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 1عامل دگرگونساز در شرايط کنونی کدام است؟
  

شد که دیگر برای سيستم  وگاه سوسياليسم برای مدت کوتاهی تصور میپس از فروپاشی ارد
مسابقه  «نظام اجتماعی بورژوائی از. نداردجهانی سرمایه داری پيروزمند، آلترناتيوی وجود 

با اصرار بر محق بودن  شروشنفکران.  به عنوان پيروز نهائی بيرون آمده بود»سيستم دو
نظام سرمایه   سخن راندند و اعالم کردند که دیگر جز»پایان تاریخ« از انکش هوراخویش، 

سخنوران سيستم حاکم به جشن و پایکوبی خشک و خالی . داری جامعه دیگری متصور نيست
گویا : وظایف مبرم برای خود پرداختند دلباز انبوهی از بسنده نکردند، بلکه به تعيين دست و

را  ش دیروز با سوسياليسم امکان آناکنون دیگر سرمایه داری فارغ و دل آسوده از کشاک
 گسترش جهانشمول رفاه وعدهآنان . یافته است که توان بالقوه باطنی خود را عيان سازد

نظام « چنين بود که از برقراری و. را می دادندعمومی و برقراری صلح جهانی جاودان 
  . مبتنی بر اصول سرمایه داری نوید داده شد»جهانی نوین

  
 در برابر واقعيت موجود بی سرعتبه ا دیری نپایيد و برنامه سياسی آنان  توهم حضرات ام
 بيدرنگ به پس گرفتن کليه ،زیرا سران سرمایه بعد از فتح آسان. آبرو و رسوا شد

های داده شده که با مالحظه وجود  دستاوردهای مبارزات سندیکائی و بازپس گرفتن آوانس
مناطق  شيوه رایج عملکرد آنان در. ، پرداختندسوسياليسم واقعا موجود صورت گرفته بود

 تازه نفوذ به این مناطق محدود نماند، بلکه پياده کردن سرسختانه سياست نئوليبرال در
 درجه مطلوب وبه برای رساندن بازدهی گردش سرمایه : دنبال آوردبه کشورهای مادر را 

 سيستم اجتماعی تنظيم امور تشدید حداکثر بهره کشی از نيروی کار به تغييرات بنيادی در
پانزده سال بعد .   منجرگردیدًا حل شده،دست زدند که به بازگشت به دوران تناقضات ظاهر

  : از فروپاشی سوسياليسم نتيجه نهائی کار رقت انگيز است
 دنيا پرتشنج تر و ناامن تر شده است •
  تشدید یافته اند هم در مقياس جهانی و هم در خود کشورهای متروپول،تناقضات اجتماعی •
 .تر شده است طرز مهيبی عميقبه  فقر و ثروت دره مابين •
  

چرا که دیگر مثل .  طرد سرمایه داری دليل فوق العاده ای الزم نيستمسئلهدیگربرای طرح 
  : آفتاب روشن شده است که شيوه عملکرد سرمایه داری به تخریب اجتماعی می انجامد زیرا

افزون   گسترش هرچه بيشترميدان نفوذ و تشدید فشارروزراز بقای سرمایه داری درگرو •
 . بر مردم نهفته است

جنگ همه «سرمایه داری به تشدید رقابت ميان تک تک افراد مردم نياز دارد و از اینرو  •
 .    را برمی انگيزد»برعليه همه

به سبب شيوه عملکرد متداول آن، تمایالت خصمانه و خشونت بار نه تنها نسبت به  •
 .ها توسعه می یابد  انسان»درون« بلکه همچنين نسبت به »ونبر«

افزونی  طور روزبه ن، حتی دستاوردهای تمدن بشری را اصول خود ـ مخرب رشد آ •
 .کند مورد مخاطره قرار داده و شالوده های طبيعی زندگی را تهدید می

خود را  موثر در حيات اقتصادی، سایه رکردنبدستراتژی زیرفشارگذاشتن و ازعرصه ا •
 این سياست،.  گسترده است نيزآن» متمدن«های  بر فضای اجتماعی حتی در بخش

 و گسترش اعمال »فرهنگ کينه و دشمنی«زمينه را برای پروبال گرفتن لگام گسيخته 
اعمال زوری که نه تنها از نظر کمی و شدت  .سازد  می آمادهزور وستم جمعی وفردی
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 احدهای اجتماعی امری متداول و طبيعی تلقی می وبسياری ازدر فزونی یافته، بلکه 
 . شود

  
 تجزيه و تحليل سرمايه داری و تصوراتی در باره سوسياليسم 

  
توان به مشخصات عمده و کيفی  با بررسی ساختارتضادهای جامعه سرمایه داری می

 :آلترناتيو تاریخی آن دست یافت
 زندگی فارغ از اعمال زور •
 طرد استثمار و ستم •
 کردن فرهنگانسانی  •
 گسترش عمومی شيوه رفتار مبتنی بر همبستگی •
 .و پوشاندن جامه قانون بر اندام عدالت و تأمين اجتماعی •

 ليکن شيوه تحقق آن .دهند شک اهداف مهم و ارزشمندی را تشکيل می نکات فوق الذکر بی
ست، پاسخ روشن برای این سؤال که نيروی محرکه این تغييرات کدام ا .ها قابل بحث است

مروز به تواند ا کدام نيروی اجتماعی می .هنوزمعلوم نيست و احتياج به بحث و بررسی دارد
 حساب آید؟به عنوان عامل تحول تاریخی 

 .ل مطروحه، هنوز وجود نداردیجواب حاضر و آماده برای این پرسش، مثل اغلب مسا
 :شوند نو طرح میشدند، از  ل بنيادی که قبال حل شده تلقی مییاز اینرو امروزه مسا

های  راه حل.  تحوالت اجتماعی با دخالت جدی دولت در امورمسئلهمثال نقش طبقه کارگر و 
 حق مورد تردید قرار میبه  جمع متشتت و پریشان نيروهای چپ  امروزه در،سنتی متداول

 را نماینده بالفصل طبقه کارگر قلمداد می های سنتی که خود ازجمله نقش سازمان .گيرند
های بروکراتيک و احزاب سياسی پيشرو  سندیکاها به عنوان انجمن .ردند، مورد انتقاد استک

 .طبقه کارگر ندارندتعيين تکليف برای شوند که کاری جز  به عنوان نهادهایی محسوب می
شود که به اشکال بروزخودبخودی تضادها و  های متمرکز پيشنهاد می جای ارائه طرحبه 

  .ز زندگی جاری توجه شودهای زایيده ا راه حل
ير را دنبال کرده است، می تواند های اخ های اجتماعی سال های جاری جنبش کسی که بحث

 خود مشغول میبه ی جنبش ضد گلوباليزاسيون را نيز آسانی دریابد که چنين نقطه نظرهائبه 
 .ستدارد که پوسته پيشين خود را ترکانده ولی از نظر محتوا بسيار ناهمگون مانده ا

حال جنبش ضد گلوباليزاسيون توانسته حداقل در محيط اجتماعی مملو از بی تفاوتی و  با این
به  مسائل مبرم رشد جامعه بشری را ،محيط سياسی آکنده ازعزلت جوئی و مسئوليت گریزی

 .      گوش بخش اعظم مردم برساند
 اغلب شکل شماتت و یاگرچه اعتراضات موجود عليه دیناميسم گلوباليزاسيون سرمایه دار

  احساس نوميدی و عجزنياز به سرکشی و اوقات  گيرد و بيشتر خود میبه سرزنش اخالقی 
حال جریان فکری ضد گلوباليزاسيون از روح سرکش  این همراه دارد، بابه همزمان را 

 :کند سابقه حکایت می تضادی غریب و بی
واند و از ریشه های اقتصادی ـ خ نام میبه ریان فکری خطر اجتماعی ملموس را این ج

درک نفوذ روزافزون اکونوميسم سرد و بيرحم در  .دارد اجتماعی عينی آن پرده برمی
 .عرصه های مختلف زندگی مردم به این جریان فکری چهره ای محتوامند بخشيده است

گسترش دم افزون تفکر ضد گلوباليزاسيون از سوی دیگر نشانگر آن است که وعده های پوچ 
 .حدودی از دست داده اند های حاکم اعتبار خود را تا و خدعه های عوام فریبانه جناح
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شاید هنوز شتابزده باشد که جنبش ضد گلوباليزاسيون را ماهيتا ضدامپریاليستی قلمداد کنيم، 
توان گفت که مبارزه سياسی آن واقعيت امپریاليسم را  ولی با توجه به محتوای این جنبش می

  .نونی اش نشانه گرفته استدر هيأت ک
این جنبش نه تنها تصوری را درسر می پرورد که خواهان جهانی عادالنه و مبتنی بر 

گيرد که از مرحله نارضایتی  اندیشه ای مایه می همبستگی است، بلکه عالوه بر آن از
 :ناآگاهانه فراتر رفته است

عنوان دو امر مربوط به هم  دیناميسم گسترش گلوباليزاسيون و تعميق بحران عمومی به 
 .گيرند مورد مالحظه قرار می

 که در دو دهه اخير عرصه دار ميدان »لترناتيویآ جنبش«مقایسه با جهان بينی  در این امر
بخش  افراد وابسته به جنبش آلترناتيوی اکنون در .کند بود، از تفاوتی تعيين کننده حکایت می

دی از تمایالت هژمونی طلبی امپریاليستی و  تا حدود زیا»حزب سبزها«سازمان یافته 
 :کنند استراتژی تغييرات نئوليبراليستی پشتيبانی می

 ها در درهم کوبی یوگسالوی نقش فعالی به عهده داشته اند آن •
 کنند  حمایت می"جنگ جهانشمول عليه تروریسم"از مفاد عمده  •
  نقش فعالی ایفا کرده انددر تغيير قانون اساسی آلمان در زمينه تحدید حقوق پناهندگان •
 .و از منادیان استراتژی تعميق فاصله طبقاتی ـ اجتماعی مردم کشورند •
 سابق آلمان شرقی »جنبش حقوق شهروندان«این سياست از سوی بخش چشمگيری از  •

 .شود بی کم و کاست تأیيد و اجرا می
  

  تضادها و جنبش ضد گلوباليزاسيون تجربه 
  

 ای مجزا و منفرد محدود  مسئلهمدتا به عرصه ای مشخص ورا ع خود جنبش محيط زیستی
 کرد، ولی جنبش ضد گلوباليزاسيون که از وسعت نظر بيشتری برخوردار است، تا می

چه طرح و بررسی ارتباط ! حدودی اما فقط تا. حدودی این مرحله را پشت سرگذاشته است
ه قادر به ترک افق دید محدود پدیده ها با همدیگر اغلب به بقایای طرز تفکری آلوده است ک

 در حال حاضر  جریان فکری جنبش ضد گلوباليزاسيون بررسیاز اینروست که. خود نيست
 .کند تناقض جلوه میم
 نحوه و درجه نفوذ طبقات اجتماعی، مسئلهتوان از طرح مجدد  به عنوان اقدامی مثبت می •

اما این . وستانه سخن گفتد از طریقی انسان تقسيم ثروت و شرایط تأمين بقای نسل بشر
 را از ریشه کاپيتاليستی آن بررسی مسئلهموضعگيری انتقادی هنوز به آن معنی نيست که 

 .چارچوب سيستم حاکم نمی گنجد به تغييراتی روی آورند که در کنند و
  مالکيت ربط داده میمسئله اعتراض ضد سرمایه داری از سوی آنان بندرت به مسئله •

شيوه توليد و تملک  رسند که اشکال اصلی کار نه در  این نتيجه میاز اینرو به. شود
 .ارزش اضافی بلکه در نحوه تقسيم ثروت نهفته است

 که دارندگان ارزهای انتقالی از بازار  (»ماليات توبين«اقدامات فرعی مانند  ها از آن •
 .انتظار معجزه دارند) دارد می بورس را به پرداخت بخش ناچيزی از سود وا

شود ولی   سخن رانده می» دنيای دیگر«چند در جنبش ضد گلوباليزاسيون از ضرورت  هر
که آلترناتيو برای  این .ها از دنيای دیگر صورت بندی اجتماعی دیگر نيست منظور آن

بسياری  .کند ها خطور نمی  آنذهنجامعه سرمایه داری می تواند تنها سوسياليسم باشد، به 
باليزاسيون هنوز از تردید خود نسبت به سيستم سرمایه داری به از فعالين جنبش ضد گلو
 :نتيجه ای قاطع نرسيده اند
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توهم برقراری سرمايه داری ) وحشی(اکثر آنان با محکوم کردن سرمايه داری لگام گسيخته 
 .اهلی و خيرخواه را در سرمی پرورند

 و قدرت مسئلهيشداوری به این موضعگيری نتيجه ناگزیر امتناع آنان از پرداختن عاری از پ
را تغيير می توان داد ـ همانطور که   دنياقدرتاميد اینکه بدون تسخير . استحاکميت
معنی تسليم در به گوید ـ نه تنها   یکی از برجستگان جنبش ضد گلوباليزاسيون می2هولووی

 . استيتحاکمزدن در برابر سيستم بازتوليد  معنی زانوبه  بلکه همچنين قدرت مسئلهبرابر 
ها را آلت  هولووی توانسته است قدم بقدم نه تنها تفکر مردم بلکه مشاهدات و احساسات آن

 به قدرت مسئلهدر مورد ) اگر بخواهيم محتاطانه جمله بندی کنيم(احتياط آنان  .دست قرار دهد
  که تحت لوای رهائیقدرتشود که گویا روندهای انتقال  بهانه تجربه ای تاریخی توجيه می

استنتاج درستی که  . منجر شده اندحاکميتصورت گرفته اند، به گرفتار آمدن در نسوج جدید 
 و عواقب اجتماعی مخرب آن دست قدرتجائی نمی برد، زیرا کارآئی سيستم به اصوال راه 

عدم مقابله با سرمایه داری جهانی شده و استوار بر نئوليبراليسم : نخورده باقی می مانند
قيمت عقيم کردن فکری خود توجيه کرد و این واقعيت تاریخی ه توان تنها ب یرادیکال را م

را از یاد برد که سرمایه داری بازتوليد خود را در فواصل زمانی معين با توسل به شيوه های 
  .سازد فاجعه آميز و بربرمنشانه عملی می

ابطه ای تنگاتنگ با دو جنگ جهانی قرن بيستم در ر  هر نه تنهاهرگز نباید از یاد برد که
 نظامی  هایدخالت بلکه شيوه تيز سرمایه داری شعله ور شده اندتشدید تضادهای تمدن س

مبارزه عليه «کنونی با عواقب کثيفی که بدنبال دارد و توجيه جنگ داخلی جهانی تحت عنوان 
ا کوشش جامعه سرمايه داری برای تحکيم خويش ب یاد می آورد کهبه  بار دیگر »تروریسم

از اینرو نفی جامعه سرمایه داری امری ضرور  .آمادگی آن برای تخريب خويش همراه است
اینجا سخن از یک ضرورت اجتماعی و یا تکنولوژیک نيست، بلکه صحبت  .و الزامی است

 ، از دیالک تيک واقعی پيشرفت و انحطاط است، زیرا با توسعه تغييرات بنيادی جامعه
ه ميخکوب کردن جامعه در فرماسيون فرتوت موجود از سقوط تضادها حدت می یابند و را

اگر پيگير در اندیشه باشيم و به عاقبت کار بيندیشيم به این نتيجه  .گذرد در ورطه بربریت می
 قدرت و ضد قدرت مسئلهناگزیر خواهيم رسيد که انتقاد از سرمایه داری لگام گسيخته از 

  .تفکيک ناپذیرست
 

  انتقاد از قدرت
  

آنجا که دیناميسم خود ـ مخرب تمدن ستيز، استراتژی توسعه طلبانه با توسل به تجاوز از 
بی پرده و تعميق بی پروای فاصله طبقاتی در جامعه ناشی از مناسبات حاکميتی  عریان و

مشخص است، پس نيروهای بالقوه مقاومت تنها از طریق تجزیه و تحليل دستگاه قدرت 
 قدرت و هم قربانيان آن هم سردمداران. می باشندابل تشخيص و نحوه عملکرد آن ق) دولت(

نظام اجتماعی فقط و فقط از طریق قيام و  نام خواند، زیرا تضادهای شعله ور هربه را باید 
ربانيان جامعه سرمایه داری عمدتا کسانی جز ق. می باشندمقاومت قربانيان آن نظام قابل حل 

های  ین طبقه کارگر است که قربانی مستقيم استراتژیچون ا: مردان و زنان زحمتکش نيستند
که خود زحمتکشان  لذا صرفنظر از این .حاکميت و استثمار سيستم سرمایه داری است
رسيم که مایحتاج حياتی  کنند، به این نتيجه می موضع اجتماعی خود را چگونه ارزیابی می

منافع سرمایه لگام گسيخته را مردم جامعه جبهه اصلی مقاومت در برابر اعظم بخش اکثریت 
طور خود به خود اجتماعی سبب موقعيت به عالوه بر این زحمتکشان  .دهد تشکيل می

                                                 
2 J. Holloway, Die Welt erändern, ohne die Macht zu übernehmen, München 2002 
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را دارند که از  ها اصوال امکان آن زیرا آن:  عنوان اهرم قدرت محسوب می شوند بهبخودی
  .کار دست بردارند و خود را از زیر بار حکام جامعه خالص کنند

مایه داری، به بب جایگاه مخصوص خود در روند اقتصادی بازتوليد سرسبه طبقه کارگر 
گيرد و  کند و مورد استثمار قرار می طور دسته جمعی کار میبه عنوان طبقه ای که 
ازای فروش نيروی کار خود قادر به ادامه زندگی اند، خود را از سایر ه اعضای آن تنها ب

های  او خالق ثروت: کند طبقاتی متمایز میهای اجتماعی در تاریخ طوالنی جوامع  گروه
: کند فشار تضادهای جامعه سرمایه داری جان می طور جدی در زیربه  است و جامعه

معرض  طرز مهيبی دربه ع بيگانه است و حيات اجتماعی او زندگی او در خدمت مناف
که از تعداد طبقه کارگر زیر ستم مستقيم قدرت اجتماعی موجود قرار دارد  .مخاطره و تهدید

 از زبدگان جامعه تشکيل یافته و عمال اقتصاد سربازخانه ای را درجامعه رواج داده محدودی
تصميم این اقليت به سرمایه ): های سال به سوسياليسم زده شده است تهمتی که سال(است 

 ، برای دور نمای رشد یک منطقه و سرنوشت تعداد بیگذاری و یا عدم سرمایه گذاری
  .  ساکنان آن تعيين کننده می باشدشماری از

های اجتماعی دیگر ندارند،  ویژه طبقه کارگر را گروه این خصایص حياتی و ساختاری خود
رمایه دار در زندگی روزمره ها نيز تضاد منافع حياتی خود را با منافع اقليت س هرچند که آن

های اجتماعی  ین گروهابنابر. کنند و از آن رنج می برند طور ملموسی احساس میبه خویش 
فرهنگی و جنبش می توانند درحرکات اعتراضی اجتماعی ـ ) اینرو و نه فقط از (دیگر 

ها عليرغم آن فقط در شرایط استثنائی تاریخی می  ولی آن .عهده گيرندبه انقالبی نقش مهمی 
ر فکری ها از نظ توانند به عنوان نيروی بنيادی دگرگونساز عرض اندام کنند، هرچند که آن

و همانطور که  (ل جدید جلب توجه کنند یتوانند هشيارانه به مسا مبتکر و نوگرا هستند و می
ميان طبقه کارگر به دی را آموزشی جدی عناصر) در مانيفست حزب کمونيست آمده است

جا گذارند، به حدودی تأثيرات مشابهی  های اجتماعی جدید نيز توانستند تا جنبش .ببرند
ولی  .انجام داده اند) مترجم -در آلمان( 1968های  های بعد از سال جنبشهمانطور که 

ل یها بندرت توجه به ریشه های اصلی معضالت و مسا کارگردانان اصلی این جنبش
  .مطروحه داشته اند

 : دليل عينی محدودیت نفوذ اجتماعی آنان بوده استبه محدودیت فکری آنان 
 چنان ناهمگون بود که آن آن" فمينيسم" و " يط زیستحفظ مح" های  ترکيب اجتماعی گروه

سختی می توانستند از عهده اشاعه نظرات رادیکال برآیند و پایگاه اجتماعی آنان که به ها 
عمدتا در حواشی جامعه قرار داشت به آنان اجازه اتخاذ تصميم برای تغيير بنيادهای اقتصادی 

 .داد ـ اجتماعی جامعه را نمی
ه در ایام رکود نظریات سياسی رادیکال و تحول طلب به رشد انقالبی در هربرت مارکوز

 اميد بسته حاشيه نشينان کشورهای متروپول ودرميان حواشی سيستم جهانی سرمايه داری
حواشی سيستم جهانی سرمایه داری هنوز حرف آخر  در مورد ظهور نيروی انقالبی از .بود

 .رفته است ن کشورهای متروپول دیری است که بربادزده نشده است ولی اميد به حاشيه نشينا
از همان آغاز معلوم بود که نظریات مارکوزه کوچکترین تطبيقی با واقعيت ندارند، زیرا 

های سنتی   و جنبشهای اجتماعی نوین نظریات او بر پذیرش تضادی بارآور ميان جنبش
 . کارگری استوار شده بود

  
   های ساختاری طبقه کارگر دگرگونی

  
 که طبقه کارگر اکنون دیگر از وضوح طبقاتی سنتی خود برخوردار نيست ولی حتی اگر

شمار می به يت و استثمار سيستم سرمایه داری هم به عنوان عنصر مرکزی در حاکم هنوز
شعله ورتر  .ست کار او شالوده اقتدار طبقه داراخدمت گرفتن نيروی زیرا کماکان در. آید
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که این روزها (چه بيشتر ارزش اضافی   تشدید استثمار و افزایش هرشدن نبرد سرمایه برای
  از ها این رویارویی .کند از این مناسبات خصمانه ساختاری حکایت می) ما شاهد آن هستيم

رقيب سرمایه جهت  از اقتدار بی: ت می گيرندأنشمسائل اقتصادی ـ اجتماعی بنيادین جامعه 
  .يم سرکردگی اجتماعی خویشتصاحب محصول اضافی اجتماعی و تحک

نه عمل نکرده و پراکنده و سازمان هراام که طبقه کارگر در این رویارویی کامًال آشکار است
 همين وضعيت قيقًاولی د .گيری عملی بوده است نيافته و از نظر سياسی ناتوان از تصميم

 طبقاتی و  مناسباتمسئلهست که چارگی و بالتکليفی اوموجود و شيوه عمل ناشی از بي
کند، زیرا موضع دفاعی طبقه کارگر   حاد روز تبدیل میمسئلهعواقب مبارزات طبقاتی را به 

در شرایط حاد بحرانی نتيجه یک جنگ طبقاتی است که سرمایه برعليه طبقه کارگر براه 
کمرشکن ناشی از بحران   تحت فشارانسان ها: انداخته و از آن پيروز بيرون آمده است

گسترش جو هراس و .  اند و از هراس بيکار شدن به انضباط روی آورده اندمستأصل شده
  .وحشت زحمتکشان را به عقب نشينی و کوتاه آمدن هرچه بيشتر واداشته است

عامل باید  این همان طبقه است که توصيف ها،همه این بينی می توان پرسيد، آیا با بدبا 
 رات عميق ساختاری در جهان کار و دگرگونیسبب تغييه ها ب این نگرانی دگرگونساز باشد؟

تر شده است که  برای زحمتکشان مشکلآن ه در نتيجه کزا در مناسبات زندگی،  های بحران
، بار سرمایه وارد مبارزه گردند و به منافع مشترک خود واقف شوند و عليه سيطره بی بند

 . دلهره انگيزتر شده اند
 رشته های ،سبب اوتوماتيزه کردن توليد و تقسيم محل کار به واحدهای مجزا ازهمبه  •

 .اندشده بنيادی الزم برای تبادل نظر ميان زحمتکشان و بسيج آنان از هم گسيخته 
 که عليرغم اهميت کماکان معتبر کارخانه های بزرگ وحدت نمی توان نادیده گرفت •

ارگر مخدوش شده است و پيوند جنبش تاریخی درون و برون کارخانه ای طبقه ک
کارگری با نسج اجتماعی ـ فرهنگی مناسبات زندگی روزمره مردم و افق های ارزشی 

 .درخور از هم گسسته است
اگرچه تضاد ميان کار و سرمایه حدت گرفته است ولی ميان خود طبقه کارگر نيز فواصل، 

کارکنان مراکز تکنولوژیکی عالی و ميان  .3های جدیدی پدید آمده اند اختالفات و مرزبندی
ی تفاوتی چشمگير وجود دارد و های دیگر از نظرميزان درآمد و تأمين اجتماع کارکنان بخش

 وجود دارند که در آن بخش هایی ، سيستم صنعتی از باال به پایين بندیتقسيمحاشيه این در 
ز فقر امکان پذیر می چنان پایين است که گذران زندگی فقط در زیر مر  آن دستمزدها، ها

 ميان زحمتکشان منجر مینا بجایی  به جبهه بندی شاغلينتمایز عملی ميان بيکاران و . باشد
بيکاران و تمایز ميان  ،از نظر اجتماعی برای مثال اکثریت مردم براین باورند که: گردد

ت که برای توان نتيجه گرف از این بابت می .مهمتر است  از تفاوت ميان فقير و غنیشاغلين
  4.گردد  دشوارتر می هر روز منافع مشترکشانزمينه هایمردم درک 

های طبقاتی   ویژگی،جدائی و گسترش روحيه ضد همبستگی اما عليرغم وجود تفرقه و
به چند که  مردم هر . استاز بين نرفتهمنگنه تضادها  کارگران مزدبگير و گرفتاری آنان در
شود که یک  ان روشن میآنند ولی روز بروز برای کن طورمنفرد و مجزا از هم عمل می

   .دست صدا ندارد و حل مسائل مبرم از عهده یک فرد برنمی آید
  
  
  

                                                 
3Vgl. Diettrich, Klassenfragmentierung im Postfordismus, Hamburg und Münster 1999 
 
4 Vgl. Werner Seppmann, Beiträge zur Klassenanalyse Band 1 Essen 2004 
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   تضادها و روحيه طبقاتیتجربه
  

شود که کارگران از نظر سياسی  طور اتوماتيک موجب آن نمیبه تحت ستم بودن صرف 
یر فشار تضادها تأثيری دوگانه ز قرار داشتن مدام در. مترقی باشند، بلکه درست برعکس

ولی  شود مدت موجب کسب تصوری واقعی نسبت به جامعه می در دراز: گذارد برجای می
در کوتاه مدت به پيدايش احساس ناتوانی و بيچارگی و تسليم نوميدانه در برابر قدرت حاکم 

اجتماعی سرنوشتی  اما در ذهن اکثریت زحمتکشان تضاد اصلی جامعه و هم .گردد منجر می
ک بعدی ی برداشت زحمتکشان از جامعه .صورت نوعی پيشداوری ته نشين شده استبه آنان 
ها اوضاع اجتماعی را عليرغم کليه تحریفات ایدئولوژیک و توهمات فردی  آن: است

کنند  ها احساس می ها و پائينی غيرعادالنه و جامعه را به عنوان سيستمی متشکل از باالئی
صاحب خانه شخصی شده اند و از  سکنه طبقات پایين هرم اجتماعی که مثالالبته گاهی هم (

ضعف اجتماعی خویش، خود را  نظر شغلی شانس ترقی دارند، ضمن سرپوش نهادن بر
 .)کنند متعلق به اقشار باال و یا طبقات متوسط قلمداد می

سيم محل رنگ شدن خصال سنتی طبقاتی و عليرغم تق عليرغم بی(موضعگيری طبقه کارگر 
: نشانگرمناسبات مبتنی بر مبارزه اجتماعی آنهاست) هم کار به واحدهای مستقل جدا از

  شعوری کارگری شکل می،حيرت انگيز است مشاهده این امر که عليرغم تغييرات یاد شده«
 5»گيرد که کماکان ریشه در تضاد سنتی منافع کار و سرمایه دارد

دهند که عليرغم تشتت و تفرقه اجتماعی   میبررسی ها و مطالعات عملی مشخص نشان
کنند که مشخصه بارز مواضع  هنوز تمایالت مبتنی بر روحيات و عاداتی جان سختی می

درجمهوری فدرال « .اجتماعی طبقه کارگر و بازتاب درگيری آن با تناقضات اجتماعی است
 آنهاست، ميان  مردم بسته به موقعيت طبقاتیآسایشکه درجه رفاه و  آلمان احساس این

ميان مردم بنا به  در 6».رایج است) ویژه مردم آلمان شرقیبه (اتفاق مردم به اکثریت قریب 
چند  هر(گيرند که در آن تجارب مبارزاتی  ها روحيات طبقاتی شکل می وابستگی طبقاتی آن

  .متبلور شده است) مه آلود، مغشوش و آشفته
 توليد نه تنها زیر فشار تضادها به کسب آگاهی برکت موقعيت خود در رونده طبقه کارگر ب

این امر اما نمی تواند  .برد گردد بلکه عالوه بر آن به منافع عينی خود نيز پی می نایل می
زیرا پی بردن به تشابه ساختاری وضع زندگی به . بيشتر اوقات بدون واسطه صورت گيرد

چشم همچشمی ميان بيکاران و مثال تحریک حس رقابت و (سبب تسلط فراگير اصول رقابت 
روست که اقشار پایينی جامعه بندرت  از این .گردد در جامعه بورژوائی دشوار می)  شاغلين

می توانند بدون واسطه به موقعيت مشابه ساختاری خود در جامعه پی ببرند و به منافع 
کليه علت کاالئی شدن به به سبب زندگی مبتنی بررقابت که  .مشترک خود آگاه گردند

مناسبات اجتماعی و تسلط مطلق طبقه حاکمه بر روند تقسيم کار شدت می یابد، اشکالی از 
گيرد که عاجز از توضيح سيستماتيک ارتباط متقابل  آگاهی در ذهن طبقه کارگر نشأت می

   .ل اجتماعی استیمسا
  راکارگر  طبقه ، شدنمادیبدون بررسی همه جانبه مقوله های بيگانگی، از خود بيگانگی و 

 . 7ساده دالنه خواهد بودخواندن، به عنوان عامل تاریخی دگرگونساز 
عدالتی بنيادی پی بردن به این  ویژگی عمده آگاهی کنونی اغلب زحمتکشان ضمن درک بی

 است که نيرویی بيگانه اختيار امور را در دست دارد، ولی این آگاهی نمی تواند از مسئله

                                                 
5 M. Schumann, Metamorphosen von Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein, Hamburg 2003, S. 102 
6 H.-H. Noll, Wahrnehmung und Rechtfertigung sozial Ungleichheit, in: H. Meulemann (Fig.). Werte 
und nationale Identität im vereinten Deutschland. Erklärungsansätze der Umfrageforschung. Opladen 
1998, .68 
7 Vgl.: W. Seppmann, Die Aktualität der Entfremdungstheorie, in: Marxistische Blätter, H. 1, 2004 
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ذهن و  تضادهای اجتماعی از سوئی در  .ين واقعی مجهول برآیدعهده تعيين هویت این مسئول
د ولی از برجای می گذارننظریات ماقبل انتقادی اثرات خود را به صورت  جامعه شعور

ناتوانی از تعيين هویت  .دهند چارگی و بی پناهی را اشاعه می سوی دیگر نيز احساس بی
مفریبانه به بهانه های من در آوردی دشمن علل عينی دارد، زیرا کارگزاران سرمایه عوا

مجموعه «شوند و پشت ساختارهای گردش سرمایه زیر نظر  مانند گلوباليزاسيون  متوسل می
  .8کنند   نيت واقعی خود را پنهان می»سرمایه داران ایده آل

 طبقاتی از همين رو هرگز دچار این توهم نشده است که محروميت درک مارکسيستی شعور
بلکه برعکس . کند های انتقادی تصور طور اتوماتيک عامل موضعگيریبه  ی راهای اجتماع

بر این نکته تأکيد کرده است که ارتقای طبقه کارگر به درجه یک نيروی سياسی قادر به عمل 
از . طور ذهنی صورت گيردبه درک منافع طبقاتی باید : گذرد از مسيری بغرنج و دشوار می

 پرولتاریا باید نخست برای کسب آگاهی مناسبی نسبت »نيستمانيفست حزب کمو«نقطه نظر 
به موقعيت اجتماعی خود تالش کند، شرایط عينی زندگی خود را دریابد و سپس به منافع 

تازه بعد از این مرحله است که پرولتاریا می تواند به عنوان . مشترک طبقاتی خود پی ببرد
 »ارگر به عنوان عامل تاریخی دگرگونسازطبقه ک« از اینرو .عامل طبقاتی وارد عمل شود

 یک روند است واقعيت« زیرادر جایی بسيار واقع بينانه قرار دارد ات، امکاندر طبقه بندی 
 9» . فقط عبارت نيست از آنچه که هست ، بلکه همچنين از آنچه که خواهد شدو

تماعی و بلوغ  رشد تضادهای اقتصادی ـ اجمانندمقاومت سياسی مبتنی است برشرایط عينی 
 های موضعگيری الزم برای دگرگونسازی تنها از طریق بررسی مالک .الزامات ذهنی

 .ندمی باش قابل استنتاج ، اجتماعی موجود و نقد و طرد اشکال آگاهی حاکممبارزات تجربيات
این امر تنها در یک چارچوب سياسی ـ سازمانی و در طی مبارزه برای منافع حياتی مستقيم 

 اشکال سنتی مبارزه طبقاتی در کشورهای سرمایه  ازهمين دليل نبایدبه  .یر استتحقق پذ
 مبارزه در راه منافع مادی شالوده یک روند آموزشی زیراداری پيشرفته صرفنظر کرد، 

خویش و توان  دسته جمعی است که در طی آن ستمکشان به چند و چون ستم وارده بر
  .گردند خالقيت اجتماعی خود آگاه می

  
 دورنماهای استراتژيکی

  
 »عامل دگرگونساز قدیم« نقاط مشترک زیادی با »عامل دگرگونسازجدید«به احتمال قوی 

کنار به  را »نقش تاریخی طبقه کارگر«ا اگر هم تصورات متداول در باره زیر. خواهد داشت
 ای برکت جنبش تودهه بگذاریم، تغييرات بنيادی در عصر سرمایه داری ریسک آلود نيز ب

گذشته از این  .کنند کسانی جامه عمل خواهد پوشيد که از فروش نيروی کار خود زندگی می
های پدید آمده ميان  نباید فراموش کرد که طبقه کارگر عليرغم کاهش تعداد آن و تفاوت
ترین و بزرگترین گروه  اعضای این طبقه و تحليل رفتن آن هنوز هم که هنوز است همگون

عموميت یافتن کار مبتنی بر دستمزد فقط به کشورهای صنعتی  .دهد ل میاجتماعی را تشکي
های دهه  در سال: گردد مادر اختصاص ندارد، بلکه شامل حال کليه کشورهای جهان می

 .داد  درصد مجموعه صاحبان اشتغال را تشکيل می40هشتاد طبقه کارگر در سطح جهان 
 . نشانگر گسترش جهانشمول صنعت است، این رقم»عامل علم«عليرغم باالتر رفتن نقش 

افسانه های متداول که گویا کار فکری جانشين کار مادی شده و پارادیگم تاریخی عوض 

                                                 
سرپوش نهادن تردستانه به مناسبات مالکيت بروسايل توليد و داشتن اکثريت سهام مربوطه با ايجاد اين قائم موشک بازی ببرکت  8

  .       شبکه ای از سهيم شدن های جاری و سيال امکان پذير شده است
 

9 B. Brecht, Werke (Große kommentierte Berliner Ausgabe), Bd. 22.1, S. 458 
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گردیده و طبقه کارگر درحال اضمحالل است، دست پخت مدافعان سيستم سرمایه داری است 
   .و ربطی به واقعيت امر ندارد

 ست ولی این نوع کارها نيز عمال به سيستم چند حجم کارهای سمبوليک افزایش یافته ا هر
کند و از نظر جغرافيائی  کار از نظرجسمی تغيير پيدا می .شوند توليد مادی مربوط می

: دهد  است که اعتبار خود را از دست می»پایان کار«شود ولی این تز جعلی  جابجا می
ئين بودن سطح سبب پابه جائی از صحنه بدر شده، در جائی دیگر در توليد مادی که 

علم  .گردد دستمزدها و استانداردهای نازل اجتماعی و محيط زیستی دوباره وارد صحنه می
کنند، زیرا بدون تکنولوژی کومپيوتری پيشرفته  و   این روند را همراهی میاطالعات و 

دو  ولی این. شبکه بندی تمام ارضی آن سيستم جدید تقسيم کار بين المللی نمی تواند تحقق یابد
 تبادل آن  وکارگيریبه  و طالعاتتکنولوژی ا: وجه توليد مادی را زاید نمی کنند يچ هبه

 جانشين سيستم صنعتی سرمایه داری نمی شوند بلکه به تثبيت توان توليدی آن خدمت می
طور به  ، متوسط سابقًا غيروابستهاقشارروند الیه های زیادی از درنتيجه این  .10کنند

 شوند و بدون داشتن حق مالکيت و کنترل بر ران سرمایه تبدیل میگزاخدمت به بالواسطه
عرصه  .دهند به توليد ارزش اضافی تن در میکه با آن مشغول به کار هستند، وسایل توليدی 

دیری است که برای تحقق و باز توليد سرمایه لشکر عظيمی از حقوق ) توليد خدمات(ثالث 
ضمنا با قوت  .گز نمی تواند بر آن صرفنظر کندبگيران را مشغول کار کرده است و هر

کارگماردن کارفکری خالق در این زمينه به  تکنولوژیک توليد مادی راه برای گرفتن جنبه
به  و اقشار رفتهگونه پایگاه استثمار از مرزهای کارخانه ها فراتر  گردد و بدین آماده می

  .11گيرد  برمی در»کارگران یقه آبی«مراتب پهناورتری را تحت عنوان 
 ما در آینده کهگذارد   طبقه صنعتی جدیدی پا به عرصه وجود می،در بسياری از کشورها

اگر براین  بنا. سياسی و اجتماعی خواهيم بودرسيدن به برابریشاهد مبارزه آن برای 
  .سوسياليسم پروژه سياسی عصر صنعت باشد پس هنوز آینده ای شکوفان درپيش دارد

، پس باید به بازی گرفته شوند یکدیگر برعليهان زحمتکش نمی خواهند اگر زنان و مرد
نمایندگی منافع مستقيم آنان باید از مرزهای : مبارزه آنان ساختار متفاوتی با گذشته داشته باشد

است که در درون کنسرن سياست سرمایه بر آن چون امروزه (منافع کارخانه ای فراتر رود 
در شهر  کارگران اوپل مانند: دیگر برانگيزدیکا به رقابت با های مختلف توليد ر ها بخش
برای رویاروئی با سيطره سرمایه باید به  .) پرتقال کشور همکارانشان دردر آلمان وبوخوم 

 از این رو در سال .ارتباطات فراتر از محل کار و در ابعاد بين المللی اهميت جدی داده شود
م ارضی اصول سرمایه مللی مبارزه طبقاتی و تعميم تماهای آتی توجه به جنبه های بين ال

ین برای مبارزات کارگری مفيد ابنابر .مراتب بيش از پيش پيدا خواهد کردبه داری اهميتی 
کنند، خود را به دورنماهای تمام  خواهد بود اگر زحمتکشانی که در راه منافع خود مبازه می

همچنين برای جنبش ضد گلوباليزاسيون  .کنند نزدیکتر) نوین(ارضی جنبش های پساسنتی 
مفيد خواهد بود، اگر از پيگيری سازمانی جنبش کارگری درس بگيرد و با طرز تفکری آشنا 

یابی مبتنی بر روشنگری الزم و ملزوم  یافته را با سازمان شود که روشنگری سازمان
ند برنامه ای برای جریان فکری جنبش ضد گلوباليزاسيون فقط وقتی می توا .داند یکدیگر می

به این امر . (تغيير واقعی جهان عرضه کند که خصلت طبقاتی اختالفات اجتماعی را بفهمد
 اگر جنبش ضد گلوباليزاسيون می. )کند  تاحدودی توجه می»جنبش اصالحات اجتماعی«

مردان زحمتکش و به  خواهد در دوران سيطره مطلق سرمایه کامياب شود، به مبارزه زنان و
زیرا اتحاد . خارج از اردوی زحمتکشان نياز دارد د وسيع نيروهای موجود دراتحا

غلبه بر این  گردد و  می»کارتل قدرت«یه داری با دولت منجر به پيدایش انحصارات سرما

                                                 
10 M. Castells, Das Informationszeitalter, Teil 1: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, Opladen 2004 
11 H. Marcuse, Konterrevolution und Revolte, Frankfurt/M. 1973, S. «f. 
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از این رو برای تشکيل  .برکت قدرت متحد نيرومندتری امکان پذیر خواهد شده قدرت تنها ب
نيروهای مخالف بورژوازی  ی االمکان بيشترجبهه وسيع ضدانحصاری حضور حت

حتی ( تضاد با سيستم انحصاری ـ دولتی باشند ها که در انحصاری، یعنی کليه اقشار و گروه
         .12 استی ضرور،)ل وحدت نظر داشته باشندی مسای  در بخشفقطاگر 

  
  سياست به عنوان روند آموزشی

 
وجود دارد که جنبش ضد گلوباليزاسيون و ها  ل و سمتگيرییليست عریض و طویلی از مسا

توانند از همدیگر بياموزند و کمبودهای خود را   میبا گرایش تحول بنيادیسازمان طبقاتی 
 .برطرف سازند

ه عليه استثمار جنبش ضد گلوباليزاسيون باید بياموزد که هر موفقيت کوچک در مبارز •
 واقعی برای پشت سرگذاشتن شرطی امکان پذیر است که آمادگیبه لگام گسيخته فقط 

 مسئلهسيستم سرمایه داری موجود باشد و سازمان طبقاتی طبقه کارگر باید برای این 
پاسخ بيابد که چگونه یک محصول دگرگونی انقالبی می تواند با تکيه بر تجارب عملی 

 .زندگی تحکيم شود و قوام یابد
ی نسبت به جامعه مطلوب شرطی تصور روشنبه یان فکری جنبش ضد گلوباليزاسيون جر •

تقریبا کليه مناسبات در گيری کاالواره  خویش بدست خواهد آورد که انتقاد از نفوذ و شکل
ل دیالک تيک توليد، تصاحب و تحقق یابی ارزش اضافی پيوند یزندگی را قاطعانه با مسا

اجتماعی برای منتقدین رادیکال سيستم سرمایه داری مفيد خواهد بود اگر دریابند که . دهد
 شمارمیبه وان اولين قدم برای تغيير جامعه وسایل توليد فقط به عن کردن مالکيت بر

ها و  ساختارهای اقتصادی تحول فرهنگی ـ انقالبی که ستمکشی ارثی انسان. رود
طور کامل و به کنند، باید  ها را منعکس می های ته نشين شده در روان آن پریشانی

و نه حتما زور خشونت آميز و (ها با اتکا به زور  ليه آنزیرا ک. اساسی دگرگون شوند
نه تنها مناسبات توليدی بلکه همچنين انواع و اقسام تکنيک و . 13بوجود آمده اند) آشکار

خدمت به ها و معيارهای فکری، شيوه  ها، مناسبات ميان انسان طرز زندگی متأثر از آن
 .د سياسی باید زیر و رو شونمشارکتگرفتن طبيعت و 

 عامل دگرگونساز تفکيک ناپذیر تحولی از معنی است که تغيير اوضاع اجتماع این بدان •
دهند، برای  این برداشت نظری که آندو پشت و روی روند واحدی را تشکيل می. است

تيک دگرگونساز را پرا. تصور مارکس و انگلس از امر رهائی تعيين کننده بوده است
نظر  زمان تغييرات اقتصادی ـ اجتماعی و فردی در ممثابه روند هبه مارکس و انگلس 

 تغيير اوضاع اجتماعی و عمل انسانی »تزهای فویرباخ«از نظر مارکس در : گيرند می
ولی از یک همچو استنباط همه جانبه .  می باشندها برهم منطبق یا تحول خود انسان

 دگرگونساز اجتماعی نسبت به امر رهائی نباید ارتقای کيفی شيوه برخورد پيش برنده و
عليرغم پيدایش عرصه های جدید عمل و اندیشه : را جدا کرد) یعنی عمل انقالبی(

 گرچه بایدشود،  های سنتی رویاروئی اجتماعی کاسته نمی بهيچوجه از اهميت ميدان
از آنجا که سياست وکيل .  شرایط تغيير یافته نوین تطبيق داده شوندااشکال عمل سياسی ب

های سياسی جدیدی کشف  ی کارآئی خود را از دست داده است، پس باید مدلمآبانه سنت
 ممکن  طریقاز این. هماهنگی داشته باشندسازمانی توده ها   که با اندیشه خود14شوند

                                                 
12 W. Gerns, Problematik der Übergänge in der Pragrammatik der DKP 1968-1978, in: Marxistische 
Blätter H, 3, 2004, 5. 49f. 
 
13 A. Gramsci, Gefängnishefte, (Ed. Buchmann/Haug), Berlin und Hamburg 1995ff., Bd. I, S. 81 
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 و نطفه هایی آینده  ایده ها،طرفدار تحول بنيادیاست که در چارچوب جنبش کارگری 
 . نيز پا به عرصه وجود بگذارندگرایانه

جنبش ضد گلوباليزاسيون : توانند بری هردو طرف مفيد باشند های آموزشی یاد شده می مگا
که این جنبش  این .تواند از این طریق خود را از دام اصالح طلبی شرمگين رهائی بخشد می

ال است، ولی هم اکنون مرحله ئوبتواند به تغيير دورنمای سياسی نایل آید، هنوز مورد س
نتيجه این سمتگيری  اهميت و نقش آتی این جنبش و حتی  .گذراند می سرگيری را از  تصميم

های رزمنده  سازمان .را به عنوان صدای رسای اعتراض تعيين خواهد کرد موجودیت آن
طبقه کارگر می توانند با در پيش گرفتن یک سياست همکاری به ریشه های تاریخی خویش 

مبارزات طبقاتی در «بر کتاب مارکس انگلس درمقدمه ای چه همانطور که . برگردند
  : می نویسد»فرانسه

ديگر دوران شبيخون اقليتی آگاه در رأس توده های نادان برای  « 
آنجا که سخن از تغيير کامل سازمان . پايان رسيده استبه تحقق انقالب 

ها بايد  اجتماعی است حضور آگاهانه توده ها ناگزير و الزامی است، آن
 از چه قرار است و برای چه بايد با تمام موضوعه  کفته باشنددريا

 » .وجود وارد ميدان شوند
  

  
   
  

 


