاي مقاومت که در نزد فوکو و هم. نظریه1
قادر نیستند میان ي مقاومت گر مسائل متعددي هستند، از آن میان انگارهشوند، نشانمی

بخش در برابر قدرت تمایز قائل شوند.انواع مختلف مقاومت مرتجعانه یا رهایی
وار یا ي مقاومت اغلب داللت بر نوعی چرخش دایرهکه انگارهاستي دیگر این. مساله2

ي حقیقی بر سرمایه و حکومت، تداوم مقاومت ـ و تداوم قدرت ـ دارد که مانع امکان غلبه
شود.بخش میایجابی و رهاییبه شکل

ي بارز سیاستِ کند، نمونهمیمارکوزه، که فوکو غیرمنصفانه به آن حملهروگردانی بزرگ.3
حال روگردانی بزرگ مارکوزه با بقایاي فرمالیسم عینبخش است. اما دریقتاً رهاییحق

فوکو باز هایی از نوع نقدانتقادرا براي رو عرصهاین، بیش از حد انتزاعی است، ازکانتی
گذارد.می
دهد که . بازگشت به مارکس، پس از این مباحث بر سر مقاومت و رهایی، نشان می4

بخشی انتزاعی دیالکتیک کلّی مارکس ـ که ریشه در هگل دارد ـ یکی از همان کلیت
موضوعاتی که هاي فراوانی براي خصوصیات ملت، قومیت و نژاد دارد، نیست، بلکه امکان

پردازي مارکس جاي گذاشت. نظریهاي بههاي مهم و نوآورانهنوشتههاي آنمارکس درباره
اند، ي طبقه و انقالب نیز بسیار مرتبطدر مورد نژاد، قومیت و ناسیونالیسم، امروزه در زمینه

دیدیم.2011ي آن را در شورشیان جوان بریتانیایی سال که نمونه
ي اَشکال بومی مقاومت علیه سرمایه، و ش، دربارهاهايژه در واپسین نوشتهوی. مارکس به5

تر از لحاظ فناوري (و یافتههاي توسعهها به ارتباط یافتن با طبقات کارگرِ بخشنیاز آن
هایی طور عمده در بخشتوان بهپردازي کرد. تداوم این مسائل را امروز مینظریهبرعکس) 

ند بولیوي شاهده کرد.از آمریکاي التین مان
ي فکري نماي کل پروژهي انسان راهیافتهي رهاییي آینده. سرانجام، نگرشی درباره6

ي به ارزیابی و نقد جامعهمارکس است. این منظري است که مارکس از فراز آن 
کوشد بر آن غلبه یابد یا از آن فراتر رود.پردازد و میداري میسرمایه

شانگهاي - یش منچسترآرانی عمومی در همی این مقاله طی سخنهاي مقدماتنسخه*
ي ي زیباشناسی مارکسیستی در دانشگاه منچستر (انگلستان)، و نیز نشست کمیتهدرباره

عنوان بخشی از میزگرد ، و به2012یستی، هر دو در آوریل اومان-لندن مارکسیستی
المللی به میزبانی سازمان بین» هاي نظري، عملی و خیالیداري: بدیلاي سرمایههبدیل«
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13شناسی در دانشگاه لویوال، شیکاگو در تاریخ اومانیستی و دپارتمان جامعه-مارکسیستی
ي ي نظریهدرباره2012هاي این مقاله در سمینار بهار ارائه شدند. اغلب بخش2012ژوییه 
م با اوگوهايخالل گفتشناختی معاصر در دانشگاه کالیفرنیا، سانتاباربارا، از جامعه
خاطر نظرات و اتب سپاس خود را از این افراد بهم مراجویان رقم خورد. مایلدانش

شان اعالم دارم: ریچارد آبرنتی، پل بال، گرك بوریس، کوري الیس، آنتوان اصالحات
اولیونف و میر یارفیتز.

2013مارس 10

(زمستان 12:1		Logos: A Journal of Modern Society and Culture	این مقاله نخست در
) انتشار یافت.2013

یادداشت
)، قومیت و جوامع غیرغربی، ترجمه حسن مرتضوي، نشر ژرف1391. کوین اندرسون (1

اي است از:ي باال ترجمهمقاله
http://www.internationalmarxisthumanist.org/articles/resistance-emancipation-
foucault-marcuse-marx-present-moment-kevin-anderson
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داريي بحران مالی سرمایهدرباره
احمد سیف

داري گونه اقتصاد سرمایهنشان داد چهي عمومی اشتغال، بهره و پولنظریهکینز درکتاب
چه در این کتاب آندست نیاید. ود بماند و اشتغال کامل در آن بهتواند در حال رکمی
شود. بخش گونه و چرا آغاز میروشنی توضیح داده نشد این بود که حالت رکودي چهبه

ها و گونگی استفاده از سیاستهاي از مباحثات بعدي میان اقتصاددانان پیرو کینز بر چعمده
مقابل یک شوك خارجی صرف شد.اقتصاد درابزارهاي پولی و مالی براي ایجاد ثبات در

انگاري این بود که کینز و کینزگراها اگرچه به بررسی گمان من علت این سهلبه
اقتصاد غفلت کردند. پول و داري پرداختند ولی از وارسیدن پول و بخش پولی درسرمایه

ویژه با ها و بهداري نقش مهمی دارند و این نقش در گذر سالبخش پولی و مالی در سرمایه
تر.ترشده است و هم پیچیدهتحوالت صورت گرفته هم مهمها وتوجه به دگرگونی

که شوند و نتیجه اینکار گرفته میهتري بهاي تازهاند و شیوهاي ابداع شدهابزارهاي تازه
خصوص اي که بهتر شده است. نکتهداري از همیشه مهمبخش پولی و مالی اقتصاد سرمایه

ه مقداري پول براساس این وعده که در آینده کاستراین تحوالت پولی اهمیت دارد ایند
شود. به سخن دیگر، با رشد این دست مبادالت ه میگردد، ارائپول با اضافاتی باز میآن 

داري که باید از فرایند کار بگذرد دگرسان شده است. فرایند تولید ارزش در اقتصاد سرمایه
است که که صرف تأمین مالی شود در اصل وامی در مراحل اولیه، پولی که ردوبدل می

شود و ها هزینه میکارخانهچه در ایجاد مثال آنعنوانشود. بهاي میهاي سرمایهخرید کاال
آید. اگر کارها براساس برنامه پیش رود، در میتر درتر و یا تازهآالت بیشورت ماشینصیا به

شود که به او امکان یجاد میستان استانی یک جریان درآمدي براي وامي این نوع وامنتیجه
وفرع پولی را که وام گرفته است بپردازد. باید یادآوري کنم چون آینده دهد تا اصلمی

دست نیاید درنتیجه آمدهاي مثبت بهممکن است این پیاطمینانی است البتهسرشار از بی
ن به معامالت زداین دست مبادالت باید براي دستاز همان ابتداي کار فعاالن اقتصادي در
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هاي ي این فعالیتداري هم بخش عمدهقماري آمادگی داشته باشند و در اقتصاد سرمایه
مالی دیگري -ها مؤسسات پولیته درکنار بانکگیرد. البها صورت میقماري از طریق بانک

کنند. وقتی اوضاع اقتصادي ها رقابت میها با بانکاین دست فعالیتهم داریم که در
حال عوامل عینشود و درتر میخطرپذیري بیشدهندگان به ست تمایل واما» خوب«

تر بتوانند از شرایط گذاري بیشستانی دارند تا با سرمایهتري به واماقتصادي نیز تمایل بیش
دهی ها و مؤسسات مالی دیگر در وامواقع بانکمند شوند. درمساعدي که وجود دارد بهره

تر خرجتر و کمرسی به وام را سادهرقابت بین این دو شرایط دستپردازند. به رقابت می
شود سود گذاري باعث مییابد. افزایش سرمایهگذاري افزایش مینتیجه سرمایهکند و درمی

شان در بازار باال برود. نتیجه این که جسارت متقاضیان تر شود و بهاي سهامها بیششرکت
ها و مؤسسات مالی دیگر در نکهم آمادگی و تمایل باشود و تر میدر وام ستانی بیش

تر ي تسهیالت مالی. اگرچه در زمانی یک شوك خارجی ممکن است موجب بیشهئارا
ستانی فشارهاي ي مؤثر و همیشگی افزایش وامستانی بشود ولی نیروي محرکهشدن وام

ي ثبات ر هر دورهکنم که داین نکته تأکید میرقابتی موجود در بازار است. دارم بر
ابتدا زیاد نیست ـ چون ذهنیت شویم که اگرچه دررو میهستانی روباقتصادي با افزایش وام

رفته این عوامل اقتصادي هنوز از بحران بیش از ثبات اقتصادي متأثر است ـ ولی رفته
بازان بازان و قماري ثبات اقتصادي تداوم زیادي ندارد. سفتهگیرد. دورهفرایند سرعت می

رقابت کنند و همینگذاري آماده میبازارهاي پولی و مالی شرایط را براي رشد سرمایه
ي بحران آید. به سخن دیگر ریشهصورت بحران اقتصادي درمیتر است که سرانجام بهبیش
ي ثبات اقتصادي است. عامالن اقتصادي فعال دربازارهاي پولی در ثباتی در دورهیا بی
ها براي خود یک جریان دهند که با استفاده از این وامکسانی وام میي اول بهدوره

گیرد و با م میدار واکنند. فرض کنید کارخانهتر درآمدي ایجاد میدرآمدي یا جریان بیش
کند. به روز میآالت را بهافزایدکه ماشینفقط بر ظرفیت تولیدي خود میاستفاده از آن نه

ع وفربازپرداخت اصلکند دراي که براي خود ایجاد میآمد اضافهستان با درسخن دیگر وام
رقابت شود. بازیگران بازارهاي پولی و مالی درجا ختم نمیمشکلی ندارد. روایت ولی به این

گیرندگان دوراندیش ـ کسانی که نتیجه وامدهند و درتر وام میتر و بیشدیگر بیشبا یک
دهندگان در شند. وامککنند ـ ته میریان درآمدي ایجاد میبا استفاده از وام براي خود ج

بازپرداخت فرع مشکلی دهند که اگرچه دردیگر، حاال دیگر به کسانی وام میرقابت با یک
اند اي که به آن دست زدهبازانههاي سفتهآمد فعالیتندارند ولی بازپرداخت اصل به پی
باز براي خویش جریان درآمدي ایجاد ان سفتهگیرندگبستگی دارد. برخالف گروه اول وام
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کرده باشند بعید نیست درآمد هنگفتی داشته باشند که » بازي«کنند ولی اگر خوب نمی
صورت، جریان اینآید. در غیر اي پیش نمیلهشود و مساصورت اصل وام پرداخت میآن در

کوشند بخت و تر میستانی بیشبازان بدهکار با وامافتد. یعنی سفتهکار میوار وام بهبهمن
یابد و بار دیگر بیازمایند. رقابت در بازارهاي پولی و مالی ادامه میاقبال خود را یک 

شوند؛ یعنی از این جماعت هم کسی نمانده باز هم اشباع میگیرندگان سفتهسرانجام وام
دیگر در رقابت با یکهارسیم. بانکبزنگاه میجا دیگر به سراست که وام نگرفته باشد. این
براي پرداخت فرع هم دهند که حتامالی به کسانی وام میو با دیگر مؤسسات پولی و 
اصل بدهی رسد فرع برها میها وقتی سررسید پرداختدهیگرفتاري دارند. دراین نوع وام

به شانایم. بازپرداختشده» پونزي«هاي ي وامجا دیگر وارد محدودهشود. ایناضافه می
ها درگیرنده منبع جدید درآمدي پیدا کرده باشد. این نوع واماین بستگی دارد که وام

یابد و ي رونق اقتصادي بهاي مسکن و زمین افزایش میدورهاند. دربخش مسکن فراوان
گذارد:دهی اثر میاین افزایش از دو سو بر وام

عنوان هایی را که قرار است بسازند بهسازان، خانهشود چون انبوهتر میگیري آسانوام
دهنده پرداخت بهره را تا زمان پیش آمده است که وامحتادهند. ه میارائي وام وثیقه

بیندازد. در هاي ساخته شده به تعویقسازي و فروش خانهي انبوهپایان یک پروژه
توان پرداخت و هم فرع را و که از فروش واحدها هم اصل را میاستجا، اعتقاد ایناین

شکند و یا فروش واحدهاي آید که قبل از پایان پروژه بازار میالبته که پیش می
رسد. فروش نمیرود بهیا به قیمتی که انتظار میافتد و انداز میشده به دستتمام
شود.جاست که بحران آغاز میاین

اند و در شده» مندترثروت«اند که ها هم براین گماناي خانه صاحبان خانهبا افزایش به
رسد. اگرچه این احساس در نظر میبه» معقول«ستانی با وامحتانتیجه افزایش مصرف 

ند ممکن است صادق باشد امورد اقلیتی که دراین بخش به دادوستد مستغالت مشغول
خرند از چنین امکانی د و خانواده میولی اکثریتی که خانه را براي سکونت خو

است. ولی » 1توهم پولی«ي وجود برخوردار نیستند و در مورد ایشان این رفتار نشانه
گیرند و تري میاش افزایش یافته وام بیشاي که قیمتگذاري خانهها هم با وثیقهآن

است و درشود ولی میزان درآمدشان ثابت ماندهتر میشان بیشاگرچه قسط ماهیانه
تر است. یعنی حتا فرع هم با ستانی بیشو وامي این الگي ادامهعمل تنها شیوه

شود.تر تأمین مالی میستانی بیشوام
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عنوان وثیقه مورد داوم افزایش قیمت مسکن است که بههاي پونزي تي وامشرط ادامهپیش
رسیم شکنندگی آن جا میترین ضعف اقتصاد وقتی به اینمدهاستفاده قرار گرفته است. ع

ترین شوك بیرونی به نظام اگر کوچککنم که حتابه این نکته اشاره میاست. یعنی دارم
چه در بخش مسکن پاشد. ممکن است مستقل از آنم میي تاروپودش از هوارد شود همه

ه تر شود و بانک مرکزي براي کنترل آن نرخ بهرگذرد، فشارهاي تورمی در اقتصاد بیشمی
اقتصاد افزایش یابد و شماري از کسانی که وام کاري دررا افزایش دهد. ممکن است بی

به پرداخت اقساط هایی از بدهکاران قادرصورت بخشآنکار بشوند. دراند از کار بیرفتهگ
ا ها رها و آپارتمانها و مؤسسات مالی مسکن هم این خانهصورت بانکآنخود نیستند. در
هاي بحران بعید فروش برسانند. با پیدایش اولین نشانهکنند در بازار بهمیضبط و سعی 

دهند بکاهند. یا خواهان بازپرداخت دهندگان از میزان وامی که مینیست که شماري از وام
بینند بکوشند گیرندگان که اوضاع را نامناسب میها بشوند. ممکن است بعضی از وامبدهی

ي نهایی این که وقتی خود را از زیر بار بدهی خالص کنند. نتیجهبا فروش مسکن یا زمین، 
سبب افزایش شود (بهیمت خانه و مسکن آغاز میرسیم فرایند سقوط قجا میبه این
شود) و هرچه که میزان هایی که به دالیل مختلف براي فروش عرضه میي خانهعرضه

آید. یعنی شمار درمی» سمّی«اي هصورت وامتري بههاي بیششود وامتر مییشسقوط ب
اند ـ از میزان ي وامی است که گرفتهشان ـ که درواقع وثیقهکسانی که قیمت بازار خانه

تري از طور روزافزونی شمار بیششود. وقتی بهتر میتر و بیششود بیشتر میشان کمبدهی
ها و گی بانکصورت ورشکستنهایت بهاش درشوند نتیجهگیرندگان ورشکست میوام

جا دیگر غول بحران از بطري بیرون آمده است.آید. اینمؤسسات مالی درمی
توان از دو نظام سخن گفت:طور کلی میخالصه کنم، به

صورتی ي مصرف وام بهشود و شیوهارت میستانی در آن نظدهی و وامنظامی که بر وام.1
وفرع بدهی ایجاد ازپرداخت اصلي یک جریان درآمدي براي بگیرندهاست که براي وام

.شودمی

کوشند منافع خویش را نظامی که فاقد این نظام نظارتی است و در آن عوامل اقتصادي می.2
به حداکثر برسانند. این کوشش همگانی براي حداکثرسازي سود است که اگرچه در سطح 

آید و کلّ یدرم» عقالنیتی غیرعقالیی«صورت ی در کلیت خویش بهفردي عقالیی است ول
.کندثبات مینظام اقتصادي را بی

یادداشت
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1 .money illusion
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نولیبرالیسم در آفتاب و سایه
نقش شوك در اقتصاد سیاسی دوران پس از جنگ

میافرزاد باسکیانوش یاسایی و

کهسطحیدوکرد.بررسیهمبامرتبطسطحدودرتوانمیراایراندرنولیبرالیسم
تثبیتیسطحراآننامکهاولسطحدرکنند.میتقویترادیگریکواندجهتهم
مثالً شود.میایجادنولیبرالینهادهايتثبیتبرايالزمفرهنگیوحقوقیبسترگذاریممی

وحقوقیبسترایجادکار،نیرويصنفیقدرتتضعیفبرايحقوقیهايزمینهایجاد
درفرهنگیبسترسازيطورهمینوهاتقیمآزادسازيوسازيخصوصیبرايفرهنگی

دومسطحنامید.تثبیتیهايسیاستتوانمیرانولیبرالیایدئولوژيالقايبرايجامعه
کردناجراییآنازمنظوروشودمیاجراتهاجمیصورتبهکهاستهاییسیاستشامل

نیستند.ااجرقابلتثبیتیسطحدروتدریجیورتصبهکهاستهاییسیاستدستهآن
ها،قیمتآزادسازيوهایارانهحذفگسترده،هايسازيخصوصیمثالعنوانبه

جملهازآنانشغلیامنیتبردنبینازوکارنیرويکردنارزانوکردنقراردادي
نیرويصنفیقدرتنکردمحدودحقوقیهايزمینهایجادمثالًاند.تهاجمیهايسیاست

هايتشکلمنافعجهتدرمختلفاشکالبهکارقانوندربردندستمثالعنوان(بهکار
بسترسازيطورهمینوکندمیفراهمکارنیرويسازيارزانبرايراشرایطکارفرمایی)

هموارهاقیمتآزادسازيوسازيخصوصیپذیرشبرايراشرایطجامعهدرفرهنگی
ایجادبرايرازمینهیتهاجمهايسیاستاینموفقاجرايدیگرطرفازکند.می

تهاجمیهايسیاستيبارهیکاجرايساخت.خواهدترمهیانولیبرالینهادهايترگسترده
درالزمبسترسازياگرامابخوردشکستوشودمواجهگستردهمقاومتبااستممکن
دردسرتربیوترراحتنخبگانبرايتهاجمیهايسیاستاجرايباشد،شدهایجادجامعه

قدرتکردنرنگکموراندنحاشیهبههاسیاستایناجرايازهدفمجموع،درت.اس
کسبوگذاريسرمایهبراي»مطلوب«شرایطایجادوآنسازيارزانکار،روينیصنفی
بخشاقتصاديمشارکتتضعیفچنینهموگذارانسرمایهبرايتربیشيافزودهارزش
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انتقالوخصوصیبخشبهعمومیهايداراییرتبیشهرچهواگذاريطریقازعمومی
است.طبقاتیهرمباالترهايبخشبهسیاسیگیريتصمیموعمومیمشارکتمجراهاي

هاشمی رفسنجانی تا به امروز از ورود نولیبرالیسم به ایران از زمان ریاست جمهوري اکبر
است. از همان موقع تا به ها با شدت و ضعف دنبال شده هاي متفاوتی از این سیاستترکیب

سمت لیبرالیسم ي اقتصادي را در گرو حرکت بهسعههایی از نخبگان رشد و توامروز بخش
که اگرچه تمامی استخواهیم نشان دهیم اینن مقاله میچه ما در ایدانند. آناقتصادي می

اي نولیبرالی ابزارهها از زمان هاشمی رفسنجانی تا به امروز با ایدئولوژي نولیبرالی و بادولت
مقاطعی نخبگان اقتصادي وابسته اند، اما در سمت بازار آزاد هدایت کردهاقتصاد ایران را به

هاي خود هاي وقت براي تحکیم پایههاي تهاجمی دولتاند از سیاستها توانستهآنبه 
ه در خواهیم نشان دهیم کچنین میعنوان نیروي اقتصادي مستقل استفاده کنند. همبه

اي در تحکیم جایگاه نخبگان اقتصادي وقت کنندهاین میان استفاده از شوك نقش تعیین
بندي طبقاتی بورژوازي ایران داشته است.در صورت

گیري بورژوازي اولي اول: شکلدوره
وارد ایران شد و دولت 1369المللی پول و بانک جهانی در سال ت اعزامی صندوق بیناهی

المللی به ت اعزامی این دو نهاد مالی بینااین نخستین هی«استقبال کرد. ها وقت از آن
ت اثمربخش بود. گزارش کوتاه این هیبود. این مالقات ظاهرا1357ًایران بعد از انقالب 

جمهوري اسالمی ایران در «عنوان ، تحت1990ي ژوییه30مورخ IMF surveyاعزامی در 
منتشر شد. در این گزارش آمده است که » پی تغییرات عمیق نهادي و ساختاري است

ي اقتصادي کالن کشور، جانبهسوي تعدیل همهعزم خود را براي حرکت به«ایرانی مقامات 
تر براي بخش خصوصی و حذف تدریجی قیدوبندهاي اقتصادي آوردن نقشی قويفراهم

اي قطعی بود از مسیر جدیدي که قرار بود پیموده شود. این این، نشانه1».از کردندابر
کرد. را گوشزد می» تغییرات عمیق نهادي و ساختاري«درستی حرکت در جهت گزارش به

گیري را با منافع بورژوازي جهانی که قرار بود منافع بورژوازي در حال شکل» تغییراتی«
تدریج نگرشی در نخبگان اقتصادي تقویت ین دوران بود که بهجهت و سهیم کند. از اهم

ي اقتصادي را در و مسیر رشد و توسعه2دانستي خارجی را ذاتاً شر نمیشد که سرمایه
طی هاي حمایتی در تولید و توزیع و مصرف و رسیدن به شرایدور شدن از سیاست

تا از طریق انباشت سرمایه جاري شود » برندگان«سمت دانست که منافع اقتصادي بهمی
اتفاق بیافتد. در دوران ریاست » سازندگی«گذاري براي تولید و در دست اینان سرمایه
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نولیبرالی انباشت ي جمهوري هاشمی رفسنجانی حرکت در جهت گسترش و تحکیم شیوه
آزادسازي تدریجی نرخ ارز 1369هاي متعددي دنبال شد. از همان سال سرمایه در سویه

اندازي بورس اوراق بهادار، سازي، راهها، آغاز خصوصیآزادسازي تدریجی قیمت3شد.آغاز
راندن نیروي کار با تضعیف حقوقی و اقتصادي آن و ایجاد بستر مناسب براي عقب

این 1369ه از سال گذاري خارجی از دیگر اقدامات دولت وقت بود. گفتنی است کسرمایه
جمشید 4.»ست هاي تعدیل در اقتصاد ایران شدمجري سیابودجه بود کهوسازمان برنامه

هاي مشیترین خطپژویان یکی از مدافعان نولیبرالیسم و رییس شوراي رقابت، مهم
کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش «ي اول توسعه را برنامه

الهاي اساسی، تغییر بندي کاهاي دولت، تغییر سیستم سهمیهغیردولتی، کاهش هزینه
سازي مؤسسات دولتی، ها، خصوصیشدن قیمت آنگذاري کاالها و تعادلیسیاست نرخ

واگذاري تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش درآمدهاي مالیاتی و کاهش 
ند کدام از این اقدامات تا چه حد به پیش رفتند نیازمکه هرداند. اینمی5»کسري بودجه

ها را ي این سیاستجا نظر ما بر این است که مجموعهاي است. در اینجداگانهبررسی 
اي دانست که در پی تغییرات انقالبی گیري و تقویت بورژوازيتوان خاستگاه شکلمی

تدریج مواضع خود را تعریف کند و با استفاده از ابزارهایی که در جامعه و اقتصاد توانست به
عنوان یک نیروي سیاسی مستقل تحکیم نست حضور خود را بهدر نهایت توادولت داشت

نامیم. باید بورژوازي اول) میکند. ما این بورژوازي را بورژوازي برآمده از تغییرات انقالبی (
هاي تعدیل ساختاري حل بحران بدهی یاد آوریم که یکی از اهداف ادعایی برنامهبه

ارزي این برنامه در همان دو سال اول اجرا هاياي که اجراي سیاستکشورهاست اما نتیجه
ي شکست باشد. سیاست آزادسازي دهندهتوانست نشانبراي اقتصاد ایران داشت فقط می

هاي نخست مشخص شد که آغاز شد اما در همان سال1369تدریجی نرخ ارز از سال 
ارد دالر تراز بازرگانی تجاري با هشت میلی1371سیاست موفقی نیست و در پایان سال 

ها را ادامه داد. در سال نشینی نکرد و این سیاستحال، دولت عقباینبا6.کسري مواجه شد
اما دولت با 7میلیارد دالر بالغ شد29میلیارد دالر کل درآمد ارزي واردات به 18با 1371

ریال70با شناور کردن ریال از یک دالر برابر 1372در فروردین «سیاست تهاجمی ارزي 
ریال (براي 600شد) و یک دالر معادل (که عمدتاً براي سفارشات دولتی استفاده می

نرخی ریال به تک1542گرفتند) به یک دالر برابر ي ارزي میمؤسسات خاصی که سهمیه
ریال در برابر هر دالر 2850نرخ ارز به 1373در اواخر اردیبهشت …کردن ارز دست زد

8».انک مرکزي کنترل خود را بر بازار ارز خارجی از سر گرفتافزایش یافت و در نتیجه ب
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49,5به 1374ي این شوك نرخ تورم در سال بود. در نتیجه9شوك ارزي		این همان
میلیارد 22,5میلیارد دالر افزایش یافت و واردات تا 34هاي خارجی تا درصد رسید. بدهی

10دالر باال رفت.

نامه اي صادر ت دولت تصویباهی1370«تثبیتی در سال و در سطح ي دیگر اما در عرصه
در پی 11»شرکت دولتی اعالم کرد.400سازي حدود کرد و تصمیم دولت را براي خصوصی

شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی تعداد 312از 1374تا آخر سال «این تصمیم 
در مجموع از سال 12»هاي تولیدي بودندها شرکتشرکت واگذار شد که نیمی از آن222

هاي دولتی به بخش خصوصی میلیارد ریال از شرکت3500حدود در1376تا 1370
قانون اساسی 138و 124ها تفسیر اصول سازيبستر حقوقی این خصوصی13واگذار شد.
اي را براي فروش سهام کارخانجات دولتی و واگذاري برنامه«ت وزیران بود که اتوسط هی

ي ي اجرا درآورد و هر ساله در سند بودجهوصی تنظیم کرد و به مرحلهها به بخش خصآن
ي دیگر و در عرصه14»نمودسالیانه نیز درآمدي را از بابت فروش واحدهاي مزبور منظور می

قانون کار با اعمال نظر شوراي تازه تأسیس 1369باز هم در سطح تثبیتی در سال 
براي کارگران اگرچه نسبت به امروز امتیازاتی رامصلحت نظام به تصویب رسید. قانونی که 

داد.عنوان حق اعتصاب و حق تشکیل سندیکا را به کارگران نمیهیچشد اما بهقائل می
گري هاي تعدیل ساختاري با ایدئولوژي نولیبرالیسم نتایج ویراندر مجموع دور اول برنامه

جمعیت ایران را به زیر خط فقر برد درصد 79درصدي عمالً 49,5با تورم «در پی داشت و 
و آثار مثبت آن که افزایش سرمایه و 15درصد مردم شد97و آثار منفی این تورم نصیب 

بري تشدید شد و در مقابل فقر و نابرا16درصد مردم مرفه را فرا گرفت.3درآمد بود تنها 
رالی با قدرت روزافزونی سمت اقتصاد بازار (لیبرالیسم اقتصادي) با ایدئولوژي نولیبحرکت به

ي کارگر، و نکوداشت اي کردن نیروي صنفی طبقهسازي، حاشیهپی گرفته شد. خصوصی
اي جانبهطور همهوکار از اقداماتی است که از آن وقت تا به امروز بهفرهنگ تجارت و کسب

ه نقشی ککند. نخست تر جلب توجه میشود. اما در این چارچوب دو نکته بیشدنبال می
مورد شوك ارزي در تحکیم قدرت اقتصادي بخشی از نخبگان اینطور کلی و درشوك به

در ساختارهاي اقتصادي در » اصالحات«براي » سازندگی«داشت و دوم راهی که دولت 
برابر دولت بعدي گشود.

ي راهي دوم: ادامهدوره
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ادي بود. در قانون ي اقتصادي سید محمد خاتمی ادامه و گسترش لیبرالیسم اقتصبرنامه
ي قبلی توجه بسیار زیادي به به دو برنامهنسبت17/1/79ي سوم توسعه مصوب برنامه

سازي هاي دولتی و خصوصیدهی شرکتموضوع کاهش تصدي دولت، سامان
میلیارد دالري 4,1گذاري خارجی (که باعث افزایش تصویب و اجراي قانون سرمایه«	17شد.

از دیگر 18»هاي خصوصیهاي خصوصی، ایجاد بیمهگذاري خارجی شد)، ایجاد بانکسرمایه
ش را براي رفع موانع ازمان که تمام تالشاقدامات اقتصادي دولت خاتمی بود. دولت هم

عنوان عضو توانست به1384و سرانجام در سال کرد (پیوستن به سازمان تجارت جهانی می
دست تر بهپذیرکردن بازارکار (یعنی هرچه بیشي انعطافپذیرفته شود) پروژهناظر 

اي صنفی هگیري حقوقی امکان ایجاد تشکلمزدها، پیشنیروهاي بازار سپردن دست
صنفی کارفرمایی) را هم دنبال ي کارگر به فرامین نهادهايکردن طبقهکارگري و مطیع

از درون نولیبرالیسم دوران هاشمی متولد شد و باید توجه کنیم که اصالحات 19کردمی
اي براي ترویج هاي گستردهچینیي دولت خاتمی زمینهسالهکه در دوران هشترغم اینبه

طلبان با توان یکی از دالیل جدایی مقطعی اصالحلیبرالیسم سیاسی شد ـ و همین را می
هاي شدند دانست ـ اما شبکهنامیده می» کارانمحافظه«آن بخش از نخبگان که آن موقع 

گاه ول هیچطور کلی بورژوازي اطلبان با بورژوازي تجاري بازار و بهاقتصادي و محفلی اصالح
تر هاي نظري و عملی بیشسبب آشفتگیحال، جریان اصالحات بهاینقطع نشده است. با
صنفی هايگیري تشکلهاي تثبیتی نولیبرالیسم (جلوگیري از شکلتوانستند سیاست

تر گستردههاي حقوقی براي اجراي چینیها، زمینهسازيي خصوصیکارگران، ادامه
ي سالههاي تهاجمی در دوران هشت) را ادامه دهند و سیاست…نولیبرالیسم اقتصادي و

توان نشان داد که به همین سبب بود تري داشت. میرنگریاست جمهوري خاتمی نقش کم
گاه نتوانستند جایگاه اقتصادي خود را ه به جریان اصالحات هیچادي وابستکه نخبگان اقتص

ي طور که در دورهین، همانتحکیم کند و به بورژوازي دوم تبدیل شود. جداي از ا
هاي سیاسی و نژاد دیدیم وارد آوردن شوك ارزي نیاز به بستر مناسبی (تنشاحمدي
براي آن بخشی از جامعه که از طلبان که اصالحها) هم داشت. و مورد آخر اینتحریم

اي دوران هاشمی رفسنجانی زیان دیده بودند برنامه» مندسازيثروت«هاي سیاست
د خاتمی نزدیک شدیم پشتیبانی ي محمسالهي هشتنداشتند و هرچه هم به پایان دوره

تر شد.ویژه کارگران ـ از او کمهاي از جامعه ـ بهبخش
به آمار رسمی) و درصدي (بنا15سیاسی را با تورمی ي صحنهطلباناصالحگونه بود که این

میلیارد دالر بود در 35,22برابر 83اقتصادي واردات محور (حجم کل واردات در سال 



239|نولیبرالیسم در آفتاب و سایه

اي تقریباً سه برابر شده ترك میلیارد دالر بود) و نقدینگی6,8حالی مقدار صادرات معادل 
وردهاي دولت بعدي آاي گذاشتند. دستهایی از دوران دولت خود برجدرس20کردند.

راه روشنی نشان داد که گسترش لیبرالیسم اقتصادي الزاماً نباید با لیبرالیسم سیاسی همبه
باشد.

طلبان تمام جایی آغاز شد که اصالحد از هماننژاديجمهوري محمود احمدوران ریاست
ادامه داد اما با یک پیشینهاي اقتصادي اش را در همان چارچوب نولیبرالیشدند. سیاست

ي ي مدنی، حمایت از طبقهمندسازي، جامعهبار رییس دولت با شعار ثروتتفاوت: این
ش باشد اي متوسط پشتیبانکه طبقهمتوسط نیامده بود، و در کارزارهاي انتخاباتی به این

دمی بود که ترین قکنندهینمفتخر نبود. عدالت اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادي تعی
هایی از بورژوازي اول و نژاد را در انتخابات به پیروزي رساند. عصبانیت بخشاحمدي

1384نژاد در انتخابات ي متوسط از پیروزي محمود احمديههایی از طبقبخش
هاي دیدگان از لیبرالیسم دورهاش به آسیبي اهمیت نقشی بود که او در برنامهدهندهنشان

.پیشین داده بود
هاي نولیبرالی هاي دولت نهم و دهم هم در دو سطح انجام شد. سطح اول سیاستسیاست

هاي هاي نولیبرالی تهاجمی. در سطح اول فراهم آوردن زمینهتثبیتی و سطح دوم سیاست
ي چهارم توسعه آمده با شدت طور که در برنامهپذیرتر کردن بازارکار همانحقوقی انعطاف

11/06/83ي چهارم توسعه مصوب برنامه101ي مادهاز جمله بند هـتري دنبال شد. بیش
قوانین تأمین تغییر دراصالح و بازنگري قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار («بر 

منظور تعامل به» دولت، کارگر و کارفرما«جانبه اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه
پذیرتر کردن بازارکار هدف از انعطاف21کند.تأکید می» کار)تر در بازارو انعطاف بیش

تر و ایجاد مزیت ي بیشتر به کارگران براي کسب ارزش افزودهمزدهاي ارزانتحمیل دست
سازي نیروي کار که بذر ارزانهاي داخلی و خارجی است. اما اینگذاريبراي سرمایه

نشان خواهیم داد.کارگران در کجا ثمر خواهد داد را در ادامه 
گرفتن آوردهاي نولیبرالی تهاجمی دولت نهم و دهم شدتترین دستیکی از مهم

سازي یکی از ارکان اصلی سیاست دانیم خصوصیطور که میهاست. همانسازيخصوصی
) است. …، تعدیل اقتصادي، تحول اقتصادي وهاي اجماع واشینگتنی (تعدیل ساختاري

وري الزم را دهد که اقتصاد دولتی کارایی الزم و بهرهبه نشان میتجر«که استاستدالل این
سازي حرکت سمت خصوصیکند و به همین دلیل باید بهنمیندارد و تولید ثروت هم
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ي نژاد در دوران هشت سالهبینیم دولت احمدير نمودار یک میطور که دهمان22»کرد.
حد شمی رفسنجانی آغاز شده بود را تااش توانست کاري را که از دوران دولت هاریاست

د کل درص98«سازي ي رحیم احمدوند رییس سازمان خصوصیگفتهزیادي پیش ببرد. به
به نظر از نوع دیدگاه نسبتصرف23»نژاد انجام شدي احمديها در دورهواگذاري
واند تسازي میهاي عمومی، باید به این نکته توجه کرد که خصوصیکردن داراییخصوصی
هاي اعمال قدرت جدید اقتصادي را تسهیل کند.گیري شبکهجایی و شکلهاي جابتا اندازه

هاي هشتم تا دهمشده در دولتي حجم سهام واگذارهمقایس-1نمودار

91شهریور 26منبع آمار: روزنامه ایران، 
هاهاي هشتم تا دهم از محل واگذاريي درآمد دولتمقایسه- 2نمودار 
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91شهریور 26ي ایران، منبع آمار: روزنامه

میلیارد 24,471هاکردنبینیم درآمد دولت نهم از خصوصیطور که در نمودار دو میهمان
ي اعتماد به نقل از میلیارد ریال بوده است. روزنامه111,131ریال و درآمد دولت دهم 

ي امروز ایران شاهد عهدر جام«نویسد: می91اسفند 24محمد شریعتمداري به تاریخ 
ي مجریه قطب سومی هم هستیم که طی دوران تشکیل از منابع مالی موجود در قوه

ي اقتصادي برخوردار بوده و توانسته آراي بخشی از جامعه را با توجه به اقداماتی که نیازها
تري یشاین، درآمدهاي باالي نفتی امکانات ببرعالوه». دست بیاوردي ایران بوده بهجامعه

اهللا هاي نولیبرالی در اختیار دولت گذاشت. حبیبتر سیاستبراي اجراي گسترده
در » انحراف چیست؟«اي با عنوان در سرمقاله91ي در چهارم دي ماه عسگراوالد

یکی از توفیقات دولت نهم و دهم به فضل الهی این بوده که » نویسد:ي رسالت میروزنامه
طوري که از ه بوده است بهالعاددرآمد نفتی ایران یک رقم فوقرقمتاکنون 84هاي از سال

میلیون 796میلیارد و 383آغاز انقالب تا پایان دولت اصالحات رقم درآمد نفتی ایران 
آمد نفتی ایران رقمی ي چهارم درسالهي پنجول برنامهکه تنها در طیحالت. دردالر بوده اس

ي میلیون دالر بوده است. یعنی ما در این دوره بیش از همه400میلیارد و 465بالغ بر 
اگرچه نقش درآمدهاي نفتی در » هاي گذشته به لطف الهی درآمد نفت داشتیمدولت

هاي تعدیل ساختاري ـ را سازي ـ و دیگر برنامهاجراي گسترده و پرشتاب خصوصی
ي این ي اجراي قاطعانهچه زمینه را براتوان نادیده گرفت اما باید توجه کرد آننمی

راه با اجماع سیاسی بود.ها فراهم کرد یک تغییر تاکتیکی همسیاست
…شوك و

مندي طور مفصل بر ضرورت اجراي قانون هدفها در سالیان گذشته بهمامی گروهت«
را براي اجراي این قانون نداشته و یاجسارت الزمها در کشور تأکید داشتند امایارانه

یادآور شد که دکتر ]یمشایاسفندیار رحیم[وي …دیدندمهیاي این امر نمیشرایط را 
جمهوري وارد عرصه شده و موجب شد تا این تحول اقتصادي بزرگ در نژاد رییساحمدي

جا رییس پیشین مرکز ملی مطالعات در این]تأکید از ماست[24»کشور اجرا شود
هاي قبلی که در دولته است. نخست ایني بسیار مهم اشاره کردشدن به دو نکتهجهانی

ست. ها (حذف سوبسیدها) مهیا نبوده امندي یارانهشرایط اجراي سیاست تهاجمی هدف
هایی از جامعه ها بزند چون به آن بخشبه حذف یارانهتوانست دستدولت اصالحات نمی

کرد و ي سیاست هاي نولیبرالی دولت پیشین آسیب دیده بودند نه توجهی میکه در نتیجه
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توانست ها میها داشت و درنتیجه حذف یارانهاي براي بهبود شرایط اقتصادي آننه برنامه
هاي مهمی بود که دولت کی از درسجامعه ایجاد کند. این یاي در اعتراضات گسترده

هاي آسیب دیده از لیبرالیسم اقتصادي موخت و با داشتن برنامه براي بخشبعدي آن را آ
اي که خواهانههاي نقدي، مسکن مهر) با شعارهاي عدالت(سهام عدالت، پرداخت یارانه

میدان شد. کرد، وارددیدگان را به جاي حذف، دعوت به مشارکت سیاسی میاتفاقاً آسیب
ي دوم جسارت است. نکته		.ها براي جامعه ممکن شدگونه بود که تحمل حذف یارانهاین

و 25این واژه فصل مشترکی است که هم از دهان هواداران دولت، هم از دهان اصالح طلبان
شود. ده میالمللی پول و نشریاتی مانند فارین پالیسی ژورنال شنیحتا از دهان صندوق بین

گونگی اجراي هها بلکه به چطلبان نه به اجراي این سیاستقع اعتراض اصالحدر وا
هاي (حذف سوبسیدها) یکی از بخشهامندي یارانهدانیم هدفطور که میهاست. همانآن

جمهور اجرا شد. اصالح و به دستور رییس1389طرح تحول اقتصادي بود که از آذر 
عنوان اهداف هاي دولت بهاعی و کاهش هزینهها، تحقق عدالت اجتمسازي قیمتشفاف
د که با دنبال آن بودولت با اجراي این طرح به«ي اجراي این طرح عنوان شدند. عمده

ها را اصالح وك قیمتی (روش شوك درمانی)، قیمتعبارتی شها و بهتغییر سریع قیمت
کرد که معتقد اشاره میدولت در جلسات کارشناسی رسماً به این نکته «چنین هم26»کند.

ها نرخ تورم در آبان ماه همان سال به در پی حذف یارانه27»ي شوك درمانی است.به شیوه
که موقتاً سازوکارهاي دفاعی جامعه را استکند این. کاري که شوك میدرصد رسید36,8

وانند کند تا بتاقتصادي فراهم می» جراحان«کند و همین فرصت را براي دولت و فلج می
طور مؤثرتري اجرایی کنند. اعمال شوك وضعیتی بحرانی ایجاد تغییرات موردنظرشان را به

طور که میلتون فریدمن مشاور اقتصادي پینوشه دیکتاتور شیلی در جایی کند و همانمی
عنوان دادي که درست یا نادرست بهفقط یک بحران چه بحرانی واقعی چه روي«گفته بود: 

ي اصلی ما به باور من وظیفه…وجود آوردد قادر است تغییرات واقعی را بهبحران تلقی شو
ها را هایی بپرورانیم و آنبدیلهاي اقتصادي موجودکه براي سیاستاستاین

چه از نظر سیاسی تاکنون ناممکن بود از آنتا زمانی فرا رسد تا		داریمحاضر نگهوحیّ 
]تأکید از ماست[28.»ناپذیرشوداین پس دیگر اجتناب

هاي داد با پرداختکه جامعه را به وضعیت جدید عادت میحالیها دردولت با حذف یارانه
ي دستان) را که در نتیجهخصوص تهیهایی از جامعه (بهنقدي پشتیبانی آن بخش

آورد. دست میهاي پیشین آسیب دیده بودند را بههاي اقتصادي لیبرالی در دولتسیاست
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دستانی که تا پیش از این سهمی از درآمدهاي دولت نداشتند از این پس داراي نوعی تهی
این یکی از 29ي اقتصادي با دولت شدند که دیگر بر تحقیر و حذف استوار نبود.رابطه
ي دولت اصالحات حاصل شده بود.هاي مهمی بود که از تجربهدرس

تحول اقتصادي!
بینیم از طور که میدهد. همانارز و نرخ تورم را نشان مینمودار سه روند تغییرات نرخ 

ـ74يتا میانه1373ي سال هاي جز مقطع کوتاهی در فاصلهبهـ1386تا 1368سال 
شود که از اند. تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم موجب میهنگ تغییر کردهآصورت همدو بهاین

ي که ضعف بنیهتولید شود. بگذریم از اینتري متوجه بخش افزایش نرخ تورم آسیب کم
دانیم در شرایطی که طور که میهمان30تولیدي یکی از مشکالت مزمن اقتصاد ایران است.

ریزي مناسبی براي واردات وجود ندارد، فعالیت تولید داخلی ضعیف است، و نظارت و برنامه
رغم شبه شود. اما بهکالنِ یکتواند منبع ایجاد رانت و درآمدهاي اقتصادي حول واردات می

هاي خود را مبارزه با فساد اقتصادي عنوان کرده که دولت نهم و دهم یکی از مأموریتاین
وجه توجیه اقتصادي هیچها بهبود عمالً واردات را ـ حتا در مورد کاالهایی که واردات آن

ر فقط در دولت ـ گسترش داد. بر اساس آما…ت مانند شکر، سیمان، چاي، برنج ونداش
میلیارد دالر بوده است. براي 268مقدار واردات کاال و خدمات 87تا 84هاي نهم در سال

میلیارد 166,5جمهوري محمد خاتمی در مجموع ستي ریاسالهي هشتمقایسه، در دوره
31ایم.دالر واردات داشته

87تا 69تغییرات نرخ ارز و تورم از سال –3نمودار

سایت بانک مرکزياز وباستخراج 
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اما 32ها آمارهاي درستی از نرخ تورم در دست نیست.پس از اجراي طرح حذف یارانه
جامعه 89) که از آذر 91دي 28.ك. روزنامه اعتماد، نمونه نعنوانشواهد حاکی است (به

تورم تعدیل اي را تجربه کرده است. در واقع از این تاریخ به بعد نرخ ارز با نرختورم فزاینده
ي تولیدات شدههاي تولید شده، قیمت تمامنشد. باال رفتن نرخ تورم باعث افزایش هزینه

داخلی باال رفت و از قدرت خرید مردم کاسته شد، از طرف دیگر تعدیل نشدن نرخ ارز با 
تر کرد و تولید داخلی باز هم تضعیف شد. مهاري که براي تورمِ فزاینده واردات را ارزان

ي داخلی او را در برابر تر شدن توان مالی تولیدکنندهود کاالها به داخل نبود، ضعیفور
ها در مجموع شرایطی را ایجاد ي اینپذیرتر ساخت. همهانبوه کاالهاي ارزان وارداتی آسیب

گوي اقتصادي دولت پذیرشود ـ از قول سخنکرد کاهش ناگهانی ارزش ریال توجیه
ي آن مدت دارد که نتیجهارزي ناشی از تحریم اثري کوتاهشوك«الدین حسینی: شمس

افزایش قیمت است. اما در بلندمدت تأثیرات خود را بر افزایش صادرات و تولید خواهد 
دانیم تضعیف ناگهانی طور که میهمان33»گذاشت که البته با تأخیر صورت خواهد گرفت.

کند اما در طرف دیگر ضرر و زیان میسرعت دچارارزش ریال بخشی از واردکنندگان را به
شرایط را براي صادرکنندگان و دارندگان اطالعات کامل (یا همان رانت) براي عروج 

هایی در فضایی پر از بهت، بخشی از نخبگان کند. در چنین وضعیتاقتصادي آماده می
را از دست ي اقتصادي پیشین خود تدریج) جایگاه و شبکهباره (و یا بهاقتصادي به یک

که در گیرند. اینها را میدیدي جاي آني اقتصادي جدهند و نخبگان جدیدي با شبکهمی
آمار مطمئن و جایی نخبگان اقتصادي تا چه حد بود در نبودي شوك ارزي جابهنتیجه

اهللا عسگراوالدي درست یک بررسی نیست اما همین بس که حبیبطرف قابلتحقیق بی
اعتراض «:) گفت91مهرماه 12رفتن نرخ ارز (ت بازار نسبت به باال روز پس از اعتراضا

وکار را از کشور گرفته لذا دیروز بازاریان بر علیه روش ناپسندي است که امروز رونق کسب
ي قضاییه و مجلس قرار جمهور، قوهفریاد و اعتراض دیروز بازاریان باید مورد توجه رییس

مؤتلفه محمدنبی حبیبی از قول دبیرکل 91مهر 13چنین در تاریخ هم34».گیرد
دلیل هاي ارزي منحصراً بهسامانینابهتوان قبول کرد که نمی«خوانیم: می

ها آمارها و ي مقابل این نارضایتینقطه35»هاي غرب ایجاد شده است.تحریم
هاي مثبت صندوق راه با گزارشي کارشناسان دولتی همبینانههاي خوشبینیپیش
ایران از جمله المللی پول و بانک جهانی است که اصالح ساختار اقتصاديبین

هاي انرژي و شدن نقش دولت و آزادسازي قیمت ها در بخشسازي، کوچکخصوصی
راه آن بورژوازي همآید بازار و بهطور که برمیاین36کنند.کشاورزي را مثبت ارزیابی می
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که نخستین اقدام مهم محمود یاد آوریم افول است. بهبورژوازي اول روبهتجاري وابسته به
سازمانی که ) بود ـ 1384بودجه (واش انحالل سازمان برنامهن ریاستنژاد در دورااحمدي

که با این بر اینهاي قبلی بود. رییس دولت عالوهتهاي تعدیل اقتصادي در دولطراح برنامه
در ایران منحل کرد، مرزبندي اقتصادي خود را ریزي اقتصادي راکار آخرین بقایاي برنامه

هاي مالی جوان و حضور هاي پیشین نشان داد. شکل گرفتن ناگهانی الیگارشینیز با دولت
شدت براي هاي خطر را ناگهان بهفرمایی زنگها در نهادهاي مهم اقتصادي و کارآن

است. فارین پالیسی ژورنال صدا در آورده رمایی وابسته به بورژوازي اول بههاي کارفتشکل
المللی پول از اقتصاد ایران با اشاره به گزارش مثبت صندوق بین2011اوت 17به تاریخ 

اقتصاد ایران هنوز از مشکالت ساختاري متعدد و فقدان اجماع سیاسی در «نویسد: می
که این…بردهاي اقتصادي رنج میمیان نخبگان حاکم در مورد برخی اهداف و سیاست

دولت ایران با جسارت خود طی چند سال اخیر اصالحات اقتصادي مهمی را آغاز کرده که 
ر است. انکادارند، غیرقابلپتانسیل الزم براي بهبود وضعیت اقتصادي ایران را در بلندمدت

علت ضرورت اتخاذ گردید نه تعهد اخالقی به اصول اقتصاد این اصالحات، هرچند که به
تر رود که کارایی بیشاند و انتظار میوجود آوردهك مثبتی را در اقتصاد ایران بهبازار، تحر

هرچه باشد » اصالحات بلندمدت«آمد این پی37»اصالحات را در بلندمدت موجب گردند.
بندي نخبگان اقتصادي هستیم و خواهیم بود؛ شکی نیست که شاهد تغییراتی در صورت

.استآغاز شدههاست تغییراتی که البته مدت
چه خواهد شد؟

جمهوري اکبر هاشمی یبرالیسم اقتصادي از دوران ریاستسمت لانتخاب و حرکت به
(تعدیل ي تعدیل ساختاريرفسنجانی آغاز شد. این حرکت و ابزار مهم آن یعنی برنامه

اي گیري الیه) با حمایت بورژوازي تجاري وقت موجب شکل…اقتصادي، تحول اقتصادي و
اي که دولت به بازار وت از نخبگان اقتصادي شد. نخبگان اقتصادي وقت از شوك ارزيمتفا

هاي اقتصادي و سیاسی خود استفاده کردند. اي براي تحکیم پایهعنوان وسیلهوارد کرد به
بانک مرکزي تحت شرایط خاصی انتشار داد، حکایت از آن 1383گزارشی که در سال «

چنان رونقی براي سوداگران به وجود آن1370ي در دههکاري نرخ ارز داشت که دست
نیز نتوانست آن رونق 80ي آورده بود که تدابیر بانک مرکزي تا سال هاي میانی دهه

ي مققنه ي مجریه و قوهطلبان در دوران ریاست خود بر قوهاصالح38»مخرب را مهار کند.
هاي زیر ده نفر را از شمول قانون اههاي عمومی را ادامه دادند، کارگسازي داراییخصوصی

کار معاف کردند، و در شرایطی که تولید داخلی نیاز به حمایت داشت بر حجم واردات 
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ان حاوي هیچ تغییر طلبي در قدرت بودن اصالحسالهن هشتافزودند. در مجموع دورا
چه آنان با جدیتهاي مخرب نولیبرالیسم دولت پیشین نبود. آنجهتی از سیاست

حال، عینادي در جهت اقتصاد بازار بود. درتري انجام دادند اصالحات اقتصبیش
دیدگان از لیبرالیسم اي براي حمایت از آسیبطلبان وقتی در قدرت بودند برنامهاصالح

نژاد از دل تضادهاي درونی بورژوازي اول زاده دياقتصادي نداشتند. اما دولت محمود احم
شود: دولت نهم و دهم به روشنی دیده میهاي ها و سیاستبرنامهشد. این تضاد درونی در

رسیدن به عدالت اجتماعی از مسیر اقتصاد بازار (لیبرالیسم اقتصادي)، فروش پرشتاب 
هاي اقتصادي انقالب، رغم اعالم وفاداري به آرمانهاي عمومی به بخش خصوصی بهدارایی

المللی پول و بانک جهانی الی) و صندوق بیناشنگتنی (نولیبرهاي اجماع واجراي برنامه
هاي . باري تشدید برنامه…امپریالیستی در سیاست خارجی وهاي ضدّگیريرغم موضععلی

اي را فراهم کرد که در آن برخی توانستند به برکت شوك ارزي منافع نولیبرالی زمینه
مالی و ز بورژوازياقتصادي کالنی صاحب شوند. این بورژوازي جدید که ترکیبی است ا

تواند وجود موانعی را در برابر رسد در درازمدت نمینظر میبورژوازي تجاري جدید، به
اش را تاب بیاورد.تحرك اقتصادي

هاي جدید جذب بسته«اردیبهشت در خبري با عنوان 15به تاریخ ایران اقتصاديدر
هاي اقتصادي و گذاري و کمکرییس سازمان سرمایهاز قول» گذاري در راه استسرمایه

باالترین رقم در طول تاریخ 91گذاري خارجی در سال خوانیم ورودي سرمایهفنی ایران می
گذاري خارجی خبر هاي جدید سرمایهها و مشوقچنین از بستهو هم» کشور بوده است

تر مستقر در مناطق کمدرصد درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی 80از جمله «دهد. می
ي خوانیم در ادامهطور که میهمان» یافته به مدت ده سال از مالیات معاف هستند.توسعه

معادن و فوالد در «اعالم کرد 91سازي در شهریور ها رییس سازمان خصوصیواگذاري
ین و واگذاري معادن یکی از موضوعات مورد مناقشه ب39»اولویت واگذاري سهام قرار دارند

اندازد که بر سر یاد مناقشاتی میهاي اخیر بوده است. این ما را بهدولت و مجلس در روز
رسد که (در صورت نبود نظر میي وزارت نفت درگرفت. بههاي تابعهسازي شرکتخصوصی

هاي دولت دهم در ي سیاسترنگ شدن آن) با ادامههاي ناشی از تحریم یا کممحدودیت
طور کلی براي آن تولیداتی هاي خارجی در بخش معادن ـ و بهگذاريدولت آینده سرمایه
تر شدن نیروي کار و ها عمدتاً خارج از کشور است ـ افزایش یابد. ارزانکه بازار فروش آن

دهد شدت کاهش میها بهي استخراج و تولید را در این بخشکاهش ارزش پول ملی هزینه
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ان خارجی و نخبگان بخش خصوصی براي گذارو همین شرایط را براي سرمایه
کند.گذاري بسیار سودآور در این بخش فراهم میسرمایه

سمت ائتالف با سایر دي بورژوازي اول آن را ناگزیر بهدر شرایط کنونی، افول قدرت اقتصا
عنوان نیرویی اثرگذار، آشکار و حال از این پس بههرخواهد کشاند. بورژوازي دوم درنیروها 

اي براي گسست از گونه اراده، اعمال قدرت خواهد کرد. در این میان اما هیچنهان
چه در شود و آنمت اقتصاد بازار دیده نمیسهاي نولیبرالی و توقف حرکت بهمهبرنا

تر است.هاي گستردهسازيدورنماست تنها حرکتی به سوي اقتصاد بازار و خصوصی
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هاي مارکسواپسین نوشته
داريي جوامع غیرغربی و پیشاسرمایهدرباره

حسن مرتضوي

هایی از مقاومت خارج از بار دیگر به شکل1871مارکس پس از شکست کمون پاریس در 
شود که علت توجه مارکس به جوامع کرد. گفته میاروپاي غربی و آمریکاي شمالی توجه 

موفقیت کمون در گسترش جنبش انقالبی به روستا بود. سه رشته دهقانی غیرغربی عدم
ي هاي او این چرخش به جوامع زراعی غیرغربی را در واپسین دههمطلب در نوشته

ي اندیشهدهد. این چرخش بخشی از تحول تدریجی نشان می1872-1883ش، ازندگی
هایی این چرخش جدید را مشخص است. چه نشانه1850ي مارکس از اواخر دهه

کنند؟می
مطرح کرد و در سرمایهنخستین نشانه تغییراتی است که مارکس در ویراست فرانسه 

به بحث کشیده شد.هاي چند راستاییمایهگروندریسه تا سرمایه: دروناز ي مقاله
ي درباره1879- 1882ي هشود، در دفاتر گزیددومین نشانه، که در این مقاله بحث می

زبانی انتشار ها به هیچشود که برخی از آنداري یافت میجوامع غیرغربی و پیشاسرمایه
ها در بخش چهارم ها، که کل آناند و بالغ بر سیصد هزار کلمه هستند. این یادداشتنیافته

MEGA 2تا 1879اي هاي نیستند که مارکس در سالیابد، تنها دفاتر گزیدهانتشار می
دهند رو مهم هستند که نشان میویژه از آنها بهي تحریر درآورد. اما آنبه رشته1882

سال کرد. مطالبی که مارکس در سههاي جدیدي از تحقیق حرکت میمارکس به حوزه
ویژه مناسبات ي تاریخ روسیه و فرانسه، بهاز مطالبی دربارهاندآخر عمرش کار کرد عبارت

ي نوشته شده، درباره1882تا 1881هاي شناسی تاریخ جهان که در سالگاهزراعی، 
هاي دفاتر مربوط به تحقیقات سایر نویسندگان، که بسیاري از ریاضیات و شیمی. یادداشت

هاي تاریخی را از جمله تاریخ اي از جوامع و دورهشناس هستند، طیف گستردهها انسانآن
مار هلند و اقتصاد روستایی در اندونزي، الگوهاي جنسیتی و و فرهنگ روستایی هند، استع
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هاي بومی و یونان و روم و ایرلند باستان و مالکیت اشتراکی خویشاوندي در میان آمریکایی
هاي که نوشتهاستي مهم اینگیرد. نکتهو خصوصی در الجزایر و آمریکاي التین در بر می

بود که بسیاري، از جمله انگلس، از او انتظار یادشده زمانی ذهن مارکس را اشغال کرده
داشتند تا جلدهاي دوم و سوم سرمایه را کامل کند.

1882تا 1877هاي ي روسیه از سالتر دربارهتر اما معروفاي از متون کوتاهمجموعه
1869دهد. مارکس در هاي مارکس را تشکیل میسومین رشته مطالب واپسین نوشته

اي که ي او به این جامعه با بحث گستردهشروع به فراگیري زبان روسی کرد؛ عالقه
برانگیخت افزایش یافت. مارکس در سرمایهامجلد یک1872ي روسی سال ترجمه
اش با تبعیدي روسی، ورا زاسولیچ، و در جاهاي دیگر شروع به طرح این بحث کرد مکاتبه

توانند نقطه شروع دگرگونی سوسیالیستی باشند، هاي اشتراکی زراعی روسیه میکه دهکده
وي سرمایه شود. مارکس ي انباشت بدرحمانهتواند مانع از فرایند بینقطه آغازي که می

آمیز نیاز دارد با فناوري اعتقاد داشت که روسیه براي رسیدن به سوسیالیسمی موفقیت
تر مناسبات متقابلی را با جنبش کارگري غرب برقرار کند. در غربی پیوند یابد و از آن مهم

ا ی» یافتهتوسعه«شود که ي جوامعی نشان داده میاین متون دیدگاه مارکس درباره
معنایی به» توسعهحالي درجامعه«کنیم؛ روسیه نخستین شان میتوصیف» پیرامونی«

ي بیستم نخستین شود و بافت اجتماعی و فکري آن در آغاز سدهاست که امروزه مطرح می
هاي مدرنیزاسیون را پدید آورد.ها و استراتژيموج نظریه
، که 1882در مانیفست کمونیستگفتاري کوتاه بر ویراست روسی جز پیشمارکس به

ي جوامع غیرغربی و راه با انگلس نوشته بود، هرگز نتایج تحقیق جدید خود را دربارههم
منتشر نکرد.1883پنج سالگی در وداري پیش از مرگ خود در سن شصتپیشاسرمایه

ز این توان اي زندگی خود مطالب کمی را منتشر کرد، و این را میمارکس در واپسین دهه
ها را پس از را کامل نکرد و انگلس آنسرمایهواقعیت فهمید که جلدهاي دوم و سوم 

نقد ترین اثر مارکس در این دوره مرگ مارکس ویرایش کرد و منتشر ساخت. معروف
هم پس از مرگ مارکس انتشار یافت. بسیاري از ) است که آن1875(ي گوتابرنامه

اند که مارکس در ي مارکس این نظر را مطرح کردهیشهي زندگی و اندتحقیقات درباره
توانایی براي کار فکري جدي را از دست داده بود. دیوید ریازانوف، ویراستار 1879

آغاز کرد، همین نظر را بیان 1920ي را در دههMEGAي مارکس که نخستین برجسته
ي براي مغزش شمرده هر نوع کار فکري شدید تهدید«نویسد که در این زمان کرد و می
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بود: » اشگسیختهسالمتی از هم«، و این ناشی از »شدت از آن کار کشیده بودسد که بهمی
مارکس مجبور شد تمامی ]ساله شده بود!60که مارکس یعنی هنگامی[1878پس از «

یقین تقریباً به1».توانست یادداشت برداردهنوز می«اما » را کنار گذاردسرمایهکار بر 
ي حاضر به آن کند که در مقالهتوان گفت که ریازانوف از جمله به دفاتري اشاره میمی

اش براي ي اقدامات مقدماتی، در گزارشی که درباره1925این، در برخواهیم پرداخت. عالوه
روشی ففضل«هایی از عنوان نمونهتهیه کرده بود، این دفاتر گزیده را بهMEGAنخستین 

کند. همین دیدگاه سبب شد که در تهیه و تنظیم نخستین مجموعه توصیف می2»ناموجه
ي مارکس را در تمامیت ، دفاتر گزیدهMEGAآثار کامل مارکس و انگلس معروف به 

خودش کنار بگذارد و در نتیجه تمامی نسل بعدي از مطالعه و بررسی آن بازبماند. این نظر 
ي وسیعی از مناطق ي جنسیت و طبقه در گسترهدربارهکه کاوش چندزبانی مارکس

گمان تر از نقد اقتصاد سیاسی جدي است، بیهاي تاریخی کمها و دورهجغرافیایی، فرهنگ
کند.داللت بر اروپامحوري می

ها با ي این واپسین نوشتهي رابطهي مارکس توضیح روشنی دربارهجاماندهمکاتبات به
همه، این امکان از سوي ریازانوف در نظر گرفته نشده ایندهد؛ بانمیتمام ي نیمهسرمایه

تر سازد اد سیاسی گستردهي جغرافیایی نقدش را از اقتصکه مارکس قصد داشته دامنه
تمام جلد دوم طور جدي مطرح است که سرشت ناقص و نیمهعبارتی این فرضیه بهیعنی به

تر شدن دیدگاه مارکس بود.جانبهو همهو جلد سوم ناشی از تغییر افق دید مارکس
هاي مارکس این نظر را به چالش گرفته که ي واپسین نوشتههاي جدیدتر دربارهبحث

شود، گرچه این نظر هنوز غالب است. مثال هاي او با زوال فکري مشخص میواپسین سال
ي دههنویسد در مدخلی که بر زندگی مارکس میفرهنگ آکسفورداریک هابسبام در 

داند.را پایانی بر آثار نظري او می1870
را شناسی کارل مارکس دفاتر قومرونوشتی دقیق با عنوان 1972الرنس کرادر در سال 

1880گیر چندزبانه، که صدها صفحه از دفاتر مارکس را از منتشر ساخت. این مجلد نفس
ي جوامع غیرغربی و ها را دربارهبار گستره و عمق آنگیرد براي نخستیندر برمی1882ا ت

سازد که در مجموعه آثار مارکس به زبان انگلیسی و آلمانی داري آشکار میپیشاسرمایه
لوییس شناس آمریکایی، هاي مارکس را بر کارهاي انساناند. کرادر یادداشتگنجانده نشده
ي دربارههنري سامنر ماینو روم باستان، ي بومیان آمریکایی و یونان، دربارههنري مورگان

جان ي روستایی و ي دهکدهدربارهجان بود فیرمناسبات اجتماعی در ایرلند باستانی، 
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دفاتر همه، ویراست اینباي شماري از جوامع نخستین منتشر ساخت.دربارهلوبوك
ي ارهمارکس درب1879- 1882هاي کرادر فقط حاوي نیمی از یادداشتشناسیقوم

ها هنوز به هیچ زبانی ترجمه داري است. بقیه که برخی از آنجوامع غیرغربی و پیشاسرمایه
شناس ، انسانماکسیم کوالفسکیي تحقیق هاي مارکس دربارهنشده، در ارتباط با یادداشت

ي تاریخ هند بر ي آمریکا، هند و الجزایر؛ دربارهي مالکیت اشتراکی در قارهروس، درباره
هاي ي نوشته، مستخدم حکومت استعماري نوشت؛ دربارهرابرت سویلس کتابی که اسا

، مورخان رودلف زومو رودلف یارینگ، لودویگ النگه، لودویگ فریدلندر، کارل بوشر
هاي ي طبقه، وضعیت اجتماعی و جنسیت در روم و اروپاي سدهاجتماعی آلمان، درباره

ي ، وکیل دعاوي بریتانیایی، از اندونزي (جاوه)؛ دربارهج. و. ب. مانیي تحقیق میانه؛ درباره
ي قات مربوط به روسیهي تحقیشناسی جسمانی؛ دربارهشناسی و دیرینآثار جدید در انسان

است. 1880ي زبان روسی؛ و سرانجام در مورد اقدامات بریتانیا در مصر در دههروستایی به
لی که توسط کرادر انتشار یافت بالغ بر هشتصد هاي قبها به انضمام یادداشتاین یادداشت

شوند. قرار است تمامی این متن در چند سال آینده در بخش چهارم ي چاپی میصفحه
MEGA 2چنین قرار است کل متن به زبان انگلیسی انتشار یابد.در آید و هم

تر مارکس ها با آثار قدیمیي آن) بر رابطه1975، 1974کرادر در تحلیل خود از این دفاتر (
هانس کند. شناسی تاکید میي انسانشان در اندیشهي تولید آسیایی و سهمدر مورد شیوه
مارکس را بر کتاب کوالفسکی در 1879هاي ، مورخ آلمانی، که یادداشتپتر هارستیک

نگاه «داند: عزیمت جدیدي میتر نقطهراکی انتشار داد، این دفاتر را بیشمورد مالکیت اشت
». به آسیا، آمریکاي التین و آفریقاي شمالی معطوف شده بود…ي اروپامارکس از صحنه

هاي مارکس ي جنسیت و تفاوت بین یادداشتلهمسادونایفسکایا بر توجه این دفاتر بر 
منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتها در آنچه انگلس ازي مورگان و آندرباره

هاي ي دیگري این دفاتر را به نوشتهورزد. نویسنده) بسط داده بود تأکید می1884(
اي دیگر آن را به کار لوکزامبورگ و موضع دهد و عدهي جهان سوم ربط میمارکس درباره
دهند.ي جنسیت ارجاع میمارکس درباره

نیافته، و گاهی بدون دستور زبان، از انگلیسی، آلمانی و اي صیقلیزهاین دفاتر که در آم
هایی مقدماتی نیستند بلکه دفاتري هستند که نوشتهها نوشته شده است، دستسایر زبان

کرد. کرد ثبت یا خالصه میهایی که مطالعه میها قطعاتی را از کتابمارکس در آن
که دونایفسکایا ي آثار نویسندگان دیگر است. چنانها چیزي بیش از خالصههمه، آناینبا
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اوالً، ». را بشنویمدهند فکر کردن مارکسبه ما اجازه می«سازد، این دفاتر مطرح می
تنها شامل نقد مستقیم یا دهند. این دفاتر نهنشان می» ندهخوان«عنوان یک مارکس را به

ي نی است که مارکس در حال مطالعههاي نویسندگاگیريها یا نتیجهغیرمستقیم از فرضیه
ها و موضوعات را در مایهگونه درونهدهد که چچنین نشان میهاست بلکه همآثار آن

دهد که کرده است. ثالثاً نشان میداده یا از هم جدا میخوانده به هم ربط میمتونی که می
داري مربوط و پیشاسرمایههایی را ضرورتاً با مطالعات جوامع غیرغربی مایه و دادهچه درون

ي هافرد را به روي اندیشهاي منحصربهطور خالصه، این دفاتر پنجرهدانسته است. بهمی
هاي جدیدي در حال حرکت است.رسید در جهتنظر میگشاید که بهمارکس در زمانی می

هاکردن آنشناسی مارکس خالصهشکلی و پراکندگی موضوعات در دفاتر قومعلت بیهب
.پردازیممایه میچند درونبسیار دشوار است و ناگزیر به

ي جامعهشناس آمریکایی لوییس مورگان با عنوان هاي مارکس بر اثري از مردمیادداشت
ي درباره1879-1882ترین دفتر از میان دفاتر انتشار یافت معروف1877که در باستانی

شود، زیرا انگلس مستقیم، محسوب میکم غیرداري، دستجوامع غیرغربی و پیشاسرمایه
را بر اساس این دفاتر نوشته بود. منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتکتاب 

تنها هاي نهداوريکرد و پیشانگلس در این کتاب با استدالل قوي از برابري جنسیتی دفاع 
ایی مانند هافکار عمومی بلکه گفتمان سوسیالیستی را به چالش طلبید که در آن شخصیت

این، بردادند. عالوهنان از خود بروز میقیدوبند نسبت به حقوق زپرودون خصومتی بی
انگلس بدیلی را در مقابل فمینیسم لیبرالی ارائه کرد، زیرا تبعیت زنان را به سپهر اقتصادي 

ي طبقاتی تداوم دارد، گره زد و این بحث را مطرح کرد که رهایی زنان تا زمانی که سلطه
هاي بینی و ظرافت یادداشتطور کامل کسب شود. اما این نظر انگلس با باریکتواند بهنمی

.ي مورگان یکی نیستمارکس درباره
انگلس پس از بررسی شماري از جوامع نخستین و فاقد دولت که مورگان تحلیل کرده بود، 

دهد که دولت یک نهاد انسانی جدید و گذرا است و جوامعی بوده که بدون دولت نشان می
که کند انگلس ادعا میدهد. ساختار این جوامع را تشکیل میشدند و طایفه اداره می

فردي ثابت کرده است که تمدن در کلیت نحو منحصربهسی بهشناهاي جدید انسانداده
اي نامتعارف و تلویحاً غیرطبیعی اش، شیوهمراتب طبقه، مالکیت و جنسیتخود با سلسله

مقدر بود منقرض «طلب اولیه ي امور انسانی بود. معتقد بود که این جوامع مساواتدر اداره
ي جنسیت تري برخوردار بودند و بعد دربارهیاوري پاآزیرا از سطح اقتصادي و فن» شوند
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هاي تازه یعنی مالکیت خصوصی، طبقات مراتبگیرد که ظهور این سلسلهمینتیجه
که » تاریخی جنس مؤنث را رقم زد- شکست جهانی«ي پدرساالر انوادهاجتماعی، دولت و خ

اري توارث هاي مادرتبهاي سیاسی همانند شکلگیريطی آن مشارکت زنان در تصمیم
دهند، ناپدید شد. و چون مالکیت خصوصی، دولت و پدرساالري یک کلیت را تشکیل می

ها چیره شد. انگلس در مجموع توان بر آنعیار میتنها با یک دگرگونی سوسیالیستی تمام
داري در آن تکامل اقتصاد سرمایهبهکه بنااي را مطرح کرد استدالل اقتصادي جبرگرایانه

طور خودکار تاریخی جنس مؤنث را به-شکست جهانیمند ا جنبش کارگري قدرتترکیب ب
.معکوس خواهد ساخت

دانند. اما ي جنسیت و خانواده میرا اظهارنظر کالسیک مارکسیستی دربارهمنشأ خانواده
ي بیستم، برخی از متفکران فمینیست شروع به نقد جبرباوري اقتصادي آن در اواسط سده

ساختند. مثالً، سیمون دو بووار، فمینیست موالً آن را به مارکس نیز مرتبط میکردند و مع
روشن نیست که نهاد مالکیت «آورد که اگزیستانسیالیست، علیه انگلس استدالل می

در نتیجه، خطاي انگلس در این نهفته » سازي نقش داشته است.خصوصی ضرورتاً در برده
اما این » ها را به کشمکش طبقاتی تقلیل دهد.ستالش کرد تا آنتاگونیسم جن«است که 

نظر بسیاري از منتقدان هایی نیز داشت. بهبود، اما ضعفمندنقد از انگلس، گرچه قدرت
اگزیستانسیالیسم این مکتب اهمیت زیادي براي ذهنیت و انتخاب فردي در مقابل شرایط 

اقتصادي و اجتماعی قائل است.
ویژه پذیرد، بهمدار مورگان را مییافت طایفهش رهاهايداشترسد مارکس در یادنظر میبه

رسد نظر میاین، بهبرمقدم بر خانواده بوده است. عالوهاین مفهوم را که طایفه زمان درازي 
چه در اي ایجاد شد، همانند آنپذیرد خانواده هنگامی که از فروپاشی نظام طایفهکه می

سلطه را شامل بود. مارکس در اظهارنظري کوتاه که يهاي چندگانهروم رخ داد، شکل
دهد:انگلس هم آن را نقل کرده ، این موضوع را چنین شرح می

را نیز شامل داريسرفبلکه داريبردهتنها ي مدرن در مراحل بدوي خود نهادهخانو«
ن کرده است. خانواده درویرجوع مخدماتاست، زیرا از همان ابتدا براي کشاورزي به 

طور گسترده در جامعه و داشت که بعدها بهصورت کوچک تمامی تضادهایی را دربرخود به
3»ش تکامل یافت.ادولت

عِ ي برابري نسبی جنسیتی جوامرسد که اساساً تز مورگان را دربارهنظر میاین، بهبرعالوه
ي بر تجزیههمه، هنگامی که مورگان و انگلس صرفاًایناي اولیه قبول دارد. باطایفه
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ي طبقاتی و دولت تأکید ي جنس مذکر، جامعهعنوان منشاء سلطهاي بهي طایفهجامعه
دهد که از پذیرش تري را نشان میتر و دیالکتیکییافت ظریفکنند، دفاتر مارکس رهمی

ي جنس مذکر در یونان کالسیک را سلطهکند و حتااي اجتناب میوارهطرحچنین
هایی از مقاومت را در خود دارد. مورگان کم رد و نشانهداند که دستي متناقضی میپدیده

نشان ها موجب شد که مهر وها در میان یونانیمعتقد بود که گرایش به کاهش اهمیت زن
ي ایزدبانوهاي المپ به رابطهبودن بر ذهن زنان یونانی نقش بزند اما مارکس با اشاره مادون

دهد. برخالف تصویر کامالً سیاهی که مند زنان را نشان میتر، آزادتر و قدرتجایگاه قدیمی
کردند، مارکس ي جنس مذکر در یونان باستان ترسیم میانگلس و مورگان از سلطه

یونان با دهد که ایدئولوژي جنسیتی کند و نشان میتر میي یادشده را دیالکتیکیقطعه
هاي عمیق و نادرستی از هم شکافته است. بالفاصله پس از آن، مارکس در شکاف

ي جایگاه نسبتاً آزادتر زنان رومی اي طوالنی از مورگان را دربارههاي خود قطعهیادداشت
کند.نقل می

خانواده خانم خانواده بود؛ بدون مانع و محدودیتی از سوي شوهرش آزادانه به مادر
کرد؛ در خانه محدود به ها معاشرت میوارهرفت و با مردان در تئاترها و جشنها مینخیابا
ترتیب، زنان رومی مقام اینشد. بهز مردان هم رانده نمیهاي خاصی نبود و از میاتاق

4داد.را تحت قدرت شوهران قرار میآنانازدواجها داشتند؛ اما تري از زنان یونانیبیش

بندي انگلس از ورتهاي مارکس جهت متفاوتی از صرسد که یادداشتنظر میبهجا، در این
ي مبتنی بر طایفه و را در زمان اضمحالل جامعه» تاریخی جنس مؤنث-شکست جهانی«

تنها ایزدبانوهاي یونانی کند. نهو اشکال دولتی ارائه میي طبقاتی جایگزینی آن با جامعه
ي رومی متأخر، کنند، بلکه در جامعهظم پدرساالر ارائه میاندازهاي بدیلی را درون نچشم

هاي جدي باقی ماند.که بسیاري از محدودیتجایگاه زنان تا حدي بهتر شده بود، ولو این
الیه در مراتبی الیههاي سلسلهمارکس باز هم تا حدي متفاوت از مورگان و انگلس، به نشانه

اي را منشاء رشد ي طایفهو خود ساختارهاي اولیهکند اي اولیه توجه میي طایفهجامعه
ها ي کمون اولیه، مراتب و ردهها پیش از تجزیهدهد که مدتداند و نشان مینابرابري می

طوایف به خود ـطلب به وجود آمده بود. این آغاز دگرگونی آن به ضدّدرون کمون مساوات
، کاستآن ـ طلب عناصري از ضدّمساواتدیگر، درون شکل کمون بیانبود. بهکاست ـ

به وجود آمد.اشرافیت و منافع متفاوت مادي ـ
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کرد، این امکان را نادیده گرفت که انگلس، که به ظهور مالکیت خصوصی توجه می
تواند رساند، میهاي اشتراکی سلطه که مالکیت خصوصی را به حداقل میشکل

آورد. اگر انگلس به فصل مربوط به را پدید میهاي اجتماعی بسیار منسجمی مراتبسلسله
حدي انجام داده بود، این تمایزات که مارکس تاپرداخت، چنانهاي مورگان میآزتک

اي ي جوامع طایفهتر شود. در نتیجه با چنین قطعیتی دربارهتوانست براي او روشنمی
وجود » انقیاد طوایففضایی براي…عنوان یک قاعدهبه«نوشت که بومیان آمریکایی نمی

کراسی ودم«اي که مورگان اي اشتراکی بود، جامعهي طایفهندارد زیرا ائتالف آزتک جامعه
کرده است.رانی میهمه بر طوایف تابع حکمایننامد که بامی» نظامی

ي هند متمرکز سره به جامعه، مارکس یک1879-1882ي از دفاتر اهاي عمدهدر بخش
مالکیت اشتراکی اش بر کتاب هاي طوالنیتوان در یادداشترا میاست. این موضوع

شناس ، اثر ماکسیم کوالفسکی، انسانآمدهاي اضمحالل آنها، مسیر، پیزمین ـ علت
هاي مارکس به زبان روسی انتشار یافته بود. یادداشت1879جوان، یافت که در سال 

جا هزار کلمه است. اما در این90ي هند در این دوره شامل حدود قارهي شبهدرباره
تري را با صداي خودش در هایش بر مورگان اظهارات بسیار کممارکس برخالف یادداشت

هایش هایی از یادداشتهاي مربوط به هند کرده است. مارکس در قسمتاین یادداشت
الکیت ویژه بر حسب مپردازد مناسبات اجتماعی را، بهي کوالفسکی که به هند میدرباره

ي ) دوره2ي پیش از فتوحات مسلمانان، () دوره1اشتراکی، در تمامیت تاریخ هند شامل: (
هیچ «ي استعمار بریتانیا کندوکاو کرد. در واقع ) دوره3ي مسلمانان و (مربوط به سلطه

را به خود ندیده است. » هاي مناسبات ارضیتنوعی از شکل«غیر از هند چنین به» کشوري
هاي اشتراکی را در هند شناسی تاریخی صورتدقت گونهنخست، مارکس بهيدر دوره

نظر هاي اشتراکی هند بهترده در صورتکند و با توجه به تغییرات گسروستایی دنبال می
و بدون تاریخ واقعی » تغییربی«اي نظر مارکس دیگر جامعهرسد که هند هندو بهمی

ن نوشت نبود. مارکس با تحلیل نظام روستاهاي ي آدرباره1853چه در سال همانند آن
تر طایفه یا خویشاوندي و نظام متکی بر کند که تضاد بین نظام قدیمیهندي اشاره می

ي در پس تغییرات اجتماعی در دهکدهبرابري در چارچوب دهکده اشتراکی نیروي عمده
ن هندو فروپاشی گیرد که تکامل قانوهندي اولیه بوده است. در سطح دیگر نتیجه می

کند که این قانون از طریق ارث و مالکیت اشتراکی را تسهیل کرده است. مارکس تأکید می
هدیه به نهادهاي مذهبی تداوم یافته است.



مرتضويحسن |258

ي هاي کوالفسکی را دربارهرسد که مارکس برخی از استداللنظر میحال بههماندر
کند. شناس جوان مخالفت میهاي قومگاه با فرضیهپذیرد و گهمالکیت اشتراکی هندي می

ي ي کوالفسکی که ظهور مالکیت اشتراکی در زمین پایهمثالً در پاسخ به این جمله
یاري که نویسد که هماست، می» برداري اشتراکی از زمین توسط اعضاي طوایفبهره«
زي ثابت پیش از رواج کشاورحتا» ه شکار و غیره ضروري شده بوددلیل شرایط مربوط ببه«

جا همانندي میان در این5رخ داده بود.» وحشینشین و حتااقوام کوچ«دائمی میان و 
کند هاي مالکیت اشتراکی توسط کوالفسکی را رد میمناسبات اجتماعی اشتراکی با صورت

هاي تاریخی مقدم و نیز عنوان صورتهاي اشتراکی تولید را بهصورتگروندریسهو مانند 
داند.مالکیت اشتراکی میتر ازبنیادي

ي هند است، به تاثیر ي کوالفسکی که دربارههاي مارکس دربارهبخش دوم یادداشت
جا مارکس یکی از پردازد. در اینتر میحکومت مسلمانان بر مناسبات اجتماعی قدیمی

ترین حمالت را به این ایده که هند پیشااستعماري فئودالی بوده است وارد کرد. صریح
ازاي آن رهبران نظامی بهبها باب کردند، شکلی از وقف که بناتحان مسلمان اقطاع رفا

گرفتند. اما برخالف کردند یا از زمین درآمد میتر زمین را دریافت میخدمات نظامی بیش
هاي جدي در چنین محدودیتتیولداران فئودالیسم غربی اقطاع معموالً موروثی نبود. هم

توانست تفویض شود وجود داشت و در بسیاري موارد اتباع هندو که میمورد مقدار زمینی 
ماندند. مارکس در شرحی مبسوط خشم شدید خود را از هاي خویش باقی میصاحب زمین
کند:عنوان مناسبات فئودالی ابراز میاش از این مناسبات بهتفسیر دوست

هیچوجه اما این به[[» ي داشتن مناصبواسطهداري بهمزرعه«، »موقوفات«چون 
در هند یافت بیعتو ]]که روم نیز شاهدي بر این مدعاستنیست چنانفئودالی

از کوالفسکییابد. جا میشوند، کوالفسکی فئودالیسم را به مفهوم اروپاي غربی در اینمی
6ي اساسی است.که در هند وجود ندارد و مؤلفهکندداري را فراموش میسرفجمله 

داري مخالفت قاطع مارکس را با این نظر که جوامع طبقاتی پیشاسرمایهاین قطعه 
وکسی مارکسیستی عنوان ارتددهد، نظري که گاهی بهند نشان میا»فئودالی«دست یک

که دو دههکند، چنانتنها مارکس خود را از چنین تصوراتی دور میمطرح شده است. نه
کند که از بلکه آشکارا به کسانی حمله میانجام داده بود،گروندریسهپیش از آن در 

نویسد: ي این قطعه میاي دربارهکه نویسندهکنند. چنانحمایت می» فئودالی«تفسیر 
…ش رااي تاریخ آسیا و اروپاست و استداللهاي متفاوت دربارهمارکس مدافع بررسی«
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اروپاي غربی به ي مفاهیم ساختار اجتماعی مدل بیش از هر چیز علیه انتقال ساده
7»کند.مناسبات اجتماعی هند یا آسیا معطوف می

کند. در ي کوالفسکی به الجزایر توجه میهایش دربارهمارکس در بخش دیگري از یادداشت
هاي اشتراکی هم در دوران پیشااستعماري و هم در دوران ها به شکلاین یادداشت

اي، به قدرت مالکیت کوتاه هفت هزار کلمههاي نسبتاًپردازد. در این گزیدهمستعمراتی می
ر گیري از مالکیت خصوصی بکند. اگرچه میزان چشمي مغرب توجه میاشتراکی در منطقه

ها در الجزایر در مالکیت وجود گذاشت، بخش اعظم زمینبهها پازمین در دوران عثمانی
قامات مستعمراتی فرانسه ي نوزدهم، مهاي گسترده بود. در سدهاشتراکی طوایف و خانواده

رو شدند. مارکس اي روبهکوشیدند تا این وضعیت را تغییر دهند اما با مقاومت سرسختانه
ها براي برچیدن مالکیت اشتراکی را در این تالش1873نقش مجلس ملی فرانسه در 

يي خود در جملهآورد که اظهارنظر معترضهقولی از کوالفسکی میکند و نقلبرجسته می
نخست آشکار است.

تکوین مالکیت خصوصی بر زمین (از نظر بورژواي فرانسوي) شرط ضروري تمامی 
داري مالکیت اشتراکی، ظ و نگهها در سپهر سیاسی و اجتماعی است. تداوم حفرفتپیش

(مجادالت » کندهاي کمونیستی را در اذهان مردم تقویت میعنوان شکلی که گرایشبه«
؛ توزیع م براي مستعمره و هم براي سرزمین مادري خطرناك است) ه1873مجلس ملی، 

ي تضعیف قبایل تحت عنوان وسیلهشود، ابتدا بهدارایی طایفه تشویق و حتا تجویز می
الکیت بر عنوان تنها راه براي انتقال مي شورش دارند و دوم بهره انگیزهواانقیادي که هم

8ها.شینندست مستعمرهها بهزمین از دست بومی

گذاران فرانسوي پیوندي را بین مانند مالکیت اشتراکی بومی و جنبش ترتیب، قانوننایبه
اي را در مقابل دیدند، از این لحاظ که هر دو موانع عمدهاش میدورهسوسیالیستی هم

» عمره و هم براي سرزمین مادريهم براي مست«تحکیم مناسبات مالکیت بورژوایی، 
نویسد:ردند. مارکس میآووجود میبه

یافتن اقدامات موثرتر 1873هاي ي مجلس دهاتیبه همین دلیل است که نخستین دغدغه
ها و مجادالت این مجلس شرم که معطوف به در بحث[[ها بود. براي دزدیدن زمین عرب

شد تا تحت پوشش به کوشیده میدر الجزایر بود » اجراي مالکیت خصوصی«ي پروژه
کاري را پنهان کنند. در قوانین ابدي و تغییرناپذیر اقتصاد سیاسی شرارت و تبهاصطالح 
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ها القول یک هدف داشتند: نابودي مالکیت اشتراکی. بحثمتفق» هادهاتی«این مباحثات 
9]]چرخید.گونگی اجراي آن میهفقط پیرامون روش و چ

ن برپاشده توسط کارگران مدر» کمون«جا نیز مارکس پیوندي را بین کسانی که در این
هاي اشتراکی بومی را در الجزایر غصب کردند پاریس را سرکوب کردند و آنانی که دارایی
ي کوالفسکی را به ترس هاي خویش اشارهبرقرار کرد. مارکس کمی بعد در گزیده

ها اعتقاد گنجاند. فرانسوياستعماري و متکی بر طوایف میها از طغیانی ضدّفرانسوي
قدرت شان با زمین و شکستن آخرینها از پیوند طبیعیند که با جداکردن عربداشت

شود از شوند و هر نوع خطر شورشی دفع میترتیب تجزیه میایني طوایف که بهاتحادیه
توانند اجتناب کنند.این طغیان می

پسین هاي وااي که تاکنون بررسی کردیم، در نوشتههاي عمدهمایهاوج بسیاري از درون
رسد نظر میجا بهاست. اوالً، در این1882ا ت1877هاي ي روسیه در سالمارکس درباره

مانیفست کمونیستراستایی تکامل تاریخ در ترین فاصله را از مدل تککه مارکس بیش
کند که تري از هر جاي دیگري این امکان را مطرح میگرفته است. ثانیاً، با صراحت بیش

اي اشتراکی بومی خود مستقیماً هي شکلداري ممکن است برپایههجوامع غیرسرمای
داري ي سرمایهوش مرحلهخکه ابتدا دستاینم حرکت کنند، بدونسوي سوسیالیسبه

راه بود که مارکس و انگلس در همه، این نظر با یک قید و شرط مهم هماینشوند. با
بیان کردند: این انواع جدید انقالب مانیفستروسی 1882گفتار خود بر ویراست پیش

کارگر در غرب ي طبقههاي تازه آغازشدهشوند که بتوانند با انقالبفقط هنگامی موفق می
یافته از لحاظ صنعتی پیوند یابند.توسعه

ي زبان روسی براي چند سال، شروع ، پس از مطالعه1876و 1875هاي مارکس در سال
ي اجتماعی و ي توسعهیادداشت از منابع روسی دربارهاي طوالنیبه نگارش مجموعه

ي روسیه هاي مارکس دربارهبه بعد کرد. اما واپسین نوشته1861سیاسی آن کشور از 
هاي نامه به رزا ساسولیچ و یک نویسها، پیشچنین نامهمحدود به دفاتر گزیده نیست. هم

ها ود دارد. اکثر این نوشتهوجمانیفست کمونیستگفتار به شده یعنی پیشمتن چاپ
اش مربوط کم در روسیه به دورنماهاي انقالب در زمانههاي اشتراکی را دستشکل

ساخت. اگرچه این مطالب مربوط به روسیه که در دفاترش نیامده است، خیلی مفصل می
مارکس متاخر و ترین ویراست از آن با عنوان حدود سی صفحه متن در معروفنیستند ـ

هاي کمونی در روسیه ي شکلش دربارهانتایجی را که مارکس از مطالعات10وسیراه ر
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به روسی در سرمایهي ي مارکس به روسیه با ترجمهدهد. تجدیدعالقهگرفته بود نشان می
ي برانگیخته شد. این ترجمه نخستین ویراست غیرروسی آن بود و با مالحظه1872سال 

داري قرار تاثیر سرمایهطور جدي تحتی اروپا هنوز بهي شرقکه این جامعه در لبهاین
دنبال این ویراست بحث وسیعی برپا شد. در انگیز این بود که بهموضوع تعجببود،نگرفته
ها بودند که از انقالبی ي پوپولیستسلطهي کشاورزي، اپوزیسیون سیاسی تحتروسیه

کرد و روسیه را در راستاي مسیرهایی داري پرهیز میکردند که از سرمایهزراعی دفاع می
ي اي دربارهمارکس پاسخی را به مقاله1877داد. در سال متفاوت از غرب توسعه می

ها نیکالي میخائیلفسکی انتشار داده شناس و رهبر پوپولیستآماده کرد که جامعهسرمایه
دفاع سرمایهتیز از ي میخائیلفسکی از مارکس در مقابل یک نقد تند و بود. در واقع مقاله

راستاانگاري تاریخ بشر را به او ي تککرده بود. میخائیلفسکی هنگام دفاع از مارکس نظریه
امع مقدر بود راه آن سایر جوبهاي پیوند داشت که بناي توسعهیهنسبت داد که با نظر

نویسد:داري دنبال کنند. میخائیلفسکی میسمت سرمایهانگلستان را به
جا وجود دارد. در این» اصطالح انباشت اولیهبه«بخشی با عنوان سرمایهدر فصل ششم 

داري در نظر دارد. اما در هاي فرایند تولید سرمایهمارکس یک طرح تاریخی از نخستین گام
11دهد.تاریخی به ما ارائه می-ي کامل فلسفیتر یعنی یک نظریهجا چیزي بزرگاین

سرمایهي ي میخائیلفسکی دربارهویژه بر نخستین نکتهبهنویس پاسخ مارکسدست
استوار است. مارکس در » تاریخی-ي کامل فلسفییک نظریه«ویا بر متمرکز است که گ

شدت به خود مشغول به1870ي ها ذهن او را در دههگوید که مسائل روساش مینامه
سیه آگاهانه قضاوت کنم، زبان ي تکامل اقتصادي روکه دربارهمن براي این«داشته است: 

هاي دیگري را که به این موضوع هاي زیادي مدارك رسمی و کتابروسی یاد گرفتم و سال
که تصدیق کند اینبار، البته بدونراي نخستینجا بمارکس در این12»مربوط بودند، خواندم.

استدالل نیکالي ي شنیدن نویسد که مشتاقانه آمادهش تغییر کرده است، میاکه موضع
داري براي حرکت در جهت ي سرمایهي جهش از مرحلهچرنیشفسکی پوپولیست درباره

چنان در ام که اگر روسیه همبه این نتیجه رسیده«سوسیالیسم از مسیر دیگري است: 
دنبال کرده است، بهترین بخت و اقبالی را که تاکنون 1861مسیري باقی بماند که از سال 

بار رژیم خوش تمامی نوسانات مرگم اعطا کرده از دست خواهد داد و دستتاریخ به مرد
ي روسیه و کند که کوشیده است تا آیندهمارکس انکار می13»داري خواهد شد.سرمایه

فصل مربوط به انباشت بدوي چیزي «ترسیم کند: سرمایهسایر جوامع غیرغربی را در 
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د که بر اساس آن در اروپاي غربی، نظم کنبیش از دنبال کردن مسیري را ادعا نمی
در تایید این ادعا از 14»داري از رحمِ نظم اقتصادي فئودالی ظهور کرد.اقتصادي سرمایه
مالکیت از سلب«آورد. مارکس در ارتباط با قول مینقل1872-1875ویراست فرانسه 

که این امر انگلستان تاکنون تنها کشوري است«نویسد: می» تولیدکنندگان کشاورزي
غربی همین ي کشورهاي دیگر اروپاياما همه…جا انجام شده استطور کامل در آنبه

15».تکامل را طی خواهند کرد

اگر روسیه بخواهد مانند کشورهاي اروپاي غربی به «نویسد که مارکس در همین نامه می
کند و آن را به ) باید از دهقانان خویش سلب مالکیت1» (داري بدل شودکشوري سرمایه

داري در آغوش رژیم سرمایه«صورت ) در غیر این2پرولترهاي غیروابسته تبدیل کند و (
در این مقطع، 16شود.آن می» يرحمانهقوانین بی«خوش که پس از آن دست» قرار بگیرد

دهد که اما به مارکس مثالی از مسیر تکاملی مشابه با انباشت بدوي سرمایه می
گوید:انجامد. این مثال مربوط به روم باستان بود. مینمیداريسرمایه

هاي ام که پلبینتلویحاً به سرنوشتی اشاره کردهسرمایههاي گوناگون جلد یکم در بخش
ي خود را کدام قطعهن اساساً دهقانان آزاد بودند، هررو شدند. آناهروم باستان با آن روب

مالکیت شد. همین حرکت که روم از آنان سلب کردند. در جریان تاریخ شخصاً کشت می
تنها مالکیت بزرگ ارضی بلکه شان جدا کرد، در تشکیل نهآنان را از وسایل تولید و معاش

یک سو ترتیب، یک صبح قشنگ، از اینبزرگ پولی نیز نقش داشت. بههايدر ایجاد سرمایه
سوي دیگر مالکان تمامی ثروت چیز جز نیروي کار خود، و در هاي آزاد و فاقد همهانسان
شده و آماده براي استثمار کارشان، رویاروي هم قرار گرفتند. چه اتفاقی افتاد؟ کسب

الناسی عاطل و باطل تبدیل شدند که پرولترهاي روم، نه به کارگران مزدبگیر، بلکه به عوام
شوند در فقر مطلق نامیده میسفیدهاي فقیرهبیش از کسانی که در جنوب ایاالت متحد

17بردند.سر میبه

ي کامل یک نظریه«ي مارکس این بود که برخالف نظر میخائیلفسکی او ي عمدهنکته
ها صدق کند. مکانها و ي زماناز جامعه بنا نکرده بود که براي همه» تاریخی-فلسفی

ي خودش:گفتهبه
بسترهاي تاریخی متفاوتی رخ داده بودند، به کننده، که در دادهایی با شباهتی خیرهروي

کدام از این تحوالت، شاید هريي جداگانهنتایجی کامالً متفاوت انجامیدند. با مطالعه
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ي عام کلید یک نظریهآسانی بتوان کلید این پدیده را یافت. اما درك آن هرگز با شاهبه
18یخی بودن است.شود که فضیلت برترِ آن فراتارفلسفی حاصل نمی-تاریخی

ام را از تکوین اصرار دارد طرح تاریخی«کند که میخائیلفسکی مارکس اعتراض می
- ي تاریخیانظر از شرایط تاریخی این مردم ـ به نظریهصرفـداري در اروپاي غربیسرمایه

ي مردم تحمیل شده طرزي ویرانگر بر همهي مسیر عامی تبدیل کند که بهفلسفی درباره
ي راستایی دربارهي تک) وي یک نظریه1کند که (ترتیب، مارکس انکار میاینبه19»است.

) 3جتماعی عمل کرده یا (ي ا) براساس مدل جبرباور توسعه2تکامل تاریخ ایجاد کرده، (
داري غربی تحول یابد. تا حدي، این ي سرمایهطور ویژه مقدر است که به شیوهروسیه به

سمت چارچوب تحلیل چندراستایی تکامل تاریخ پدید ودند اما از حرکت بهها جدید بانبره
به بعد شکل داده بود.گروندریسهآمده بودند که مارکس از 

ارد که با توجه به سطح عامی که مارکس این نکات را موردبحث قرار داده بود، احتمال د
ند و سایر جوامع غیرغربی و تنها در مورد روسیه بلکه در مورد هقصد داشته این قیود را نه

کار برد. هند مانند روسیه ره مورد مطالعه قرار داده بود بهغیرصنعتی آن زمان که در این دو
از این موضوع بنویسد کرادرهاي اشتراکی در روستاهاي خود بود که سبب شد داراي شکل
هندي و هایی را مطرح ساخت که به روي نهادهاي اشتراکی روستاییبدیل«که مارکس 

7918- 8218اندونزي، الجزایر و آمریکاي التین که در دفاتر 20».روسی گشوده بود
هاي اشتراکی روستایی بودند. این جوامع از موردبررسی قرار گرفته بودند، داراي شکل

داري قرار گرفته بودند. هتاثیر سرمایتر از روسیه تحتواره مستقیمطریق استعمار هم
ها، تاحدي در داري ممکن آنوان حدس زد که مارکس به حرکت غیرسرمایهتهمه، میاینبا

مند بود.ریزي کرده بود، عالقهراستاي خطوطی که تازه در مورد روسیه طرح
ي روسیه را دیدگاه چندراستایی مارکس را مورد تأکید قرار داد اما جامعه1877ي نامه

1881ي مارس نویس نامهس در دستتحلیل نکرده بود. مارکسرمایهبیش از جلد یکم 
خود به ورا زاسولیچ، انقالبی روسیه، شروع به ترسیم طرح کلی مسیر روسی تحول 

ي و ویراست فرانسه1877ي اجتماعی در چارچوب دیدگاه چندراستایی کرد که در نامه
اي ، زاسولیچ که خود را یکی از اعض1881ي فوریه16ي مطرح کرده بود. در نامهسرمایه

کمون روستایی، رها از «پرسد که آیا روسیه نامیده بود از مارکس می» حزب سوسیالیست«
مطالبات گزاف مالیاتی و پرداخت به اشراف و مدیریت خودسرانه، قادر به تکامل در جهت 

هاي روسی و سوسیالیست» مقدر است کمون نابود شود«که ، یا این»سوسیالیستی است
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داري و ظهور پرولتاریا و غیره منتظر بمانند. زاسولیچ با اشاره سرمایهي باید براي توسعهمی
21به مجادالت مندرج افزود که پیروان روسی مارکس مدافع این نظر آخري هستند.

زاسولیچ از مارکس درخواست پاسخ کرد که به روسی ترجمه شود و انتشار یابد.
سرمایهي از ویراست فرانسه قطعهبار دیگر1881مارس 8مارکس در پاسخ خود به تاریخ 

گیرد: کند و نتیجه میکند که بحث انباشت اولیه را به اروپاي غربی محدود میرا نقل می
کشورهاي اروپاي این حرکت فقط به » ناپذیري تاریخیاجتناب«آشکارابنابراین، «

افزاید که در اروپاي غربی، گذار از مالکیت مارکس می22».محدود شده استغربی
تبدیل یک شکل از مالکیت خصوصی به شکل دیگري از «داري به مالکیت فئودالی سرمایه

داري مستلزم آن است که دهقانان روسی ي سرمایهاما توسعه» مالکیت خصوصی است
سرمایهبنابراین، 23».شان را به مالکیت خصوصی تبدیل کنندبرعکس مالکیت اشتراکی«

اش را با اشاراتی محتاطانه ي روسیه شکاك است. مارکس نامهي آیندهلهدر مورد مسا
برد:ي روسیه پایان میدرباره

مرا متقاعد کرده است که کمون …امي آن انجام دادهي خاصی که من دربارهاما مطالعه
که بتواند چنین کارکردي داشته گاه نوزایش اجتماعی در روسیه است. اما براي اینتکیه

آورند برطرف و سپس ي جهات به آن هجوم میباشد، ابتدا باید اثرات مخربی را که از همه
24شرایط متعارف تکاملی خودجوش را براي آن تأمین کرد. دهد که مسیرهاي جایگزین توسعه براي روسیه ، مارکس نشان می1877همانند سال 	

هاي شاخص بین ساختار داوري خود را تا حد زیادي بر تفاوتپذیر است. وي امکان
وسطایی ي قروناش و دهکدههاي اجتماعی اشتراکیي روسی با شکلاجتماعی دهکده

کمون روسی …«براین مارکس معتقد شده بود که اروپاي غربی استوار ساخته بود. عالوه
25».گاه نوزایش اجتماعی در روسیه استتکیه

اش، مارکس این نکات و نیز نکات دیگري را که تر نامههاي مقدماتی و مهمسنویدر دست
دهد. تري مورد بررسی قرار میاش به زاسولیچ قلم گرفته بود با عمق بیشاز پاسخ بالفعل

ي اروپا مورد بحث قرار عنوان کشوري بزرگ در حاشیههاي موقعیت روسیه را بهوي ویژگی
مدرن منزوي نیست و همانند هند شرقی اسیر قدرت خارجی روسیه از دنیاي «دهد: می

هاي اشتراکی باستانی روسیه بنابراین، این امکان وجود داشت که شکل26»فاتح نشده است.
جا باید تاکید داري، ترکیب کرد. در اینتر از سرمایهرا با فناوري مدرن، با استثماري کم
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ترکیب جدیدي از باستانی و مدرن را کرد که مارکس نه یک خودکفایی اقتصادي بلکه
برد:داري سود میي سرمایهوردهاي مدرنیتهآکند، ترکیبی که از باالترین دستپیشنهاد می

فردِ مدد ترکیب منحصربهر سطح ملی استقرار یافته است، بهتر دکمون روستایی که پیش
اش خالص کند و بدوييهانشانتدریج خود را از شرِ سرشتتواند بهشرایط در روسیه می

عنوان عنصر تولید جمعی در مقیاس ملی توسعه یابد. دقیقاً به این دلیل که مستقیماً به
وردهاي ایجابیآدستتواند تمامی داري معاصر است، میکمون روستایی با تولید سرمایه

اگر …هاي هولناك آن شودخوش فراز و فرودکه دستاینرا تصاحب کند، بدون
کنند از داري در روسیه امکان تئوریک چنین تحولی را نفی میگران نظام سرمایهستایش

آهن و هاي بخار، راهکنم: آیا روسیه براي استفاده از ماشین، کشتیها این پرسش را میآن
ي طوالنی جنینی صنعت ماشینی را پشت سر گذارد؟ غیره، ناگزیر بود مانند اروپا یک دوره

ها، ها توانست تمامی سازوکار مبادله (بانکگونه روسد توضیح دهند چهتواننها میآیا آن
ها بود، به یک چشم به هم زدن وارد مؤسسات اعتباراتی و غیره) که در غرب محصول قرن

27کنند؟ راستاانگاري بر سرشت متناقض و دیالکتیکی تحول تأکید باال برخالف جبرگرایی تک	
داري غربی ي سرمایهت مدرنیتهسطح عینی همین حیااجتماعی گذاشته شده است. در 

وردهاي آن را مورد استفاده آتوانست دستمعناي آن بود که کمون روستاي روسیه میبه
هاي کرد که جنبشقرار دهد. در سطح ذهنی، این امر موقعیت بسیار متفاوتی را ایجاد می

رو بودند.هداري با آن روبمردمی در جوامع پیشاسرمایه
اي که مارکس عمالً براي زاسولیچ ها، که در نامهنویسدر این پیشمایهدومین درون

شناسی و هند با ي انساناش دربارهي دفاتر گزیدهفرستاد مطرح نشده بود، مربوط به رابطه
کند که در نظر مورگان اشاره میسیه است. مثالً مارکس تلویحاً بهي رواین تأمالت درباره

چنین دن غربی کمونیسم باستانی را در شکلی باالتر احیا خواهد کرد. مارکس همآینده، تم
نویسد کند. میهاي اشتراکی در طول قرون بسیار تأکید میبر پایداري و تداوم شکل

رفت کرده است که تأیید کند:قدر پیشتحقیقات اخیر آن
تري از جوامع سامی، اي سرزندگی بیشمقایسهنحو غیرقابلهاي بدوي به) کمونته1«(

) علل اضمحالل 2داري داشتند؛ و (طریق اولی از جوامع مدرن سرمایهیونانی، رومی و به
ها در آن دسته از عوامل اقتصادي نهفته است که مانع از عبورشان از یک جوامع آن
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ي معین تکامل شد، و نیز ناشی از آن بسترهاي تاریخی است که با بستر امروزي درجه
28»روسی هیچ شباهتی ندارد.کمون 

هاي روستایی روسیه و هاي مشترك کموننویس نامه به زاسولیچ بر ویژگیدر پیشمارکس
ي یقین مارکس نظریههاي دیگر متمرکز است. بهها و مکانهاي دیگر در زمانکمون
براي رسد و پرداخته نکرده بود، چهي اجتماعی یا انقالب را براي روسیه ساختهتوسعه

این، وي صراحتاً بر، آفریقا و آمریکاي التین. عالوهکشورهاي اغلب مستعمره در آسیا
روسیه از دنیاي «دهد: ي مستقل از لحاظ سیاسی را در مقابل هند مستعمره قرار میروسیه

اما این ». مدرن منزوي نیست و همانند هند شرقی اسیر قدرت خارجی فاتح نشده است
ترین آن هاي بسیاري وجود داشت که عمدهنسبی بود زیرا وجه اشتراكتضاد نه مطلق بلکه

معناي ي زراعی بزرگ بود. این بهجامعههاي این دوهاي روستایی در دهکدهحضور کمون
داري مدرن ضرورتاً ي مالکیت خصوصی سرمایهآن بود که در هند همانند روسیه، توسعه

خصوصی. ه گذار از مالکیت خصوصی فئودالی شبهمستلزم گذار از مالکیت اشتراکی بود و ن
، مارکس قوانین 1881هاي سال و این نوشته1877نویس به خاطر داریم که در دست

به کشورهاي اروپاي غربی محدود کرد و نه به آن کشورها و سرمایهانباشت بدوي را در 
کم تا ، دستند و سایر جوامع غیرغربی راشان. در این مقطع آیا مارکس همستعمرات

داري قرار داده بود؟ي سرمایهي معینی، خارج از منطق مدرنیتهگستره
هاي مربوط به نامه به زاسولیچ به دورنماهاي انقالب در روسیه نویسموضوع دیگر در دست

شکل اشتراکی جا مارکس قدرتشد. در اینو شکلی که ممکن بود انقالب بیابد مربوط می
مایه و دولت با آن مواجه بود. دهد که از جانب سرتهدیدهایی قرار میروسیه را در مقابل 

» ي عظیم کشورگستره«هایی که در سراسر هاي روسیه در دهکدهکه کمونحالیدر
ها چیره بود منزوي شده بودند. اما دولتی که بر آن» استبدادي مرکزي«پراکنده بودند، با 

هنگامی که غل و زنجیرهاي حکومت «کرد، ت میها را تقویاگرچه دولت موجود انزواي آن
پذیر نبود. اما چنین این امر بدون انقالب امکان» تواند رفع شود.سادگی میبرچیده شوند به

ضرر کمون روستایی در جریان است:آسانی انجام نخواهد شد چراکه زمان بهانقالبی به
اپذیري تاریخی است نه یک نکند، نه اجتنابچه حیات کمون روسیه را تهدید میآن«

دار است که دولت به نظریه، بلکه سرکوب دولتی و استثمار توسط متجاوزان سرمایه
29»مند ساخته است.ي دهقانان آنان را قدرتهزینه
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تقارن«کردند: تري عمل میالمللی، عوامل عینی دیگري در جهت ایجابیاما در سطح بین
سازد تا تمامی ی مسلط است، روسیه را قادر میبا تولید غربی، که بر بازار جهان

هاي که خراجاینداري را در کمون بگنجاند، بدونهوردهاي ایجابی نظام سرمایآدست
جا مهم است که مارکس براي بیان این نکته در این30»ي آن را از سر بگذراند.رحمانهبی

ي خارجی، عامل ذهنی عمدهي روسیه، به هایش دربارهبار در واپسین نوشتهنخستین
ي کارگر متشکل و خودآگاه در اروپاي غربی و آمریکاي شمالی، حضور در جنبش طبقه

داري نیز ي سرمایهوردهاي عینی مدرنیتهآکند. این عامل ذهنی در کنار دستاشاره می
قادر بود بر روسیه تأثیر بگذارد.

توانست تاثیر کامل آتی آن جامعه میگونه بر تبود و چهگونه میسرشت انقالب روسیه چه
بگذارد؟

این، حکومت روسیه و بر، انقالبی روسی ضروري است. عالوهروسیهبراي نجات کمون«
اي ها را براي چنین فاجعهکنند تا تودههاي جدید جامعه نیز تمام تالش خود را میستون

نیروهاي خود را متمرکز کند تا موقع رخ دهد، اگر انقالب تمامیآماده سازند. اگر انقالب به
گاه طولی نخواهد کشید که این هاي روستایی را تضمین نماید، آني کمونتکامل آزادانه

ي روسیه و به عامل برتري بر کشورهایی ها به عنصري براي تجدیدحیات جامعهکمون
31»اند.داري به بردگی کشیده شدهتبدیل خواهند شد که توسط نظام سرمایه

راه با انگلس گفتاري است که همي روسیه پیشهاي مارکس دربارهسین بخش نوشتهواپ
نوشته شده است. در 1882در سال مانیفست کمونیستبراي دومین ویراست روسی 

ي اروپا جا در ارتباط با روسیه به ظهور یک جنبش انقالبی جدي در زمانی که بقیهآن
اما » گام عمل انقالبی در اروپاست.روسیه پیش«کنند: نسبتاً خاموش بوده است توجه می

انقالب روسیه چه شکلی خواهد یافت؟ مارکس و انگلس امکانات انقالبی را درون شکل 
کنند.، سبک و سنگین میمیریا ابشچیناي روسی، با اشتراکی دهکده

تواند میي مالکیت اشتراکی بدوي زمین، آیا ابشچیناي روسی، یعنی شکل کامالً فرسوده
شکل کمونیستی باالتر مالکیت اشتراکی گذار کند؟ یا ابتدا باید همان فرایند مستقیماً به

ین ها پاسخ ممکن به اي تکامل تاریخی غرب است؟ تنفروپاشی را طی کند که مشخصه
قالب پرولتري اي براي انحاضر به این شرح است: اگر انقالب روسیه به نشانهحالال دروس

گاه مالکیت ارضی دیگر را کامل کنند، آننحوي که این دو همدل شود، بهدر غرب ب
32اشتراکی کنونی دهقان روسی می تواند چون آغازگاه تکامل کمونیستی عمل کند.
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کند که اي را روشن میي پایانی نکته) جمله1شود. (جا دو موضوع مطرح میدر این
بر بیان کرده بود: انقالب روسی متکیاسولیچ هاي نامه به زنویسمارکس به تلویح در دست

اش شرط الزم اما شرط کافی براي تکامل کمونیسم مدرن هاي اشتراکی زراعیشکل
آن کمک از سوي یک عامل ذهنی خارجی، انقالبی از سوي طبقات براهد بود. عالوهنخو

داري ي سرمایهوردهاي مدرنیتهآداد که دستکارگر غرب، الزم بود. تنها این عامل اجازه می
کار گرفته شوند. که براي استثمار آن بهبه جاي آنمانده قرار گیرد، ي عقبدر اختبار روسیه

د: الزم نیست که انقالب روسیه توانند در جهت دیگري نیز عمل کنناما عوامل ذهنی می
براي چنین طغیانی »نقطه عزیمت«توانست دنبال انقالب در غرب رخ دهد؛ در واقع، میبه

جا نیز روشن هاي نامه به زاسولیچ در ایننویسي تلویحی دیگر در دست) نکته2باشد. (
بیانجامد. الزم نیست که روسیه » تکامل کمونیستی«تواند به شده است: انقالب روسیه می

هاي سوسیالیسم مدرن را درو کند، مشروطداري را طی کند تا میوهتکامل مستقل سرمایه
تر و از لحاظ ي کارگر در جهان دموکراتیکي طغیان طبقهکه انقالب آن به جرقهبر آن

تر تبدیل شود.یافتهفناوري توسعه
ي بحران درباره1850ي چیزي بود که در دههتر از آنتر و رادیکالاین ادعا متفاوت

چه در دانست، یا آنمیاقتصادي چین گفته بود و آن را عامل بحران اروپا و بنابراین انقالب 
عنوان متحدان طبقات کارگر غربی گفته بود. در رتباط با شورشیان سپوي در هند بها

ي دگرگونی هاي مقاومت ملی در چین و هند را حداکثر حامل بالقوه، جنبش1850ي دهه
انقالب ملی ایرلند را که ماهیت 1870ي دانست. در دههکراتیک در این کشورها میودم

دانست. اما در واپسین شرط دگرگونی کمونیستی در بریتانیا مینیستی نداشت، پیشکمو
کند که دگرگونی کمونیستی مدرن در ي روسیه این بحث را مطرح میهایش دربارهنوشته

که افتاده مانند روسیه ممکن است، مشروط بر اینیک کشور زراعی و از لحاظ فناوري عقب
یاري به ي همترتیب، بر پایهاینطبقات کارگر غربی متحد شود و بهبتواند با انقالبی از سوي

ي غربی دست یابد.ثمرات مدرنیته
سخن پایانی
ي ناسیونالیسم، نژاد، هاي مارکس دربارهي اخیر کوشیدم با بررسی نوشتهدر پنج مقاله

اش را روشن کنم. نقد هاي فکريقومیت و جوامع غیرغربی، سرشت چندبعدي پروژه
هاي رود. بحثتر از آن چیزي است که گمان میجانبهتر و همهمارکس از سرمایه گسترده

ي تکامل گرا دربارهاي چندراستایی و غیرتقلیلس نظریهدهد که مارکپیشین نشان می
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هاي جوامع غیرغربی از تأیید الگویی ها و تفاوتتاریخ مطرح کرده و با تحلیل پیچیدگی
ي کوین آندرسن پرسشی که مطرح گفتهتوسعه یا انقالب اجتناب کرد. بهواحد براي

ي ي سرمایهي را دربارهشود این است که دیالکتیک چندراستایی مارکس چه چیزمی
نظر از برخی مناطق جهان مانند چیاپاس مکزیک، کند. صرفي امروز آشکار میشدهجهانی

مناطق کوهستانی بولیوي و گواتماال و مناطقی در آمریکاي التین، آفریقا و آسیا و 
یار اند، اما در کل سرمایه به درجات بسهاي اشتراکی بومی باقی ماندهخاورمیانه که شکل

یافت چندراستایی است. رهي جاي جهان نفوذ کرده تري از زمان مارکس در همهبزرگ
ري تشناسی مناسبت بیشآندرسن امروزه در سطح عام نظري و روشيگفتهمارکس به

الکتیکی وي ي دیي نظریهعنوان بحثی اکتشافی دربارهتواند بهیافت میدارد. این ره
این در سطح کنش بري عمده از آن استفاده شود. عالوهاعنوان نمونهي جامعه یا بهدرباره

متقابل طبقه با نژاد، قومیت و ناسیونالیسم بسیاري از نتایج نظري مارکس امروزه مستقیماً 
شود. تقسیمات قومی که عمدتاً با مهاجرت ایجاد شده ترکیب طبقات به ما مربوط می

ي نژاد و طبقه، ي رابطههاي مارکس دربارهه در نوشتهکارگر را تغییر داده است. اصول نهفت
طلبی ي جنبش استقاللي مبارزه براي استقالل لهستان یا رابطههایش دربارهیا نوشته

هاي توانند شاخصها میایرلند با مبارزات کارگران انگلستان بسیار مناسبت دارد. این نوشته
کتیک چندراستایی تکامل، روش اکتشافی مهمی را در شرایط امروز در ارتباط با دیال

داري جهانی و نیز هاي بومی در مواجهه با سرمایهپردازي جنبشي نظریهدرباره
ي طبقه با نژاد، قومیت و ناسیونالیسم در اختیار قرار دهد.ي رابطهپردازي دربارهنظریه
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ساختارها را به خاطر بسپار
پرویز صداقت

وپنجم خردادماه، در یک روند آرام انتخاباتی چرخشی جدي طی روزهاي بیستم تا بیست
حاشیه، با کلیدي در در مدیریت اجرایی کشور رخ داد. حسن روحانی، در انتخاباتی کم

ي تدبیري است که ي خودش نشانهگفتهي انتخاباتی شد. کلیدي که بهدست وارد صحنه
چه ي سهمگینی که در آن قرار گرفته خارج کند. اما آیا آنطهگویا قرار است کشور را از ور

سالی نتوانست به آن دست یابد به اعجاز کلید روحانیِ میان88شور جنبش خیابانی سال 
شود؟ در غیاب یک جنبش رانی است حاصل میي عقالنیت در حکمکه گویی نماینده

ي اصلی ت و بدنههاي محذوف حاکمیي بخشخیابانی، چنین پیداست که همه
که روند هشت سال گذشته دیگر گرایان سنتی در یک امر به توافق رسیدند اصول
با یک شوك انتخاباتی به مردم پیام داده شد که تغییر 88استمرار نیست. اگر در سال قابل

داده » تغییر«لحظه، خبر از ناگزیري زیرکانه و آرام و لحظه92پذیرفتنی نیست آیا در سال 
شد؟

گویند از سویی تالش براي برداشتن فشار تغییر می» آورانپیام«چه این رسد آننظر میبه
هاي اقتصادي از دوش مردم و البته دولت و از سوي دیگر بازسازي نهادهاي تحریم

اقتصادي است که طی هشت سال گذشته رسماً یا عمالً تعطیل شدند (مانند سازمان برنامه 
هاي هاي اقتصادي دولتگیري) و نیز ادامه دادن برنامهصمیمو شوراهاي کارشناسی ت

دیگر آنان حامالن پیام اقتصاددانان نولیبرال و عبارتشانزده سال نخست بعد از جنگ. به
هاي اقتصادي هستند. پیامی ها و سیاستهاست ایدئولوگ برنامهاند که سالنهادگرایانیشبه

هاي چه را محور سیاستي برخی نهادها آندوبارهکردن با این مضمون که باید با فعال
بود ادامه 1380ي ي نخست دههو نیمه1370هاي هاي اقتصادي در دههاقتصادي برنامه

هاي گري دولت از طریق واگذاري داراییهایی که محور آن کاهش حجم تصديداد؛ برنامه
یی و آزادسازي در زدااز طریق مقرراتي عمل سرمایهبخش عمومی، گسترش دامنه
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اي است که عموماً تعدیل ي بازارهاي مالی و بازار کار و سخن کوتاه همان مجموعهعرصه
.ساختاري نامیده شده است

هاي گذاريآن، اینان با انگشت گذاردن بر سوءتدبیرهاي متعدد در سیاستبراما عالوه
قتصادي را نادیده هاي اخیر در حقیقت ساختارهاي معیوب و نارساي ااقتصادي سال

هایی است که طی سه انگارند؛ ساختارهایی که بخش مهمی از آن خود حاصل سیاستمی
ي نخست انقالب شکل گرفته و دهه» دوران اضطرار«خصوص در پی ي اخیر و بهدهه

ي جدي شود که هر پروژهتحکیم شده است. در مقابل در این یادداشت تأکید می
.ي مدیریت اقتصادي باشدیدگاهی دگرگونه در مورد نحوهدموکراتیک باید مستلزم د

اند و نه دانشگاهیان مدافع تعدیل ساختاري، بلکه گذارانمخاطب این یادداشت نه سیاست
وجوي فردایی بهتر با لبخندي بر لب و دلی پرامید در شب اعالم اند که در جستجوانانی

.پایکوبی کردندپیروزي انتخاباتی حسن روحانی به خیابان رفتند و

ها و خطر جنگ هاي دولت جدید براي حذف تحریمبا این فرض و با این امید که تالش
پردازم که مشکالت کنونی اختصار به این موضوع میآمیز باشد، در این یادداشت بهموفقیت

سمت تکنوکراسی حل رانی نیست که با تغییر هیات دولت یا چرخش بهحاصل ضعف حکم
چنین هاي ساختاري است. همسامانیي نابهرانی صرفاً تشدیدکنندهضعف حکمشود. این 

ز هاي ساختاري گذرگاهی غیر اسامانیخیالی است که تصور کنیم مسیر حل این نابهخوش
حال که باید بر دموکراتیزاسیون در سپهر سیاست پاي فشرد، باید عینسیاست دارد. در

که استتوان آموخت اینکه از هشت سال گذشته میترین درسیتأکید کرد که شاید مهم
ي اتیک در عرصهي اصالحات دموکرتنها الزمهي اقتصاد نهاصالحات نولیبرالی در عرصه

ساز پدیدار شدن هاي طبقاتی بار دیگر زمینهبسا با تشدید شکافسیاست نیست که چه
.ي مدنی باشدي جامعهسازي و توسعههاي دموکراتیکپوپولیسم و ناکام ماندن پروژه

فکران نولیبرال براي اي از طرف اقتصاددانان و روشنهاي گذشته تالش گستردهدر سال
سازي در ي اقتصاد و دموکراتیکهاي تعدیل ساختاري در عرصهدانستن پروژهسانیک

ي تر در توسعهانگاري را از همه روشنساني سیاست انجام شده است. حاصل این همعرصه
ایم که بر حیات هاي سنگینی دیدهوپولیسم نولیبرالی هشت سال گذشته و هزینهپ

هاي بسیاري نشان داده شده که اقتصادي و اجتماعی ما تحمیل کرده است. در نوشته
هاي سازندگی و اصالحات از سویی با تشدید شکاف هاي اقتصادي دورهگونه سیاستچه

کارهاي مقاومت در و از سوي دیگر راه1شتم شدساز روي کار آمدن دولت هطبقاتی زمینه
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ي دموکراتیزاسیون ترین مانع در برابر پروژهبرابر آن را مسدود ساخت و در عمل به مهم
.سیاسی بدل شده است

فکري ما گفتمانی است که تغییرات ساختاري در ي روشناما گفتمان اصلی در عرصه
د و پروپاگانداي ایدئولوژیک مسلط را جایگزین انگاري زندگی حقیقی ما را نادیده میعرصه
بندد که نظام بازار اکنون کند. این گفتمان چشم بر این واقعیت میمان میي زیستهتجربه

ي زندگی ما رخنه کرده است؛ در مناسبات کاري، در بیش از هر زمان دیگر در هر گوشه
شقانه و مناسبات درون مناسبات فرهنگی، در مناسبات دوستانه، حتا در مناسبات عا

و » اصالحات«، »سازندگی«هاي ي گذشته و در تمامی دولتچه طی دو دههخانواده. آن
دارانه و بازاري است، صرفاً گسترش همین مناسبات سرمایهایمشاهد بوده» مهرورزي«

داند که به قدر کافیسبب آن میي اخیر ناکامی این پروژه را بههگفتمان مسلط در دو ده
اري عزم راسخ نداشته است. حال هاي بازگیري سیاستدارانه نبوده یا آن که در پیسرمایه

گر در کشور که این خودِ مناسبات بازاري است که هر روز بیش از پیش به بلوغی ویرانآن
عنوان نظامی فاقد داري و بازار را بهبار این است که ما سرمایهما دست یافته است. تأسف

.بینیمهاي واقعی گریز از آن میثر و حتا فاقد راهرقباي مؤ

ي گذشته بوده که از سویی شرایط ترین پیروزي گفتمان نولیبرالی در دو دههاین مهم
هاي سامانیي نابهذهنی براي پذیرش مناسبات بازاري را فراهم ساخته و از سوي دیگر همه

به قدر کافی بازاري نیست! چنین داند که این مناسبات وضع موجود را ناشی از آن می
گرفته در دو اشرافیت شکل«قول خودش ي قهرمان مبارزه با بهترین برنامهاست که مهم

ها به تمامی برگرفته از توصیه و سند مندسازي یارانهي هدفیعنی برنامه» ي اخیردهه
2.بانک جهانی بوده است

نماید، بخشی از که از فرط تکرار بدیهی میهاي مسلط است گفتمان نولیبرالی انبانی از ایده
ي آنان براي گفتهآن تالش براي مکمل دانستن دموکراسی و مدرنیته و نظام بازار است. به

نظم » مدرنیته«تحقق دموکراسی باید مناسبات بازاري را گسترش دهیم و معناي اقتصادي 
ش دموکراسی، اقتصاد را را بازار است. نولیبرالیسم با مکمل دانستن گسترش بازار و گستر

انگاري رخ دهد سانکند. اما وقتی این یکعیار بر سیاست و جامعه حاکم میطور تمامبه
شود حقوق انسانی و طبیعی است. در مقابل باید تأکید کرد و نشان چه نادیده گرفته میآن

رفت ادي پیشجلو نیست که اهمیت بنیداد که دموکراتیزاسیون در نظام بازار روندي روبه
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هاي ثابت قانونی است که براي بنديدهد بلکه در بهترین حالت صورتانسانی را نشان می
.پشتیباتی از منطق انباشت سرمایه طراحی شده است

نباید تسلیم شد، برعکس باید گفتمان مقاومت را بازسازي کرد و سازمان داد. این گفتمان 
برد که در خدمت مبارزه براي دنیایی بهتر هایی بهره میمایهدرونبدیل در زبان از معانی و 

روست که باید زبان و گفتمان جدیدي در جامعه جاري کرد. هر گفتمانی تحت باشد. از این
رو در برابر گفتمان مسلط ضادهاي زندگی واقعی است و از اینها و تنفوذ منازعات، تنش

.نیاز به گفتمان بدیل داریم

گرا چپ پسامدرن و از سوي دیگر یک جریان سنتر این میان از سویی شاهد یک البته د
ترین عنصر هستیم که مدعی گفتمان بدیل هستند. جریان چپ پسامدرن اساساً مهم

گریز گراي مدرنیتهدستگاه فکري چپ یعنی اقتصاد سیاسی را حذف کرده و جریان سنت
سبب نادیده انگاشتن اقتصاد رو، اولی بهت. از اینهاي بازار در توافق اسنیز کامالً با ایده

ي بدیلی حقیقی در برابر گفتمان نولیبرالی نیست و دومی اساساً با سیاسی قادر به ارائه
.لیبرالیسم اقتصادي مخالفت ایدئولوژیک ندارد

کند، چه گفتمان مسلط ترویج میکوشم نشان دهم برخالف آني این یادداشت میدر ادامه
ي کالن براي ترسیم مسیرهاي کلی است بلکه تنها شامل یک پروژهان بدیل نهگفتم

هاي انضمامی ها و سیاستتواند با نشان دادن نقاط ضعف کلیدي گفتمان مسلط، برنامهمی
.تنها براي دوران گذار بلکه حتا در شرایط مشخص کنونی نیز ارائه کندنه

ي طور خاص در حوزهبا هژمونی نولیبرالی بهها براي مقابله منظور، برخی دیدگاهبدین
وار نیز به این دستورکار اي ولو فهرستشمارم. هرچند اشارهوار برمیاقتصاد سیاسی فهرست

ي اقتصاد است. قبل از هر چیز، روند انباشت ترین معضالت در عرصهنیازمند اشاره به مهم
ي برخی دهندهامروز نشانتا 1350ي ي اخیر، یعنی از دههسرمایه در چهار دهه

حل نولیبرالی را نقد و توان راههاي ساختاري اقتصاد ایران است که از دل آن میویژگی
آید نگاهی به برخی از این چه در ادامه میچارچوب گفتمان بدیل را ترسیم کرد. آن

:هاستبندينظر از تقدم و تأخرها و اولویتها صرفویژگی

بیت کنند. شاهزدایی تأکید میسازي، آزادسازي و مقرراتصیها بر خصو. نولیبرال1
خواهند ترتیب میاینن سه محور است. در حقیقت آنان بههاي تعدیل ساختاري ایبرنامه

ي ي سیاست تفکیک کنند و در گام بعد سیاست را در پهنهنخست اقتصاد را از پهنه
سازي اقتصاد تأکید کرد. باید نشان داد یکاقتصاد ادغام کنند. اما در مقابل باید بر دموکرات
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تنها به گسترش نهادهاي دموکراتیک ي عمل بخش خصوصی نهکه گسترش دامنه
ي نظارت نهادهاي دموکراتیک را کاهش داده است. باید با نیانجامیده بلکه در عمل گستره

زي ضرورتاً ساهاي واهی مقابله کرد. باید تأکید کرد و نشان داد که خصوصیاین اسطوره
کارایی اقتصادي را تواند حتاسازي میدي نیست. خصوصیعامل ارتقاي کارایی اقتصا

که منفعت بخش خصوصی در حداکثرسازي سود خودش است نه بهبود چراکاهش دهد 
فعالیت واحدي که تحت تملک دارد و این دو ضرورتاً یکی نیستند. باید این درخواست را 

رسی شود باید مشمول حسابواحدهایی که خصوصی سازي میدر جامعه گسترش داد که 
رسی کرد. باید شده را حسابگذاري واحد خصوصیي قیمتدقیق قرار بگیرند. باید نحوه

گذاري واحد مشمول واگذاري برمبناي درآمدهاي این خواسته را طلب کرد که اگر قیمت
کاهش ها و عدمار فعالیتشده باید مکلف به استمرآتی آن صورت گرفته بنگاه خصوصی

چنین، در صورت تغییر نوع فعالیت واحد مشمول واگذاري، نیروي شاغل در آن باشد. هم
رو باید ینپذیرفت و از اهاي آن صورت میگذاري باید برمبناي ارزش داراییگاه قیمتآن

.التفاوت این دو قیمت از خریدار گرفته شودمابه

ساختن هاي بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ با محرومویژه در حوزهسازي بهخصوصی
هاي طبقاتی مهم ترین عامل شان با تشدید شکافهاي فقیر اجتماعی از حقوق طبیعیگروه

هاي آموزش، ي اخیر در حوزهي دموکراسی خواهد شد. اصالحاتی که در دو دههبازدارنده
هاي طبقاتی افزوده و آن شکافسازي صورت پذیرفت تنها بر بهداشت و درمان با خصوصی

.را نهادین کرده است

زدایی زدایی باید تأکید کرد که در بازارهاي کار، پول و سرمایه مقرراتي مقرراتدر زمینه
شود. اتفاقاً هاي بادآورده میاندوزيمنجر به تشدید نابرابري و ایجاد فرصت براي ثروت

ن نظارت نهادهاي دموکراتیک باشد. قانون تریدرست برعکس این بازارها باید مشمول بیش
ها را در بربگیرد و قراردادهاي موقت که در تري از کارگاهي هرچه گستردهکار باید دامنه

گیرد کنار مندانه را از آنان میعمل با اضطراب و نگرانی در شاغالن امکان زیست شرافت
ست باید مشمول نظارت نهادهاي گذاشته شود. بازار پول که بانک مرکزي نهاد ناظر بر آن ا

سبب فقدان نهادهاي دموکراتیک است که اتیک باشد. باید توجه داشت که بهدموکر
هاي پولی بانک شعارهایی مانند استقالل بانک مرکزي جذابیت یافته است، وگرنه سیاست

ا توان آنان رگذارد و نمیتک شهروندان اثر میهایی است که بر زندگی تکمرکزي سیاست
کنند بازداشت. شان میها از طریق کارشناسانی که نمایندگیاز نظارت بر این سیاست
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ترین بخش بازار سرمایه است خود باید مشمول نظارت و بورس اوراق بهادار که متشکل
طور روزانه اتخاذ هایی که مسووالن این بازار بهناظر باشد. سیاستکنترل دقیق نهادهاي

تواند منجر به ایجاد درآمدهاي ي نوسان قیمت و جز آن میتغییر دامنهکنند مانند مثالً می
هاي خاص شود و عدم نظارت دموکراتیک بر این بازارها فساد سیستمی هنگفت براي گروه

کند و نهادهاي ناظر بر بازارهاي مالی را در حقیقت به نهادهاي مطیع را نهادینه می
.سازدي مالی بدل میسرمایه

نبوه درآمدهاي نفتی بوروکراسی دولتی را به یک منبع اصلی قدرت و ثروت بدل حجم ا. 2
سبب تغییراتی اما بهساالر یکی از تبعات آن بوده گیري بورژوازي دیوانساخته است. شکل

تحوالت انقالبی و خواه حتاسبب تحوالت دهد خواه بهمیي سیاسی رخکه در عرصه
ها و افراد جدید به در ترکیب بورژوازي و ورود و گروهانتخاباتی شاهد تغییرات پیوسته 

ایم. اقتصاددانان نولیبرال دولت اقتدارگرا را حاصل ها بودهشان و یا خروج از زمره آنزمره
جویند. دانند و راه را نیز در واگذاري صنعت نفت به بخش خصوصی میدرآمدهاي نفتی می

وسط یک هم تسازي آنبا دولت اقتدارگرا خصوصیدر مقابل، باید تأکید کرد که راه مقابله
گیري مافیاهاي قدرت و ثروت باشد تواند شکلکه حاصل آن میدولت اقتدارگرا نیست. چرا

.تابند وجود فضاهاي دموکراتیک استچه بر نمیکه البته آن

ک گفتمان بدیل باید این اندیشه را ترویج کند که درآمد حاصل از استخراج و فروش نفت ی
کرد آن باید تابع نظارت دموکراتیک باشد. بنابراین، ي هزینهثروت فرانسلی است که نحوه

سازي ثروتی فرانسلی و ملی که ي باطل، نه خصوصیرفت از این چرخهراه برون
ي نروژ هگیري در مورد آن است. توجه به تجربسازي فرایندهاي تصمیمدموکراتیک

است. این کشور با انتقال درآمدهاي حاصل از ثروت نفت به کننده زمینه بسیار کمکایندر
هاي اقتصادي مانند بروز بیماري هلندي مانع شد و هم صندوقی فرانسلی هم از عارضه

.استفاده از درآمدهاي نفتی را تابع نظارت دموکراتیک ساخت
ي اقتصاد ي گستردهها و نیز دامنهعظیم نقدینگی، چرخش دائمی سیاستحجم. 3
گرایی یرزمینی در ایران منجر به بروز مشکل ساختاري دیگري در اقتصاد ایران یعنی مالیهز

اعتباري غیربانکی و - هاي خصوصی و مؤسسات مالیه بانکدر اقتصاد بوده است. انبو
هایی مانند ي گذشته و نیز از سوي دیگر رونق پدیدهالحسنه در دو دهههاي قرضصندوق
گرایی در اقتصاد ایران هاي نمایان مالیهنشانههمه 1360ي دههاي درهاي مضاربهشرکت

است. سودآوري باالي بخش مالی در اقتصاد ایران، در مقایسه با بخش واقعی اقتصاد یکی 
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ي گذشته تالش کردههاي جدي اقتصادي است. گفتمان نولیبرالی در دو دههاز بیماري
که در حقیقت رونقِ بخشِ مالی حالینند درداد کبخش مالی را نیروي محرك اقتصاد قلم

ي یک بیماري ساختاري است. قبل از هر چیز در شرایط رکود بخش واقعی اقتصاد نشانه
هاي در حقیقت طبقاتی و اقتصاددانان دگراندیش وظیفه دارند در زدودن این خرافه

نشان داد که خوبی سو بهبدین2008وص که بحران بزرگ مالی خصسودجویانه بکوشند. به
اي را در اقتصاد رقم تواند فاجعهگونه رونق بخش مالی در شرایط رکود بخش واقعی میچه

.بزند
هاي ساختاري اقتصاد ایران فساد سیستمی است. در فساد سیستمی از دیگر بیماري. 4

ي شاهد فالن یا بهمان فرد فاسد یا تعدادي اختالس نیستیم بلکه فساد از رأس تا قاعده
ها فساد اقتصادي را ناشی از مقررات دولتی و مواردي م اقتصادي مشهود است. نولیبرالهر

ساز تواند زمینهکه این موارد میضمن آندانند مانند چندنرخی بودن نرخ ارز و مانند آن می
بروز فساد باشد، باید نشان داد که فساد اقتصادي نه ناشی از چند نرخی بودن نرخ ارز و نه 

شفافیت و نبود نهادهاي دموکراتیک سبب فقدانبخش دولتی، که بهي عمل گسترهناشی از
یابی به هاست. تنها راه مقابله با فساد شفافیت است و راه دستناظر بر عملکرد دولت

سازي نهادهاي سیاسی است. شاید نظام چندنرخی ارزي با ایجاد رانت شفافیت دموکراتیک
ي فسادي گسترده باشد، اما ي تخصیص انواع ارز زمینهوهناشی از تفاوت قیمت ارز و نح

گیري است که این فساد نباید فراموش کرد که در حقیقت این نظام غیردموکراتیک تصمیم
.زندرا دامن می

حضور رغم کنند و بهران در شهرها زندگی میچهارم جمعیت ایاکنون حدود سه. 5
از عوامل ساختاري باعث شده در عمل مدیریت ايعنوان شوراي شهر، مجموعهنهادهایی به

ي زندگی شهروندان نیست نولیبرالی بر شهرها حاکم شود. در این مدیریت، شهر عرصه
ي بلکه فضایی است که با فروش آن در بازار باید به حداکثر سود دست یافت. از اوایل دهه

مالکیت و حقوق ي انباشت سرمایه در شهرها از طریق سلبشاهد روند گسترده1370
ها و راهمحیط شهري، احداث بزرگایم. این انباشت از طریق تخریب زیستشهروندان بوده

بورژوازي مستغالت و نیز تبدیل شهر هاي بلندمرتبه براي افزودن بر ارزش داراییساختمان
یر براي زیست ناپذوکار، نه فضاي زندگی، بوده که در عمل شرایطی تحملبه فضاي کسب

شرایطی که از سویی در آن حذف فقر از طریق حذف فقرا از هري فراهم کرده است. ش
ها و از سوي دیگر مدیریت مالی مستقل امکان زندگی در شهر و راندن آنان به حاشیه
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ن صورت گرفته که حاصلی هایی از طریق فروش تراکم و مانند آها با روششهرداري
براي مقابله با » حق به شهر«ترویج مفهوم محیط شهري. جز تخریب زیستنداشته به

گاه استمرار این وضعیت ضروري است. طی دو دهه، شاهد تغییر شهرداران بودیم اما هیچ
خوش تغییر نشده است. استمرار این شکل ي نولیبرالی مدیریت شهري دستشیوه

د و شوتر میدم عمیقاي را در شهرهاي ایران رقم زده است که هرمدیریت، فاجعه
ها و راهپیکر و بزرگهاي غولهاي آن را در گسترش وسیع ساختمانهاست نشانهسال

بینیم. براي مقابله با این ي فضاهاي عمومی میشدن فزایندهروح و کاالییهاي بیآپارتمان
اي شهروندان را در جامعه یک حق پایهيمثابهي مدیریت باید مفهوم حق به شهر، بهنحوه

له که چه نوع شهري این مسا«ي دیوید هاروي گفتهم. فراموش نکنیم که بهترویج کنی
وجوي خواهیم باشیم، در جستله که چه نوع مردمی میاین مساتوان از خواهیم را نمیمی

پرورانیم، چه سبک چه نوعی از مناسبات اجتماعی هستیم، چه مناسباتی با طبیعت را می
اي باور داریم، جدا هاي زیباشناختیبه چه ارزششماریم، یااي را مطلوب میزندگی
فضایی براي يمثابههر نولیبرالی باید گفتمان شهر بهدر مقابل گفتمان مسلط ش» ساخت.

اه باروري و شکوفایی مناسبات انسانی را پروراند و این قبل از هر چیز مستلزم تغییر نوع نگ
که شهروندان، آنان که شهر را مگر آنپیوندد وقوع نمیمدیران شهري است و این نیز به

.سازند، حق خود نسبت به شهر را فریاد بکشندمی
هاي توسعه تر از همه باید این فرهنگ را ترویج کرد که هدف استراتژيدر نهایت و مهم. 6

نه افزایش نرخ رشد اقتصادي که بهبود زندگی مردم باید باشد. رشد بدون توجه به الزامات 
.کندهاي انسانی را تباه میمحیطی نسلتانسانی و زیس

اما مواردي که در باال برشمرده شد تنها هنگامی قادر به تأثیرگذاري حقیقی یعنی 
بخش باشد. اي رهاییتأثیرگذاري درازمدت بر سرنوشت بشر است که در خدمت پروژه

ن باشد و تواند متفاوت از ایاي که قصد دارد نشان دهد که نهادهاي انسانی میپروژه
.مبادله در بازار نیستندها کاالیی قابلت که در آن انساناي ساختوان جامعهمی

هایادداشت
.، نقد اقتصاد سیاسینیاموختید هنوزجمله ر.ك. محمد مالجو، از. 1
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با عنوان گذار ایران در تبدیل ثروت 2003آوریل30منظور سندي است که در تاریخ . 2
کاري گروهی از اقتصاددانان بانک جهانی، ازنفت به توسعه است که حبیب فبتینی با هم

جمله کالوس استروپ، ژرژ فتینی، پاتریک هناهن و جمعی دیگر نوشته است.





نقد
سیاسیاقتصاد
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