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مبانی مقاومت اجتماعی

نقد سرمایه داری، در صورتی که بخواه��د معن��ای سیاس��ی بیاب��د، بایس��تی
مبانی اجتماعی داشته-و یا پیدا کند. عمده ترین نقد، از قرن نوزدهم تا قرن
بیستم، «مسأله کارگران» نامیده میشد که پایه ت��وده ای آن در طبق��ه ک��ارگر
در حال رشد یافت میشد. این نه فقط مسأله ای برای س��ازمانهای ک��ارگری
در حال ظهور و گاهی اوقات هواداران لیبرالش، بلکه نیز افکار محافظه کارانه
بود؛ حتی فاشیستها، خش��ن تری��ن دش��منان جنب��ش ک��ارگری، س��ازمانهای
خود را بر اساس نمونه آن شکل دادند. کارگران صنعتی، مرکزی��ت خ��ود را ت��ا

  حفظ کردن��د. پ��س از آن ی��ک پایگ��اه اجتم��اعی دیگ��ری ب��رای۱۹۷۰سالهای 
مبارزه ضد سرمایه داری در جنبش های ضد سرمایه داری ظهور کرد و ح��ول
مسأله آزادی ملی و بر علیه «توسعه وابستگی» امپریالیستی بسیج شد.
ولی در طی سی سال گذشته، ص�نعتی س�ازی در ش�مال متوق�ف ش�ده و
راهپیمایی و مارش کار به پیش، جهتی معکوس گرفت؛ در اینجا، «دیالکتیک
بزرگ»-یعنی: برخورد و تضاد فزاینده بین کاراکتر اجتماعی نیروهای مول��ده و
م��الکیت خصوص��ی- متوق��ف ش��ده اس��ت. در عی��ن ح��ال، ص��نعتی س��ازی
کش��ورهای پیش��رو در جن��وب در ط��ی همی��ن دوران، ب��ر خلف نظری��ه معت��بر
گذشته وابستگی، اکنون تا حد زیادی به معنای امکان توسعه سرمایه داری
در اسیا، آفریقا و امریکای لتین درک میش��ود. بن��ابراین، آی��ا ام��روز، نیروه��ای
اجتماعی در حال رشدی که از نظ��ر عمل ک��رد هم��تراز طبق��ه ک��ارگر س��ازمان
یافته و یا جنبش های ضد استعماری قرن بیستم باشد، وجود دارن��د؟ ک��امل 
واضح است که در حال حاضر، هیچ قشر ضد سرمایه داری قابل توجه وج��ود

۱۵۰ندارد- که خود ی��ک وض��عیت منحص��ر بف��رد ب��رای س��رمایه داری در ط��ی 
سال گذشته محسوب میشود. اما، اگ�ر م�ا ن�ه ب�ه جنبش�های ض�د س�رمایه



داری، بلکه به تش��کل ه��ای ت��وده ای ک��ه پط��ور ب��القوه می توانن��د سرنوش��ت
توس��عه س��رمایه داری معاص��ر را رق��م زنن��د نگ��اه کنی��م، نیروه��ای اجتم��اعی
مهمی پا به صحنه گذاشته اند. ما میتوانیم بین چه�ار ن�وع نی�روی متف�اوت ،

تمایز قائل شویم.

از حاشیه
اولین نیروی ب��القوه منتق��د اجتم��اعی، ک��ه ش��امل گروهه�ای پی��ش س��رمایه
داری میشود، در برابر مؤسسات ب��زرگ تج��اری مق��اومت م��ی کن��د. در اینج�ا
مردمان بومی، که اخیرا  تا حدی ق�درت گرفت��ه ان�د، موض��وع اص�لی هس�تند.
آن ها از نظر سیاسی بیش از همه در اند آمریکا و در هند اهمیت دارن��د، ام��ا
در طول جنوب حض��ور داش��ته و ش��بکه های بین الملل��ی خ��ود را توس��عه داده
ان��د. آن ه��ا بج��ز در مح��ل و منطق��ه، از نظ��ر ع��ددی و من��ابع، وزن��ه س��نگینی
محس��وب نمیش��وند؛ ام��ا مب��ارزات آن ه��ا میتوان��د ب��ا جنب��ش ه��ای مه��م و
گسترده تر مقاومت هم صدا شود. آن ها در حال حاضر در بولیوی نیروی قاب��ل
تکیه  و یکی از مولفه های اصلی دولت ائتلفی محس��وب میش��وند. انه��ا در
هن��د هس��ته اص��لی شورش��های ب��زرگ هس��تند؛ و در ه��ر دو م��ورد توس��ط
سازمان دهندگان جنبش سنتی کارگری سازمان دهی میش��وند-در بولی��وی
توسط معدنکاران سوسیالیس��ت بیک��ار ک��ه ب��ه کش��ت کوک��ا روی اورده، و در
هند مرکزی توسط انقلبیون حرفه ای مائوئیست سازمان دهی م��ی گردن��د.
دومی ها، در هند، دچار ض��ربه ش��دیدی گش��ته، ام��ا شکس��ت نخ��ورده و ی��ا
نابود نشده اند. در مکزیک، زاپاتیست ها هنوز منطقه لکاندونا در چیاپاس را
در دست دارند. اما چنین بسیجی میتواند دو پهلو و متناقض باشد: در بنگال
غربی کمونیستی، دهقانان ض��من دف��اع از املک خ��ود در براب��ر پ��روژه ه��ای
توسعه گرانه صنعتی، چرخش ب��ه س��وی حکوم��تی ب��ه س��بک چین��ی را نی��ز

مسدود نموده و رژیمی راستگرا را به سمت قدرت سوق دادند.  
دومین نیروی منتقد، و تا حد زیادی اضافی س��رمایه داری، از ص��دها میلی��ون
دهقان ب�ی زمی��ن، ک�ارگر فص�لی و فروش�نده خیاب�انی، ک�ه تش�کیل دهن�ده
جمعیت زاغه نش��ین گس��ترده ای در بخش��هایی از افریق��ا، آس��یا و امریک��ای
لتین هستند، ساخته میش�ود. ( مع�ادل آن ه�ا در ش�مال میتوان�د جوان�انی،
هم بومی و هم مهاجر، که بطور فزاینده ای به حاش��یه ران��ده ش��ده و ب��دون
پیوند شغلی هستند، باشد. ) انها بطور بالقوه، سرچشمه اصلی بی ثباتی
سرمایه داری هستند. اکثر مواقع خشم پایمال شده و خشونت این لیه ها،



انفجارگونه و اغلب نی��ز وحش��یانه، ب��ه ش��کل قت��ل ع��ام ق��ومی ی��ا خرابک��اری
اش��وبگرانه خ��ود را  نم��ایش م��ی ده��د. ه��ر چن��د ک��ه، ای��ن «نفری��ن ش��دگان
زمینی» در مبارزات بر علیه اخراج و برای دسترسی به آب و برق نیز شرکت

  و۲۰۱۱م��ی کنن��د. آن ه��ا نق��ش مهم��ی در شورش��های اع��راب در س��ال 
اعتراضات ضد ریاضتی، ضد حکومتی در امتداد م��دیترانه ش��مالی و س��واحل

دریای سیاه-یونان، اسپانیا، بلغارستان، رومانی-بازی می کنند.
تحت چه شرایطی ممک��ن اس��ت ای��ن نیروه��ا ب��ا ن��وعی الترن��اتیو اجتم��اعی-
اقتص��ادی حی��اتی مرتب��ط ش��وند؟ واض��ح اس��ت ک��ه ه��ر الترن��اتیو منتق��د،
میبایس��تی بط��ور مس��تقیم ب��ا نگرانی ه��ای اساس��ی انه���ا-هویت جمع��ی
وج�ودی آن ه�ا و اب�زار ام�رار مع�اش انها-رابط��ه برق�رار کن�د. ای�ن ام�ر نیازمن�د
توسعه شیوه های ارتباطی برای رس��یدن ب��ه عم��ق ای��ن اقش��ار مردم��ی، ب��ا
ایجاد رهبران کاریزماتیک و بوسیله شبکه های ارتباطی وسیع، چه شخص��ی
و چه الکترونیکی، است. انان بویژه به مثابه جمعیت شهری بعید اس��ت ک��ه
سازماندهی شوند؛ این نیروی منتقد ب��القوه ب��دون ی��ک ح��ادثه تحریک کنن��ده
موضعی، که بطور طبیعی از قبل غیر قابل پیشگویی است، به صحنه عم��ل

نخواهد دوید.
البته، دیالکتیک روزمره دستمزد-کار سرمایه داری، هنوز بخ��وبی ب��ا ماس��ت،
حتی اگر از نظر جغرافیایی دوباره پیکربندی شده است. طبقه کارگر صنعتی
در شمال بسیار ضعیف باقی می ماند برای آنکه بتواند دع��وت ب��ه جن��گ ض��د
س��رمایه داری کن��د؛ ام��ا ریاض��ت اقتص��ادی و ی��ورش ه��ای س��رمایه داری ،
اعتراضات کوتاه مدت ایجاد می کند، مثل در فرانسه در جایی که نیروی ک��ار

، تهدید به اختلل در توزیع گاز و بنزین ک��رد و در۲۰۱۰سازمان یافته در سال 
 ک��ارگران ف��ولد کارخانج��ات را اش��غال نمودن��د. ک��ارگران جدی��د۲۰۱۲س��ال 

تولیدی در چین، بنگلدش، اندونزی و جاهای دیگر در جنوب م��وقعیت به�تری
برای طرح مطالبات ضد سرمایه داری دارند، اما م��وقعیت ان��ان بخ��اطر عرض��ه
وسیع نیروی ک��ار تض��عیف م��ی ش��ود و از همی��ن ح��ال نی��ز الگ��وی اش��تغالی
بخش خدمات که بیشتر از هم مجزا هستند، از آن ها س��بقت گرفت��ه اس��ت.
تلش ه��ای مک��رر ب��رای تش��کیل اح��زاب ک��ارگری، از نیجری��ه ت��ا ان��دونزی، ب��ه
شکست انجامید؛ در طی سی سال گذشته تنها حزب کارگر برزیل موفقیت
داشته است. هم کره جنوبی و هم افریقای جنوبی دارای جنبش��های مه��م
کارگری مبتنی بر اتحادیه ه��ای ک��ارگری هس��تند، ام��ا ه��ر دو ان��ان ار فق��دان
خواسته های سیاسی قوی رنج میبرند: اتحادیه ه�ای ک�ارگری،  در افریق�ای
جنوبی تحت الشعاع حکومت کنگ�ره مل��ی آفریق�ا ق��رار گرفت��ه ان�د، و در ک��ره



جنوبی توسط درگیری های جناحی تضعیف گش��ته و ب��ر اث��ر انه��ا  ی��ک پ��روژه
 نقش بر آب شد.۲۰۱۲عالی گسترش حزب متحد چپ در اواخر سال 

در حالی که مبارزه طبقاتی در جنوب برای افزایش دستمزد، و تا حدی ب��رای
کم کردن شرایط وحشتناک کاری، موفقیت آمیز ب�وده اس�ت، ام�ا بعی�د بنظ�ر
می رسد که به یک مبارزه طلبی سیستماتیک تری گسترش یابد. در شرق
اس��یا، بط��ور مش��خص، س��رمایه داری ص�نعتی س�طح مص��رف ب�التری دارد،
س��طحی ک��ه ب��رای اقتص��اد کم��تر در ح��ال توس��عه اروپ��ایی، زم��ان بس��یار
طولنی تری طول کشید. درست است که حض��ور حک��ومت ح�زب کمونیس��ت
در چین و ویتنام به معنی آن نیست که چرخش ضد سرمایه داری غیر قاب��ل
تصور است و اگر تلش بشود امکان پذیر میباشد. با این حال برای آنکه چنین
اتفاقی بیافتد نیاز به  ه��م  توق��ف رش��د اقتص��ادی و ه��م بس��یج م��ؤثر طبق��ه
ک��ارگر ب��ر علی��ه ن��ابرابری عظیم��ی ک��ه سیس��تم حاض��ر ایج��اد نم��وده و
«هارمونی» و انسجام اجتماعی سرمایه داری کمونیستی را با خطر مواجه
کرده است، میباش�د. ای�ن س�ناریو قاب�ل تص�ور ول�ی ح�داقل در کوت�اه م�دت،
تقریب��ا  مح�ال اس��ت. س��ناریوی بیش��تر امی�دوار کنن�ده و محتم��ل، مرب��وط ب�ه
مب��ارزات در مح��ل ک��ار و ج��امعه ب��رای مس��کن، بهداش��ت، آم��وزش و حق��وق

مدنی میباشد.

توده یقه سفید
اکنون نی�روی اجتم�اعی ب�القوه منتق�د چه�ارم می توان�د در دیالکتی�ک پلری�زه
سرمایه داری مالی امکان ظه��ور یاب�د. لیه ه�ای طبق�ه متوس��ط، و مهم�تر از

۲۰۱۱هم���ه دانش���جویان، نق���ش هدایت کنن���ده را در جنب���ش ه���ای س���ال 
-اس��پانیا، یون��ان، مش��رق عرب��ی، ش��یلی و همچنی��ن اعتراض��ات ض��عیف تر

) در شمال آمریکا و شمال اروپ�ا -و اعتراض�ات ترکی�ه و برزی�لOccupyاشغال(
 بازی کردند. این فوران اتشفش��انی، ه��ر دو طبق��ه متوس��ط و۲۰۱۳در سال 

جوانان مردمی، و در بعضی موارد والدین آن ها را نیز، بر علیه فساد، انحص��ار
و قط���بی ش���دن سیس���تم س��رمایه داری،  ب���ه خیابانه��ا کش��انید. آن ه���ا

۲۰۱۱نتوانستند به قدرت سرمایه خدشه ای وارد کنند، هر چند که در سال 
دو دولت را س��اقط نمودن��د. ام��ا ای��ن میتوان�د تمرین��ی ب��رای درام ه�ای آین�ده

باشد.
در دهه گذشته، گفتمان در مورد طبقات متوسط جدید به ص��ورت ی��ک بهم��ن



رشد کرده است.  در و حول افریقا، آسیا و امریکای لتین عمدتا پیروزمندانه-
در شرق اروپا اغلب با احتیاط بیشتر- از ورود بازارهای بزرگ مصرف کنن��دگان
مشکل گشا  تمجید می شود. درست و یا غلط، همیشه بحث طبقه از نظر
اجتم��اعی بس��یار مه��م اس��ت،  و از ای��ن رو  م��وج جه��انی گفتم��ان طبق��ه

  است. در اکثر موارد ای��ن۲۰۱۰متوسط، نشانه قابل توجهی از گرایش دهه 
نکته ای مربوط به دیالکتیک اجتماعی انتقادی نیست؛ بلکه برعک��س، عم��دتا
آن،  پیروزی مصرف را تحسین می کند. طبقه کارگر در ح��ال ح��ذف ش��دن از
اسناد حزب کمونیست چین و ویتن�ام اس�ت، در ح�الی  ک�ه در اروپ�ای تح�ت
رهبری المان، ایده آل یک «جامعه طرفدار کار افرین��ان» ج��ای تص��ویر «ج��امعه
دستمزد بگیران» اواسط قرن بیس��تم را گرفت��ه اس��ت. بط��ور کل��ی مفس��ران
سیاسی، طبق��ه متوس��ط را ب��ه مث��ابه پ��ایه نوی��د دهن��ده اقتص��اد «س��الم» و
دمکراسی لیبرالی به شمار می اورند؛ هر چند که اقتصاددانان متفکر، بویژه
در برزیل، بر شکنندگی « طبق��ه می��انی» تأکی��د داش��ته  و خط��ر همیش��گی
فقری ک��ه تع��داد زی��ادی از ان��ان در مع��رض آن ق��رار دارن��د را ی��ادآوری میکنن��د.
برعک��س،  لح��ن ح��اکم در ای��الت متحده،نگران����ی در م��ورد ن��زول وض��عیت
اجتم��اعی و وزن اجتم��اعی طبق��ه متوس��ط میباش��د. اروپ��ای غرب��ی ک��امل 
الگوی مشایه را دنبال نکرده است: در اینجا، مفهوم طبق��ه متوس��ط هم��واره
نسبت به آمریکا و یا اس�یا-از جمل��ه چی��ن پسس��ت مائوئیس��ت- بیش��تر مح�اط
شده است، چرا که  دراروپا بحث حضور طبقه ک�ارگر تث��بیت ش�ده اس��ت. در
حال حاضر در خارج از اروپا، مفهوم جدید طبقه متوسط، شامل انبوه جمعیت
بین بسیار فقیر و بسیار ثروتمند میباش�د، ی�ا ب�ا اس�تفاده از خ��ط فق�ر اغل�ب

  دلر در روز در مح��دوده۱۰ ، یا ۴ ، ۲همه آن ها، منهای دارندگان درامدهای 
 درصدی بال، هستند.۱۰ و یا ۵پایین و از محدوده بال، منهای ثروتمندهای 

 برعکس طبقه کارگر ص��نعتی، مجم��وعه ناهنج��ار ش��ناخته ش��ده ب�ه عن��وان
«طبقه متوسط»، حامل رابطه خاص تولیدی نبوده  و یا پناه بر تمایلت رش��د
ویژه- ای، بجز خواست مصرف، نمی برد. ب�ا ای��ن ح��ال، طبق��ه متوس��ط -و ی��ا
بخش قابل توجهی از ان- همانطور که تابحال نشان داده است، ب��ا توان��ایی-
اش برای تبدیل شدن به یک بازیگر سیاس�ی مه��م، و نی��ز برت��ری وی ک�ه ب�ا
نزول و یا بهم ریختگی پرولتاریای صنعتی رشد میکند، تعریف میگ��ردد. رش��د
طبقات متوسط در جنوب جهانی درخور توجه وی�ژه ای اس��ت، چ�را ک�ه آن ه�ا

می توانند در تعیین گزینه های سیاسی نقش حیاتی بازی کنند.
دقیقا  به خاطر عدم تعینن اجتم��اعی طبق��ات متوس��ط، ب��ار آن ه��ا می توان��د در
جهت های مختلف و نیز متضاد پرت��اب ش��وند. طبق��ه متوس��ط بس��یج ش��ده،



نیروی عمده حمایت از کودتای پینوشه در شیلی ب��ود، م��دتی بع��د همتای��ان
۲۰۰۲ونزولیی شان از تلش ناموفق ب�رای س�رنگونی هوگ�و چ�اوز در س�ال 

حمایت کردند، و شش س��ال بع��د، پول��داران «پیراه��ن زرد» ب��انکوکی، دول��ت
تایلند را ساقط نمودند. همانطور که تاری��خ اروپ�ای ق��رن بیس��تم نش��ان م��ی-
دهد، طبقه متوسط ،نیروی ذاتی برای دموکراسی نمی باشد. با ای��ن ح��ال،
ان منبع فشاری برای تغییرات دموکراتی�ک ب�وده و نق�ش مهم�ی در س�الهای

 در تایوان و کره جنوبی-ش�انه ب�ه ش�انه ک�ارگران ص�نعتی-و در اروپ�ای۱۹۸۰
 ب��ازی ک��رد. ان نی��روی عم��ده در ق��اهره و ت��ونس در س��ال۱۹۸۹ش��رقی در 

، و حامی اعتراضات خیابانی مردمی در یونان، اسپانیا، شیلی و برزیل۲۰۱۱
  محس���وب میش���د. نوس��انات سیاس��ی طبق���ه۲۰۱۱–۲۰۱۳در س��الهای 

متوسط به وضوح در چرخ��ش ش�دید آن در مص��ر، از تحس��ین دموکراس�ی ت�ا
ستایش از نظامیان در سرکوب دگراندیشان، و نادیده گرفتن اس��تقرار مج��دد

رژیم سابق منهای مبارک،  دیده میشود.
اما مداخلت حیاتی نیروهای طبق��ه متوس��ط نی��ز می توان�د خ��ود را در ص�حنه

، مکزیکو سیتی با جمعی��تی مع��ادل ی��ک۲۰۱۲انتخابات نشان دهد. در سال 
کشور متوسط اروپایی، برای چهارمین بار متوالی یک ش��هردار دس��ت چپ��ی

 درص�د از ارا را۶۴را انتخاب کرد؛ نامزد موفق، میگ�وئل انج�ل مانس�را، تقریب�ا  
کسب نمود، که نمایانگر یک بلوک فراگیر مردمی میباشد. در هند، خط سیر
ام ادمی(حزب عامه) هنوز مشخص نشده است. پیشرفت های قاب��ل ت��وجه
حزب عامه و رهبر ان، ارویند کجری�وال،  ب�ه خ�اطر  اتح�اد جدی�دی اس��ت ک�ه
معترضین ضد فساد را بهم پیوند می دهد، انها درخواست دسترسی به آب
و سایر خدمات عمومی دارند که لیه ه��ای بس��یار گس��ترده تری می توانن��د از
آن بهره من�د ش�وند. ای�ن ح�زب در دهل�ی ن�و و نی�ز نس�ه ح�وزه از دوازده ح�وزه
انتخاباتی  «کاست های قانونی» را جارو کرد، برای آنکه بتواند قدرت پایتخت

 روز بع�د اس�تعفا ده�د،۴۹  بدست گیرد-تا اینکه فقط ۲۰۱۳را در اواخر سال 
چرا که تلش های قانونی انان برای محدودیت اختلس توسط دول�ت مرک�زی

 در۲۰۱۳متوق��ف ش��د. در ان��دونزی ن��امزد اص��لح طل��ب، جوک��وی، در س��ال 
کسب حکمروایی جاکارت��ا ب��ر علی��ه ه��م س��ردمداران محل��ی و ه��م تبلیغ��ات
انتخاباتی فرقه ای مذهبی-معاون منتخب او یک مسیحی  چینی بود- پی��روز
گشت؛ او بر اساس پلتفرم گسترش خ�دمات آموزش��ی و بهداش��تی، و نی��ز
ترویج «شهرسازی کار ساز» در انتخابات شرکت نمود. در اینجا نیز، ق��درت و
اثر بخشی اتحاد طبق���اتی-توانایی آن ه��ا ب��رای ارائه پیش��رفت های ملم��وس

برای توده مردم- را باید در آینده ارزیابی کرد. 



تم انتقاد
بعد از  کتاب بلی�ک، «کارخانج�ات ش�یطانی تاری�ک»، س�رمایه داری -و ب�ویژه
سرمایه داری صنعتی- همیشه موضوع نقد فرهنگی بوده است. برای م��دت
طولنی، سیستم بسادگی ازکنار چنین شکایاتی عبور می ک��رد، ام��ا س��ال

»، پایان این بی اعتنایی بود. جنبشهایی که  نم��اد ای��ن س��ال بودن��د،۱۹۶۸«
پیش��رفت زی��ادی ب��ر علی��ه خ��ود س��رمایه داری بدس��ت نیاوردن��د، ام��ا ت��أثیر
عمده ای ب��ر رواب��ط اجتم��اعی داش��تند: س��اییدن مردس��الری و زن س��تیزی،
مشروعیتزدایی نژادپرستی نهادی، استحاله سلسله مراتب و تمکی��ن-بطور
خلصه، ترویج برابری وجودی، بخصوص در اروپا و آمریکا. با این حال، تح�ولت
فرهنگی بطور عمده توسط سرمایه داری پیشرفته، با صنایع تکنیک��ی ب��ال و
در عین حال ساده و غیر تشریفاتی، موجی از مدیران زن، روند کلی حق��وق
همجن��س گرای��ان و ازدواج ه��م جنس��ی، ارزش اجتم��اعی «ب��ورژوازی غی��ر

متعارف» و غیره، جذب میشود.
جنبشهای مبتنی بر نقد فرهنگی جامعه سرمایه داری یا ب�رای مح��دودیت و
تنظیم توسعه سرمایه داری و یا روشهای ج��ایگزین زن��دگی ایج��اد میش��وند.
بنظر میرسد که فرصت برای ح��داقل چه��ار ن��وع عم��ده جنبش��های اتنق��ادی-
فرهنگ��ی در ده��ه ه��ای آین��ده، ک��ه ه��م روش��های «مح��دودیتی» و ه��م
«ج�ایگزینی» را م�ی پوش�انند، وج�ود دارد. از نظ�ر ت�اریخی، تهدی�د انس�جام
اجتماعی که توسط سرمایه داری لجام گس��یخته ص��ورت میگی��رد، مهم��ترین
دلیل محدودیت است. در سالهای اخی�ر، مس�ائل محی�ط زیس�تی ب�ا ع�واقب
ناخواسته صنعتی برای اکو سیستم هر چه بیشتر غیر قابل کنترل میگ��ردد.
در ح�ال حاض��ر در می��ان «الترناتیوه�ا»، ه��ر گ��ونه ارتب��اطی ب�ا سوسیالیس��م
معوق گذاشته میشود، اما چشم ان��دازهای دیگ��ری بوض��وع قاب��ل تش��خیص
هس��تند، ک��ه بیش��تر ش��باهت ب��ه کمونیس��م مارکس��ی ت��ا سوسیالیس��م
صنعتی قرن بیستم دارند. در ح�ال حاض�ر، دو جنب�ش ای�ن چنین�ی را میت�وان
شناسایی کرد ک�ه ح�داقل ب�ه گ�ونه نطفه ای وع�ده کیفی��ت به�تر زن�دگی در
مقایسه با سرمایه داری را م��ی دهن��د. اولی��ن ان، ک��ه ب��ه به��ترین نح��وی در
آلمان بیان میشود، از تجربه کشورهای توسعه یافته ش��روع میکن��د، و تأکی��د
بر «بعد از رشد» دارد. دومین ان، یک الترناتیو خاکی-اجتم�اعی ارائه میده�د
و نیروی خود را از کشورهای غیر سرمایه داری جنوب میگیرد. ما به ه��ر ی��ک



از این ها به نوبه خود نگاه می کنیم.
ابت��دا، ام��روز انس��جام اجتم��اعی ب��رای نخبگ��ان ح��اکمه نس��بت ب�ه همتای��ان
خودشان در قرن گذش�ته کم�تر حی�اتی اس��ت. س�ربازان م�زدور بط��ور عم�ده
جایگزین سربازان نظ��ام وظیف��ه ش��ده ان��د؛ رس��انه های دس��ته جمعی کم��ک
میکنند که انتخابات داخلی «قابل کنترل» گردند؛ عقل اقتصادی غ��الب ب��ر آن
است که سرمایه گذاران بین المللی تمایل و علقه بیشتری برای ارائه رشد
قائل هستند تا یکپارچگی توسعه. برای نخبگان شمال، انسجام قب��ل از ه��ر
چیز، فشار بیشتر بر مهاجران برای اضمحلل بیشتر که «هم امیزی» نامیده
میشود، معنی می دهد. این کامل  درست است که یک نگراپی رس��می در
اتحادیه اروپا برای انسجام اجتماعی وجود دارد، اما در عمل این موضوع فقط
به شکل جغرافی�ایی و نی�از ب�ه ت�أمین م�الی پ�روژه ه�ای توس�عه در من�اطق
فقیرتر درک میشود. در طول بحران کنونی، با تحمیل ریاضت سخت بر م��ردم
جن��وب اروپ��ا، نگران��ی رس��می کم��ی در م��ورد افزای��ش س��طح محرومی��ت
اجتماعی وجود داشته اس��ت. واض��ح اس��ت ک��ه دیگ��ر انس��جام مل��ی، کلی��د
قدرت امپریالیستی محسوب نمی شود-چنانچه در قرون ن��وزدهم و بیس��تم،
در انقلب از بالی میجی ژاپن، و تلشهای کمتر موفق رژیمهای جینگ چی��ن
تا امپراتوری عثمانی، انسجام ملی به مثابه پایه قدرت جغرافی��ای سیاس��ی
مدرن  پنداشته میشد. پس از جنگ دوم جهانی، توسعه منسجم س��رمایه-
داری ملی، بطور یکسانی هدف حاکمان منتخب ژاپن و نظامیان تایوان و کره
جنوبی بود؛ این منجر به جوامع صنعتی گردی��د ک��ه در جه��ان س��رمایه داری،
بخاطر سطح پایین نابرابری اجتماعی نسبت به دولتهای رفاه اروپایی در رده
دوم قرار داشتند. برای حاکمان جمهوری خلق چین، انسجام اجتم�اعی ی�ک
معیار تعیین کننده برای بازدهی سیاسی باقی ماند. نابرابری فوق الع��اده ای

 سال گذشته ایجاد شده است-که بس��یار متف��اوت از۳۵که در چین در طی 
خط سیر رشد سریع و مساوات طلب��انه ژاپ��ن، ک��ره جن��وبی و ت��ایوان اس��ت-
قبول تصویری که انان از خود به مثابه «جامعه هارمونی��ک و همن��وا» دارن��د را
غیر ممکن میسازد. این ممکن است در مورد دیگر کشورهای دیگر جنوب نیز

پیش اید.
از ای��ن رو محرومی��ت اجتم��اعی، ن��ابرابری و از ه��م گس��یختگی، پ��ایه ب��القوه
انتقاد از پایین باقی می ماند، چنانکه جنبش های اعتراضی مکرر چند سال
گذشته این موض�وع را نش�ان داده ان�د. جوام�ع واقع�ا  موج�ود س�رمایه داری،
کامل  منطق سرمایه را درک نم�ی کنن�د: در آن ه�ا ح�وزه ه�ای غی�ر س�رمایه
داری، از جمله فضای همگانی و خ��دمات عم��ومی نی��ز وج��ود دارن��د. در ح��ال



حاضر سرمایه داری کوشش دارد تمام حوزه ه��ای اجتم�اعی را م��ورد حمل��ه
ق��رار ده���د-محدودیت، ه��ر چن��د الزام��ا  ن��ه لغ��و (ح��داقل هن��وز ن��ه)، ه��ر چی��ز
عمومی. این دخالت و مزاحمت، جریان مقاومت و دفاع از آنچه که همگ��انی
و یا غیر کالیی است را بوجود می اورد. به تازگی گسترش جهانی این ن��وع
جنبش مقاومت مشهود است: بر علی�ه خصوص�ی س�ازی آم��وزش ع�الی در
شیلی و دیگر نقاط امریکای لتین، ب��ر علی��ه تج��اری س��ازی فض��ای عم��ومی
استانبول، و خشم خ��اموش ام��ا ب��ا وج��ود ای��ن گس��ترده در م��ورد خصوص��ی-

سازی مدارس و خدمات بهداشتی در سوئد.
ک�الیی ش�دن رواب�ط اجتم�اعی و تض�غیف نئولی�برالی ه�ر گ�ونه پن�دار من�افع
عمومی و یا احساس مسئولیت اجتماعی، فرصتی بزرگ برای فساد فراهم
کرده است. حتی در کشورهایی چون سوئد که قبل  توس��ط حک��ومت ه�ایی
با عادات قوی خدمات عمومی (هر چند که امروز این موضوع تحقیر میگ��ردد)
اداره میشدند، سایه معاملت عمومی-خصوصی هم�ه گی�ر ش�ده اس��ت. در
جنوب، در جائیکه فس�اد گس�ترده در بس�یاری از کش�ورها، از جمل��ه چی��ن و
ویتن��ام، سیس��تماتیک اس��ت، کمپی��ن «دس��تهای پ��اک» هن��وز ت��أثیر بس��یار
ان��دکی داش��ته اس��ت. در دهل��ی اعتراض��ات ش��کل ج��دیتری  بخ��ود گرف��ت.

 توسط انا هزاره، که پس از فساد آشکاری که در رابطه۲۰۱۱تظاهرات سال 
 صورت گرفت، منجر ب�ه۲۰۱۰با بازیهای کشورهای مشترک المنافع در سال 

راه اندازی حزب عامه شد. به احتمال زی��اد، جنب��ش ه��ای دف��اعی در مقاب��ل
فس��اد و به��ره ب��رداری تج��اری از فض��ای همگ��انی و خ��دمات عم��ومی رش��د
خواهند کرد، هم به این دلیل که تحریکات چند برابر خواهد شد و ه��م اینک��ه
اکنون مردم کم�تر ملحظ��ه ک�رده، اگ�اهتر ب�وده و ب�ا اس�تفاده از رس�انه های

  ترکیه نمونه۲۰۱۳اجتماعی اسانتر بسیج میشوند. به عنوان مثال در سال 
این قضیه بود. این اعتراضات-همراه با اعتراض��ات ب��ر علی��ه ب��دهی و اخ��راج از
خانه- بجز در مواردی که به بخشی از پیکربن�دی ه�ا و اعتراض�ات گس�ترده تر
اجتماعی و سیاسی تبدیل می گردند، در مح�دوده سیس��تم س�رمایه داری

باقی می مانند.
منتقدان محی��ط زیس��تی س�رمایه داری، ب��ه عن��وان ی�ک جنب��ش در س��الهای

 ش��کل گرفتن��د و هن��وز ه��م وزن��ه مهم��ی در انتق��اد از س��رمایه داری۱۹۸۰
هستند. مسلما، چالش های اکولوژیک تغییرات هوا، آلودگی شهری، غ��ارت
اقی��انوس ه��ا و ک��اهش ذخ��ایر اب، دیالکتی��ک ب��زرگ مارکس��ی بی��ن خص��لت
اجتماعی نیروهای مولده و ماهیت بحران زای روابط مالکیت موجود را دوباره
براه انداخته است: دیالکتیکی که در شمال بخ��اطر ص��نعت زدای��ی و پی��روزی



سرمایه مالی به حالت تعلیق در آمده بود. احتمال  تأثیر این نق�د وابس��ته ب�ه
توان��ایی توس��عه ی��ک مس��ئولیت تنظی��م جمع��ی و در عی��ن ح��ال پرهی��ز از
خواس��ته های ع��دم رش��د ع��ذاب اور م��ی باش��د. ی��ک مس��أله بس��یار مه��م،
آلودگی فاجعه آمیز شهرهای چین- از جمله و بویژه پکن-و مراک��ز ش��هری در
مناطق دیگر آس��یا م��ی باش��د. در چی��ن، آل��ودگی ح��تی من��اطق وس��یعی از
خاک های زراعی را از ببین میبرد. با افزایش تقاضا ب��رای تنظیم��ات عم��ومی،
محیط زیست گرایی می توان��د ب��ا نق��د س��رمایه م��الی لج��ام گس��یخته پیون��د
بخورد. همانطور که دیده ایم، فقدان چنین اتحادهایی، تاکیدی بر ضعف چپ
در اتلنتیک شمالی می باشد-اگر نخوانیم از دل مشغولی تقریب��ا  غی��ر قاب��ل

ترمز چینی برای جبران عقب ماندگی اقتصادی نامی نبریم.
نق��د مص��رف گرای��ی می توان��د ش��کل و ش��مایل نس��ل جدی��د را بخ��ود گی��رد.

»، جنبش جوانان محسوب می شد-یکی از شعارها، «ب��ه هیچ ک��س۱۹۶۸«
  در شیلی و۲۰۱۱بالی سی باور نکنید» بود. در مقابل، در اعتراضات سال 

 ، جوانان اغلب۲۰۱۳مدیترانه، و یا قیام فوری و ناگهانی برزیل در ژوئن سال 
همراه با والدین خود بودند. بح��ران ویرانگ��ر نئولیبرالیس��م در ارژان��تین در آغ��از
ق���رن بیس���ت و یک���م منج���ر ب���ه تظ���اهرات خیاب���انی ش���دیدی از س���وی
بازنشستگان، که تلش در حفظ حقوق بازنشستگی خ��ود داش��تند، گردی��د.
یک جنبش منتقدانه می تواند در میان جمعی��ت مس��ن کش��ورهای اروپ�ایی و

» ش��کل بگی��رد. ای��ن۱۹۶۸ژاپ��ن، ب��ویژه در می��ان س��المندان دارو و دس��ته «
میتواند در درجه اول، اع��تراض در رابط��ه ب�ا کیفی��ت زندگی-ارام���ش، امنی��ت،
هنر-باشد تا نگرانی در مورد رشد اقتص�ادی و انباش�ت س�رمایه. ام�ا ت�اکنون
این پتانسیل مواد تجربی کمی را بدس�ت آورده اس�ت. بعی�د اس��ت ک�ه ای�ن
موضوع کشش زیادی در خ��ارج از اروپ��ا و ژاپ��ن داش��ته باش��د، بج��ز ش��اید در
منطق��ه پلتا[منطق���ه بی��ن ارژان��تین و اروگ��وئه] و در می��ان اقلیت ه��ای ب��ومی
«ملیت اولیه». به احتمال زیاد، مص�رف گرای�ی ب�ه عن�وان دینامی�ک فرهنگ�ی

اصلی باقی می ماند.
نقد جنوب جهانی از سرمایه داری اتلنتیک شمالی، در جنبش فروم ج��امعه
جهانی بیان ش��ده اس��ت، و بش��کل مبس��وط ت��ری توس��ط محق��ق پرتغ��الی،

) ارائه۲۰۱۳بواونتورا دو سوسا سانتوس، در معرفت شناختی وی از جنوب (
میشود. این ب�ه احتم�ال زی�اد ب�ه افزای�ش نف�وذ و تغیی�ر جغرافی�ای سیاس�ی
قدرت جهانی منجر می گردد؛ اما این نیز ممکن است ب��ا س��نگر مق��اومت، و
نه فقط از ط�رف نخبگ�ان ش�مال، روب�رو گ�ردد. مص�رف گرای�ی، اقش�ار جدی�د
گسترده  ای را در جنوب با پرستش مراکز خریدی که چون قارچ میرویند، اغوا



می کند. سانتوس و دیگران یک فضای حی��اتی را ب��از میکنن��د ک��ه ش��ایدغرور
فرهنگی شمال را شدیدا  متزلزل کند. مشکل انان این است که آن ه��ا بط��ور
عم��ده  کس��انی را مخ��اطب ق��رار می دهن��د ک��ه از نظ��ر ان��ان بازن��دگان این��ده
هستند: متجددین شمال.  ب�ا ای�ن ح�ال ایین�ه جن�وبی ک�ه ف�وروم اجتم�اعی
جه��ان، ب��ه س��وی س��رمایه داری اتلنتی��ک گرفت��ه اس��ت، احتم��ال  در تفک��ر

منتقدانه شمال بکار گرفته خواهد شد-که باید شود.
بط��ور خلص��ه: مردم��ان پی��ش س��رمایه داری ب��رای حف��ظ قلم��رو و وس��ایل
معشیتی خود مبارزه می کنند؛ توده های «مازاد»،  از استخدام رس��می در
مدار تولید سرمایه داری حذف شده اند؛ ک�ارگران تولی�دی اس��تثمار ش�ده در
مناطق شمالی و جنوبی؛ طبقات متوس��ط جدی��د و ق��دیم، بط��ور فزاین��ده ای
گرفتار پرداخت بدهی به ش�رکتهای ب�زرگ هس��تند-این ه�ا  پ�ایه اجتم�اعی
بالقوه ای را برای نقد معاصر نظم س�رمایه داری ح��اکم تش�کیل م�ی دهن��د.
هر گونه پیشرفتی، تقریبا  بطور قطع نیازمند اتحاد بین آن ها و در نتیجه بی��ان
نگرانی های آن ها میباشد. این موضوع ک��ه طبق��ه جدی��د متوس��ط در افریق��ا،
آسیا و امریکای لتین به سمت چ��ه راه��ی-و ی��ا چ��ه راهه���ایی-تغییر موض��ع

دهد، حائز اهمیت حیاتی خواهد بود.
در قرن نوزدهم طبقه متوسط در ح��ال رش��د، پیش��تاز توس�عه س�رمایه داری
اروپا-امریکا  محسوب میشد؛ اما دیگر نه. سرمایه م��الی و ش��رکتهای ب��زرگ
چن�د ملی�تی ای��ن نق��ش را از م�دتها قب�ل غص�ب ک�رده ان�د. در ع�وض، طبق�ه
متوسط باید در جوام��ع بش��دت پ��ولریزه ش��ده ام��روز بی ط��رف نباش��د، ی��ا ب��ا
الیگارشی حاکم بر علیه فقرا، و یا با مردم ب�ر علی�ه اقلی�ت ح�اکم. ه�ر گ�ونه
نقد عملی از سرمایه داری قرن بیست و یکم، باید حم��ایت بخ��ش عم��ده ای
از طبقه متوسط را، از طریق طرح بعضی از نگرانی های اصلی آن و تلش در
فرموله کردن آن ها در جهتی انتقادی و مساوات طلبانه،  بس�وی خ�ود جل�ب
کند. این امر احترام به ارزش های اصیل طبقه متوس��ط در م��ورد ک��ار س��خت،
اعتماد بنف��س، عقلنی��ت و ع��دالت را ب��دنبال خواه��د اورد. س��ازگاری ب��ا ای��ن
تشویش ها و نگرانی ها، با خواسته های مردمی برای در بر��رداری و براب��ری،
و ناهمسازی با شیوه های نخبگان مالی بی پروا، همدمان و رفقای سرمایه
داران و رژی��م ه��ای فاس��د و مس��تبد، بایس��تی بخ��وبی ط��رح و اج��را ش��ود.
طبقات متوسط-و بط��ور خ�اص اج�زا حق��وق بگی��ر و پیش��ه ور ان-بط��ور ب�القوه
می توانن��د ب��ه نق��د فرهنگ��ی س��رمایه داری، بخص��وص نگرانی ه��ای محی��ط
زیس��تی و کیفی��ت زن��دگی بپردازن��د. ه��ر چن��د ک��ه، ب��ا ت��وجه ب��ه ناپای��داری
سیاسی طبقه متوسط، ه��ر ن��وع دگرگ��ونی م��ترقی، نی��از ب��ه بس��یج نی��روی



مردمی اکثریت در بی��ن دو جری��ان اجتم��اعی اول ک��ه در ب��ال ذک��ر ش��د، دارد:
مردمان مورد هجوم قرار گرفته یا مطرودین پیش-س��رمایه داری، و ک��ارگرانی

که از خود در حوزه تولید دفاع می کنند. 
    

 ۲۰۱۴- ژانویه ۸۵بر گرفته از نیو لفت ریویو شماره 
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