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هاروی دیوید دانشمند مارکسیست معرفی  

 

دکترای  ۱۹۶۱در انگلستان متولد شد، و کار علمی خود را در دانشگاه کمبریج آغاز کرد. در سال  ۱۹۳۵ دیوید هاروی در سال

خود را در جغرافیا دریافت کرد. پس از آن زمان در چندین دانشگا معروف جهان به عنوان استاد شناخته در رشته ی انسان شناسی 

 و جغرافیا تدریس کرده است.

آرام آرام عالقه هاروی به نظریه های تخصصی پدیده های جغرافیایی کمرنگ تر شد و مسیر علمی او به تجزیه و تحلیل 

 رکسیستی شهرسازی سرمایه داری تغییر یافت.ما

( که به شهرنشینی و Social Justice and the City( )۱۹۷۳” )عدالت اجتماعی و شهر“او خود می گوید که برای نوشتن کتاب 

فرد  چالش های پیرامون آن می پردازد نیاز به درک عمیق تر از پدیده ها داشت و این نقطه آغازی برای سفر دراز او از یک

مترقی به یک دانشمند مارکسیست بوده است. درک درست شهرنشینی او را به یادگیری اقتصاد، انسان شناسی و فلسفه واداشت که 

برای ” شهر“انجامید. او بر نقش کلیدی   ”عدالت اجتماعی و شهر“در نهایت با کاربرد خالق تفکر مارکس برای واکاوی 

ایگزین سوسیالیستی برای سرمایه داری تاکید ویژه یی دارد. برای هاروی شهرها با تمام سازماندهی مبارزه طبقاتی برای یک ج

 ویژگی هایشان بیانگر تضاد و جلوه بیرونی سرمایه هستند.

 The( )۱۹۸۲” )محدودیت سرمایه“پرداخت. و در کتاب ” سرمایه“پس از آن هاروی به طور جدی به یادگیری و مطالعه 

Limits to Capitalاو به این نتیجه می رسد که  ۱۹۷۰بر اساس بحران دهه   ا تجزیه و تحلیل بحران ذاتی سرمایه داری و(، ب

علت اصلی بحران کنونی سرمایه داری انباشت سرمایه است که در آن ارزش افزوده تولید شده نمی تواند دوباره با سودآوری 

 حران تقاضا زیرمجموعه بحران انباشت هستند.سرمایه گذاری شود. دیگر بحران ها مانند بحران های مالی، ب

او اشاره می کند که تا حکومت سرمایه در جهان حرف اول را می زند، نباید انتظاری در تغییر سرنوشت اسف بار کنونی انسان 

زنده ماندن  داشت. سرمایه همیشه راه هایی برای زنده ماندن پیدا خواهد کرد ولی پرسش این است که تا کی انسان ها هزینه این

سرمایه را می توانند و می خواهند با مرگ و محرومیت خود بپردازند. او با الهام از آموزگار خود مارکس به تحلیل پدیده ها بسنده 

 نمی کند و به روشنی تنها سوسیالیسم را راه نجات انسان از دوزخ سرمایه می داند.

( ۱۹۹۰” )وضعیت پست مدرنیته“برجسته ای داشت، هاروی کتاب  در زمانی که تفکر پست مدرن در میان روشنفکران موضع

(of The Condition  Postmodernity:را می نویسد ) 

( به طور کلی تصاویر و افکار را با هم othernessتفکر پست مدرن با تاکید بر جدایی، تقسیم بندی، تفاوت و تأکید بر دگرگرایی )

یان پدیده های جداگانه نیست و با این کار این ها نظم و حرکت تکاملی تاریخ را نیز طوری مخلوط می کند که انگار انسجامی م

 منکر هستند.

( به توضیح بحران مالی که توسط وال استریت در  The Enigma of Capital( )۲۰۱۰) ، ”معمای سرمایه” هاروی در کتاب 

نماید که بدهی های خصوصی و دولتی، توسعه شهری و  شروع شد می پردازد. او خطوط کلی بحران را این گونه می ۲۰۰۸سال 

بازار ملک و مسکن، مالی شدن اقتصاد برای رشد روزافزون سرمایه نقش بسزایی داشته اند. ولی سرمایه هرروز برای پیدا کردن 

ی جلوگیری از مکان های نویی برای سرمایه گذاری سود خود بیش تر با مشکل برخورد می کند. مشکل این است که سرمایه برا

 درصد در سال رشد کند. و این کار هر روز مشکل تر می شود. ۳-۲بحران اقتصادی باید تقریبا 
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هاروی یک دانشمند حرفه ای است که تجربه بسیار وسیعی در پژوهش علمی پیامد های سلطه سرمایه دارد. پژوهشی های او شامل 

را به کارهای او بر انگیخته است. او کتاب های فراوان و مقاالت بی  نکات با ارزشی است که حتا احترام مخالفان مارکسیسم

 شماری برای بازکردن گره های پیچیده درک سرمایه نوشته است که به زبان های بسیاری ترجمه شده است.

که با کارهای  او امروز به عنوان یکی از دانشمندان و نویسندگان مهم جامعه شناختی معروف است. او از اندک دانشمندانی است

 معاصر ما پیوند داده است.  خود تحول چند الیه ای سرمایه داری را با مطالعات تاریخی به زمان

عالقه به کار دیوید هاروی در حال حاضر که ما با یک مجموعه دائمی از تضادهای عمیق، بحران های اقتصادی و محیط زیستی، 

جه هستیم دایمن در حال رشد است. بدون شک هاروی در به روز کردن محتوای شکوفایی انسانی موا  و خود بیگانگی کار و عدم

 نقش بزرگی ایفا کرده است و در تربیت و آموزش مارکسیست های جوان بسیاری نقش انکار ناپذیری داشته است.” سرمایه“

 (۲۰۱۴) ”داری سرمایه پایان و تضاد هفده“ هاروی ارزش با کتاب از ای چکیده خواندن با توانند می  ”ها ای توده“ خوانندگان

(Capitalism of End the and Contradictions Seventeen ) در خود برهان و کالم شمشیر برایی برای آن محتوای از 

 کینزد کتاب فشرده اریبس صیتخل خاطر به نوشته نیا در که است تذکر به الزم برند. بهره ما مشترک داری سرمایه ضد مبارزه

 زین متن یوستگیپ و روان از و شود یم مطرح ییادعا و مستدل ریغ کوتاه، نکات از یبرخ ریناگز یهارو یا صفحه ۴۰۰ به

 شود. یم کاسته

این کتاب به ما کمک می کند تا به درک بهتری از ذات سرمایه و روند انباشت سرمایه تحت سرمایه داری بسیار پیشرفته کنونی و 

داشته باشیم. هاروی در این کتاب با واکاوی های باارزش به توصیف و تکوین استراتژی های الزم مشکالت اجتماعی ناشی از آن 

و ضروری در مبارزه علیه سرمایه داری می پردازد. هاروی همچنین به شدت از رفرمیسم و خوش باوران انتقاد می کند و بر این 

است و نمی توان آنرا با رفرم اصالح کرد. سرمایه داری را باور است که سرمایه داری هنوز هم وحشی و هم بسیار جان سخت 

 .تنها می توان با قدرت مردم از میان برداشت

 هاروی کتابهای از بخشی

(Explanation in Geography (1969 

(Social Justice and the City (1973, ny udgave 2009 

(Limits to Capital (1982, ny udgave 2006 

(The Urbanization of Capital (1985 

(The Condition of Postmodernity (1989 

(The Urban Experience (1989 

(Justice, Nature and the Geography of Difference (1996 

(Spaces of Hope (2000 

(Spaces of Capital: Towards a Critical Geography (2001 

(The New Imperialism (2003 

(Paris, Capital of Modernity (2003 

(A Brief History of Neoliberalism (2005 

(Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical 

Development (2006 

(Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom (2009 

(A Companion to Marx’s Capital (2010 

(The Enigma of Capital (2010 

(Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (2012 

(A Companion to Marx’s Capital, Volume 2 (2013 

(Seventeen Contradictions and the End of Capitalism (2014 
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 ""عدالت تارنگاشت انتقاد

 «!هاایتوده» برخی شیفتگی و «متأخر رفرمیسمسوسیال»

 

همچنان بر گفتمان روشنفکری مسلط است. این چپ به « چپ ضدکمونیسم حزبی»یا « چپ ضدکمونیست»در ایاالت متحده آمریکا 

تی داری و امپریالیسم، راحهای حقیقی سرمایهمندیاپورتونیسم، دنبال کردن شغل، انکار آگاهانه )یا نشناختن( قانون -دالیل گوناگون

های گوناگون جهان را تعبیرکرده اند، اما سخن بر سر فالسفه فقط به شیوه»گوید تز یازدهم مارکس را که می -«مجاز»و آرامش نقد 

های گوناگون جهان انقالبیون فقط به شیوه»گوید های روشنفکرانه خود میفرساییها و قلمواژگون ساخته و با لفاظی« تغییر آن است

 «اند، اما سخن بر سر تعبیر آن است! را تغییر داده

قهرمانان خود را دارد: جیوانی آریگی، جاناتان شل، « ُمجاز»های نقد ها و جبههدر سنگرهای استادی دانشگاه« چپ ضدکمونیست»

گورز، میشل برن، ایستوان مزاروش، جان بالمی فاستر، ارنست مندل، آندره آنتونیو نگری، جاش لوین، دیوید هاروی، روبین بالک

 لووی، امانوئل والرشتاین و غیره.

ضمن بررسی پدیده چپ ضدکمونیست از « ها: فاشیسم منطقی و سرنگونی کمونیسمجامگان و سرخسیاه»مایکل پارنتی در کتاب 

 گوید:جمله چنین می

است.  در میان جمعیت اشاعه داده ستیزی راناپذیری کمونیستدر ایاالت متحده، طی بیش از صد سال، منافع حاکم به طور خستگی»

تر به یک آیین مذهبی شبیه است تا به یک تحلیل سیاسی. در جریان جنگ سرد، چهارچوب ستیزی بیشتا جایی که کمونیست

ای را درباره جوامع کمونیستی واقعاً موجود به یک مدرک خصمانه مبدل نماید. توانست هر دادهستیزی میایدئولوژیک کمونیست

ها آماده امتیاز دادن به نظر ناپذیر و ستیزگر بودند؛ اگر آنها آشتیکردند، آنها در یک نقطه از مذاکره امتناع میر شورویاگ

های ها با مخالفت با محدودیتکه ما گارد خود را پایین بیاوریم. آنرسیدند، این چیزی نبود مگر یک توطئه ماهرانه برای اینمی

کردند این به دلیل سالح حمایت میهای خلعکه حقیقتاً از اکثر پیماندادند؛ اما زمانیگرانه خود را نشان میتسلیحاتی، نیت تجاوز

داد که مذهب ها بود. اگر در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کلیساها خالی بود، این نشان میگری آندروغگویی و تحریک

کردند. اگر کارگران دست ایستی رژیم را رد میبدین معنی بود که مردم ایدئولوژی آتهشود؛ اما اگر کلیساها پُر بود این سرکوب می

ها ها از نظام اشتراکی بود؛ اگر آنای اتقاق افتاد(، این گواه از خودبیگانگی آنطور که در موارد پراکندهزدند )همانبه اعتصاب می

ی نداشتند. کمبود کاالهای مصرفی نشانگر شکست نظام اقتصادی بود؛ کردند، بدین علت بود که مرعوب بودند و آزاداعتصاب نمی

ها کردند جمعیت ناراضی را آرام ساخته و کنترل بر آنبهبود در عرضه کاالهای مصرفی فقط بدین معنی بود که رهبران سعی می

 «را شدیدتر نمایند.

کردند این ارگران، فقرا، سیاهان، زنان، و دیگران ایفاء میها در ایاالت متحده نقش مهمی در مبارزره برای حقوق کاگر کمونیست»

که چگونه های محروم و به دست آوردن قدرت برای خودشان بود. اینها برای گردآوری حمایت در میان گروهفقط شیوه مکارانه آن

 «.شدآورد، هرگز توضیح داده نمیهای فاقد قدرت، قدرت به دست میشخص با نبرد برای حقوق گروه

شدن در کردند با درگیر ها، نویسندگان و سخنرانان متمایل به چپ بسیاری در ایاالت متحده احساس تعهد میبرای دهه»

پا کنند، و ظاهراً قادر نبودند بدون تزریق قدری چاشنی وستیزانه برای خود اعتبار دستهای شورویستیزی و تعظیمکمونیست

-رسی کتاب در باره هر موضوعی بنویسند. قصد این بود، و هنوز هست، که از چپ مارکسیستضدسرخ حرفی بزنند یا مقاله یا بر

 «لنینیست فاصله بگیرند.

کارتیسم چپ علیه کسانی که چیز مثبتی برای گفتن های ایاالت متحده به نوعی مکستیزی، اکثر چپماالمال از آیین کمونیست»

های امناء، تأییدات سیاسی، و انتشارات چپ حذف ها، هیأترا از شرکت در کنفرانس هادرباره کمونیسم دارند متوسل شده اند، آن

جانبه اتحاد شوروی به مثابه یک هیوالی کاران، به غیر از محکوم ساختن همهکرده اند. چپ ضدکمونیست، مانند محافظه

 ۱«کند.های اخالقی لنین هیچ چیز دیگری را تحمل نمیاستالینیستی و اختالل

به قلم دیوید هاروی و معرفی وی اقدام کرده  ۲«داریهفده تضاد و پایان سرمایه»اخبراً به انتشار ترجمه کتاب « هاایتوده»ت سای

اقدام به معرفی دیوید هاروی « مورنینگ استار»با انتشار اقتباسی از یک مقاله در « نامه مردم»بیش از سه سال پیش نشریه  ۳است.

 کرد.  او ۴«داریپایان سرمایههفده تضاد و »و کتاب 

هفده تضاد و پایان »چند نکته کلیدی در معرفی « مورنینگ استار»ها، در مقاله عالوه بر توصیف پارنتی از امثال دیوید هاروی

 دهد:ها نشان میگونه نوشتهها را به اینوجود دارد که علل شیفتگی برخی« داریسرمایه

فرانتس فانون در نظم پسااستعماری، او یک شورش اومانیستی ” دوزخیان زمین“داشتن  در یک فصل جالب درباره موضوعیت»

های آسا که با راهخواهند در یک مرکز خرید غولها نمیانسان-کندبینی میداری پییشجهانی را علیه از خودبیگانگی سرمایه

 «رو مرتبط است، زندگی کنند.ماشین

برانگیز هاروی باشد. در آن دشوار ترین اهمال اثر بسیار خواندنی و فکررسد بزرگنظر میرساند که به که مرا به چیزی می»
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 «بتوان یک اشاره، یا مطمئتاً یک تحلیل سیستماتیک از امپریالیسم دید.

آزادی منجر سری دشمنان عالی است اما به تولید سلطه و نه گوید الگوی لنینیستی پیشاهنگ ثابت کرد برای انقالب علیه یکاو می»

داری شکست خورد، شاید ها در شورش علیه سرمایهمیلیون« به دست آوردن تخیل معنوی و ذهنی“چنین در ها همشد. آن سیاست

در اینجا اشاره به جنگ نافرجام کمونیسم علیه مذهب باشد، که در سراسر جهان فضای تخلیه شده از سوسیالسم را اشغال کرده 

 «است.

اومانیسم انقالبی را، در تقابل ماتریالیسم خشک و تکنوکراتیکی که سوسیالیسم قرن بیستم را ناکام ساخت طرح هاروی در پایان »

 ۵«داری به هر ذره فضای باز و هر گوشه از حیات آگانه ما امید دارد.کند، و برای یک نوع شورش جهانی علیه تجاوز سرمایهمی

و رؤیای یک «)!!( کندمحل کارش در نیویورک، در کام اژدها کار و زندگی میدر دانشکدٔه « »نامه مردم»هاروی که به قول 

های پروراند، منطقاً خود را با مبارزه در آن عرصهرا در سر می« داریقیام اومانیستی جهانی علیه از خودبیگانگی سرمایه»

 .سازدها اشاره شده است، آلوده نمیبه آن ۶«تضادهای ناگزیر»مبارزاتی که در تحلیل 
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  امکیس

 ها! یتوده ا انیم گفتگو

” عدالت“ مورد مقاله هفده تضاد و پایان سرمایه داری. جای بسیار خوشبختی است که برای ابراز نظر در” عدالت“با تشکر از رفقای 

امیدوار بود که نویسنده دموکراسی مبارزه می کند. نگارنده اما  برای خط انقالبی حزب توده ایران فارغ از انحراف راست سوسیال

 خوانندگان توده ای ها را آگاه تر می کرد. حرف های کلی و کلیشه ای به تحلیل اصل مطلب می پرداخت و بدینگونه من و جای به” عدالت“

انتشار یافته  میآن روبرو هستند با قلم رفیق عزیز عاص باره مسائل مشترکی که توده ای ها با تاکنون مقاله های بسیاری در توده ای ها در

یک  باز کردن زاویه های جدید به تالش توده ای ها برای دستیابی به در بحث ها و” عدالت“است. مسائلی که می توانست با شرکت فعال 

ساکت و بی صدا بوده است. ولی در شماره  به شکل شگفت انگیزی” عدالت“مشترک مبارزاتی کمک کند. در تمام این دوران  پالتفورم

” عدالت“انگار اینکه  چند سطری در باره مقاله نگارنده در توده ای ها نوشت.” عدالت“خواست. و  بر” عدالت“ناگهان صدایی از  گذشته

رفرمیسم شده -سوسیال آنگونه می نماید که توده ای ها شیفته بدون ذکر نام نگارنده، به ناگاه پاشنه آشیل توده ای ها را پیدا کرده است و

 است.

و  آشنایی با نظرات نوین در باره تحول سرمایه داری” تضاد و پایان سرمایه داری هفده“دمه توضیح دادیم که هدف انتشار ما در مق

گفتیم که ما برای مبارزه علیه سرمایه باید پر دانش، خوانا،  افزایش دانش توده ای ها در باره سازه های کنونی این نظام است. و باز

 ژوهشگر باشیم.کنجکاو و پ دانا، توانا،

ام  همین سایت بارها با اشاره به تاریخ جنبش کارگری و متد دیالکتیک نشان داده من در گردد، آنچه به دیدگاه های نگارنده بر می

آمده است. در مسائل ایران هم نگارنده بارها  از جمله سوسیال دموکرات ها بسر ها، که زمان کاربری و جوالن سوسیال رفرمیست

حزب توده ایران  راه رشد غیرسرمایه داری مبتنی بر برنامه ملی و دموکراتیک مصوبه کنگره ششم تاکید کرده است کهبا صراحت 

 بین المللی است. تنها پاسخ مناسب به مشکالت عدیده میهن ما در عرصه داخلی و

آرام و  می دانند که ایشان دریس دیده اند،هایی که هاروی را هنگام ت آن نظرات ایشان. اما حال بگذارید برگردیم به آقای هاروی و

نیست و هیچ  هستند انگونه که کاسترو و یا چگوارا شمرده در باره خصلت های سرمایه سخن می گوید. ایشان یک سخنور انقالبی

 از اطالعات وسیعی برخوردار است. سرمایه مدرن سازکارهای  ولی او در مورد نکرده است. وقت هم چنین ادعایی

تدارکات و  بدون  آن حمله کنیم. هیچ کسی بادی تقلیل دهیم و سپس دون کیشوت وار به آسیاب ی توانیم سرمایه داری را به یکما نم

یک جانورشناس هنگام مطالعه حیوانات، بسته به نوع جانور،  بدون دانستن نقاط ضعف و قوت دشمن وارد میدان نبرد نمی شود. حتا

تحقیق می شود. در مورد  مناسب وارد میدان  با لباس و ابزار تحقیق قابل مصرف و وی شان،رفتار و خ و ها، آن محل زندگی

با  خیال خود به شکار خرگوش رود ولی هنگام روبرو شدن با آن، شکارچی نمی تواند به شکارچی نیز همین امر صادق است.

تا تصویری  نظام سرمایه داریم، اره روند و فرایند کاریروز کردن دانش ما در ب به گورخر درگیر شود.بنابراین ما همواره نیاز به

پیدا  داریم داشته باشیم. در اینجاست که کتاب کنونی هاروی برای مطالعه ما مضوعیت آن را واقعی از هیوالیی که قصد مبارزه با

 می کند.

آن را  آن و اندازه طانی را، عمقکاوش ها و پژوهش های خود وجود غده های سر هاروی به یک پزشک پاتولوژی می ماند که با

ها باید با تحلیل مشخص از وضعیت  است. آن ما نشان می دهد. چگونگی برخورد با این غده ها به عهده تیم پزشکی سرطان به

یا برای  امکانات فن آوری تشخیص بدهند که آیا این غده ها باید با جراحی برداشته شود؛ مشخص از جمله وضعیت جسمی بیمار و

 کار برد. ها به یا ترکیبی از همه آن لم کردن بیمار باید شیمی درمانی؛ اشعه درمانی؛ یا ایمن درمانی وسا

باور به این هم ندارد که  بر زبان نمی راند، های پارتیزانی و سنگرهای خیابانی جنگ با همه این حال با اینکه هاروی سخنی از

 سرمایه ضد مترقی تغییرات برای که او با فصاحت می پرسد سانی اصالح کرد.توان سرمایه داری را با نصیحت و کارهای ان می

 داریم؟ نیاز )انسانگرایی( اومانیسمی نوع چه به ما دیگر مردمانی و جهان ایجاد  و داری

تناقض  باور به تضاد طبقاتی بر حسب روابط دیالکتیکی، و انقالبی ضد سرمایه، رویکرد اومانیستی غیر میان او معتقد است که

ی طبقاتی  آزادی و سلطه غیرقابل حل وجود ندارد. رویکرد اومانیستی غیر انقالبی ضد سرمایه داری را به معنای نفی تضاد بین

از این رو نیز همکاری میان مارکسیست ها و مذهبیونی از نوع پاپ فرانسیسکوس کنونی در پراتیک هستی  ارزیابی نمی کند.

بشردوستانه برای ریشه کنی بیماری و فقر دست می  با کارهای تی مانند انسانگرائی لیبرالی،های اومانیس جنبش ممکن است.

تنها  است. مشکالت قانع جایی این به بلکه به جا بورژوایی،هرگز به حل مشکالت اجتماعی نمی پردازد. ولی مانند رفرمیسم زند.

که با هیوالی سرمایه داری که  است انقالبی گرایی انسان د دارد،وجو ی جا به جا کردن مشکالت پاسخ مناسبی که فراتر از محدوده

سوسیالیستی سابق به مقوله  خاطر عدم توجه کافی کشورهای به اما بر دیگران برخوردار است درگیر می شود. از آزادی تسلط
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ی تواند از این طریق خنثا دارد که م ترفندهای سرمایه ، هنوز نقش کمکی برای تاثیر”انسان گرایی“ دروغین پیشوند آزادی،

 و دیکتاتوری را از دست می دهد. نظام سوسیالیستی ترفندهای سرمایه امکان یکی قلمداد ساختن  شود.

برگیرنده نیروهای انسان دوست مذهبی نیاز داریم که با اومانیسم بورژوازی بسیار متفاوت است.  انقالبی با در ما به یک اومانیسم

شد اومانیسم غیرانقالبی مذهبی به برداشتی انقالبی انجامیده است. زنده یاد احسان طبری در اثر بزرگ خود در طول تاریخ، بارها ر

 توصیف می کند.” رضایت را به طغیان“بارها این امر را نشان می دهد و گذار ” جهانبینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران“

انسان “  ون رفت از منجالب سرمایه است. با این حال ما آزادیم که از این مقولهبر چاره و این لپ کالم هاروی برای نشان دادن راه

باید کاهلی ذهنی را به کنار گذاشت و با همکاری  به این منظور بریم. کار استفاده نکنیم و همچنان واژه سوسیالیسم را به” گرایی

باشید که توده هایی که نمی دانند ما  پرداخت. مطمئن دیگر نیروهای کارگری و سوسیالیستی به تعریف روشن و صریح این مقوله

 پیوندند. به گردان ما نمی دقیقن چه می خواهیم،

در  که هاروی به عنوان دانشمند ها را از هم تمیز داد. این درست است آگاه بود و آن ها در نبرد باید از وظیفه های مختلف انسان

تحقیقات او ” بی نیشی“این کار را برابر با ” گرایی چپ“ولی نباید با  ه است،دانشگاه های گرم و نرم جهان کار و تحقیق کرد

کار نکرده باشد؟ و حتا  مارکسیستی را نشان داریم که برای دانشگاه های مختلف در کشورهای سرمایه داری دانست. آیا ما دانشمند

پزشک، مهندس، محقق ، غیره  در همین نظام هرمی، کجاست؟ آیا ما هم که جایگاه خود ما در نظام سرمایه پرسش مهم تر ایناست

دستاورد نیروهای مترقی را در کشورهای  می توان با مشکوک خواندن کارهای تحقیقاتی دانشمندان مارکسیست اینگونه نیستیم. آیا

دست آورده  ه سختی بهبه زیر سوال برد؟ و آزادی ب را نهادینه کرده است، بیان و عقیده پیشرفته سرمایه داری که تا حدی آزادی

نقل ” عدالت“که از او در  (michael parenti) پارنتی وانمود کرد؟ آیا مگر خود آقای مایکل” دوستان“اینگونه هدیه سرمایه به  را

 Independent) در دانشگاههای گوناگون با کرسی استادی درس نداده است. آیا خود ایشان مشاور انجمن و قول می شود،

Progressive Politics Network)  رفرمیستی دارد. آیا این موضوع از ارزش پژوهش های  طور آشکار اهداف نیست که به

 پربار او چیزی کم می کند؟

سرمایه  و در نبرد روزانه و سنگر به سنگر با  سازماندهی و سندیکایی مشغول هستیم ما انقالبیونی که در کارهای تشکیالتی و

تغییرات و تحوالت پر شتاب سرمایه داری را نداریم. تحوالتی  قت، توانایی و دانش بررسی و واکاویگاهن و داری درگیر هستیم،

خود را از بهره  های ما تاثیر خواهد گذاشت. پس چرا تنها در استراتژی مبارزه که حتا در تاکتیک که بدون شک نه

نمایم.  سرمایه برای جداسازی گردان کار و اندیشه کمک ترتیب به پژوهش های دانشمندان مارکسیست محروم کنیم و بدین از گیری

برای خوراک ذهنی مبارزان چه  دگر های دانشمندان مارکسیست را بدون دالیل علمی به عنوان رفرمیسم رد کنیم، اگر ما پژوهش

ردو برای تکامل بهره نگرفته است؟ مگر مارکس از تئوری ارزش کار ریکا باقی می ماند؟ مگر انگلس از علم تکامل داروین

 خود استفاده نکرده است؟ نظریه

به  .. گوناگون از دست بدهد و از آخرین پژوهش های علم جامعه شناسی، اقتصاد و غیره مارکسیسم اگر پیوند خود را به علم های

زینی مناسب و معتبر رقابت برای ارائه دادن یک جایگ از دور بهره نگیرد، ویژه اگر توسط دانشمندان مارکسیست انجام شده باشد،

های دیگر با نظر  پژوهش نباید به این تحقیقات مانند دیگر آرامی خارج می شود. سخن بر این نیست که جای سرمایه داری به به

با ادعای رفرمیست بودن و نه بر پایه تحلیل علمی مطلب مشخص و  ولی رد کردن آن ها از پیش آن هم فقط انتقادی نگاه نکرد.

جهان از تحقیقات ایشان با وجود  های بهترین حالت تقلیل گرایانه است. تا آنجا که من اطالع دارم اکثر کمونیست ها در فاکت

 را با رفرمیست خواندن نویسنده به اشغال دانی نمی اندازند. و آن انتقادات مشخص در موارد مختلف بهره می گیرند

ها که با کاهش بودجه تامین اجتماعی و حذف یارانه  نئولیبرالیست ریاضت کشی هاروی با حوصله بی نظیری به واکاوی سیاست

با  ها را اینگونه کتاب” عدالت“گوید. اگر رفقای  آن برای زحمتکشان سخن می انجام می شود می پردازد و از نتایج فاجعه آمیز ها

” چپ“برداشتی دیگر از پوپولیسم  گرامشی مورد مطالعه قرار دهند، چه بسا« نبرد در سنگر»دقت موشکافانه و از دیدگاه 

در خدمت حفظ شرایط حاکم ” چپ“می یافتند. عمده را در سیاست ماتریالیستی پوپولیسم  ی فردی چون احمدی نژاد فریبانهعوام و

 سرمایه داری شفاف تر درمی یافتند، و به فاصله ی کیفی آن با اومانیسم انقالبی حزب توده ایران سهل تر پی می بردند.

و هاروی با قاطعیت ثابت می  توجه به محیط زیست به موفقیت دست نمی یابد. بدون بش کمونیستی امروز بدون رنگ سبز وجن

چرا که  نسبت به محیط زیست بی عالقه است. بدون توسعه، یعنی مرگ سرمایه. سرمایه ای که توسعه می یابد که سرمایه کند

 ها تا آنجا توجه دارد که به این رشد بیافزایند. و جنگلجانوران  ها، مکانیزم رشد سرمایه به انسان

-خیالی ای متکی است که سرمایه مالِی با ایجاِد پول دیجیتالیِ پشتوانه پایه پول بی هاروی نظام سرمایه ای را افشاء می کند که بر

با واکاوی ریشه ای این  نیز یگریاست؟ مارکسیست د ها بی فایده مجازی ایجاد می کند. آیا دانستن این موضوع برای کمونیست

 مورد بررسی قرار داده اند. رفیق عاصمی در مقاالتی به این تحقیقات اشاراتی دارد. روند را

برای  صنعتی جان می گیرد خواران و بنگاه های مالی از مکیدن خون سرمایهرانت که سرمایه انگلی همچون آیا دانستن این

ور که رفیق عاصمی از رساله ی مارکسیست آلمانی، هینس بیربام، پرفسور علوم سیاسی در آن ط کمونیستها مفید فایده نیست؟
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، سوق دادن سرمایه از بخش تولید به (۲۰۱۷/۶، اوراق مارکسیستی ”مناسبات طبقاتی امروز)“دانشگاه سابروکن آلمان نقل کرد 

و از این طریق انتقال سود سرمایه به بخش مالی عملی عملی شد، ” Shareholder Value“  بخش سرمایه مالی که ازجمله با ترفند

امری که برای بسیاری این  است؟ نشده سرمایه انباشت در انسان کار نیروی مصرف نقش ی درباره ناروشنی ایجاد موجب گشت،

ی دوران گذار از سپری شده است و طبقه کارگر دیگر سوبیک انقالبی برا” کار و کارگر“توهم را به وجود آورده که گویا دوران 

 سرمایه داری به سوسیالیسم نیست؟

برون سپاری و  از طریق کارگران کشورهای پیشرفته را زیر فشار و تهدید دائمی آیا دانستن اینکه سرمایه برای حداکثرسازی سود

بعد از  ای در حال رشد،مجبور به پذیرش دستمزد بخور و نمیر می کند و همزمان در کشوره انتقال تولید قرار می دهد و آن ها را

 برای ما مفید نیست؟ دست نشانده سرمایه تحویل می دهد، خرابه ها را به دولت های تهی کردن شهر ها از منابع زمینی و انسانی،

مصرف(،  کار و به اندازه نیازش، ضروری برای همگان )هر کس به اندازه توانش، برای تأمین نیازهای  آیا پیشنهادهای هاروی

 ل مجازی، آفرینش دنیایی برابر، سلب مالکیت خصوصی بر زمین، احترام بهحذف پو

ها، رفع خود بیگانگی و غیره جزیی از  انسان جای شرکت های فراملی، شکوفایی فردی و جمعی طبیعت، ایجاد تعاونی های کار به

برایمان باقی خواهد  تنها دو راه میسم رد کنیم،ها نیست؟ اگر ما این اهداف را به عنوان رفر انسان برنامه ی ما برای بهبودی زندگی

با ایجاد  به قدرت برسیم،” خدا نکرده“ها بدل می شویم. و یا اگر روزی  ماند. یا ما به خانه نشینان گنده گوی رانده شده از توده

 کنیم. سربازخانه ای همچون پول پوت و ینگ ساری توده ها را آواره و بیچاره می کمونیسم

ما نمی گوید که در این مبارزه سخت و پیچیده ما چه کنیم. اما این کتاب  این کتاب دقیقن به ه در مقدمه نوشتم،طور ک همان

دهیم و بدین ترتیب سیاست ضد سرمایه  شک به ما کمک می کند که مبارزه ضد سرمایه داری را در یک چارچوب کلی قرار بدون

 داری را ترویج دهیم.

روزنامه  انتقاد می کند. او در مصاحبه با  خاطر نداشتن دیدگاه مبارزه طبقاتی به ای اجتماعی نوینهاروی با صراحت از جنبش ه

تفاوت دارند،  ۱۹۶۰با جنبش های اواخر دهه  می گوید که جنبش های امروزی (Information 10. maj 2014) دانمارکی

ولی در  ست، جنبش همبستگی و غیره رهبری می شدند.اتحادیه های کارگری، احزاب کمونی های اجتماعی توسط زمان جنبش آن

ها نمی توانند ثروت را به چالش  ایفا می کنند، اما آن نقش مهمی در این جنبش ها ( NGO) حال حاضر، سازمان های غیر دولتی

ات ریشه ای و رادیکال تغییر توانند از مشکالت مربوط به فقر و مسائل مربوط به محیط زیست بکاهند و به ها تنها می بکشانند. آن

 نمی اندیشند.

در نظام سرمایه عالقه دارد درک کند که  ”صفر رشدی“ جنبش سبز ها که به طور مستقیم می گوید که آرزو می کند که هاروی به

ساده رادیکال کردن افراد خوش قلب و  آیا استدالل بهتری برای تعمیق مبارزه ضد سرمایه داری و بدون رشد وجود ندارد! سرمایه

به صراحت از گروه های  که عضو حزب کمونیست نیست، شناسید؟ او با این کنند می دل که به جهان بهتری فکر می

کنند انتقاد می کند و آنها را ساده لوح  ضد سرمایه داری که از تشکیالت با حقوق سانترال دموکراتیک واقعی استفاده نمی آنارشیستی

 می نامد.

آرام آرام  و نظر می دهد مثلن در باره تغییر شیوه های امپریالیستی می گوید که جنگ سم هم سخن می گویدهاروی در باره امپریالی

مشکالت امپریالیسم را یک بار  گویا و متمرکز داده است تا گذشته امپریالیسم نئولیبرالی جای خود را به درگیری آشکار، مستقیم

امپریالیسم نومحافظه   ضد جنگ و ضد امپریالیستی در یک مبارزه سخت علیههای  می گوید که جنبش برای همیشه حل کند. باز

ها در زیر فشار دائمی ملی گرایی، ناسیونالیسم  ولی این جنبش تالش می کنند، ادامه امپریالیسم نئولیبرالیسم برای ابراز وجود  کار و

 The) بنابراین از موفقیت کافی برخوردار نیستد. و قرار دارند سرکوب مخالفان جنگ در همه سطوح، به ویژه در رسانه ها، و

new imperialism2003.) ترین فضای باز و امکانات هر چند اندکی که به کوچک  با این حال او در مقابل تجاوزهای امپریالیسم

 به قیام جهانی کمک کند امیدوار است.

 دور بریزیم؟ ندی تمام کارهای ارزشمند او را بهبرچسب رفرمیست به همچنین دانشم با آیا ناجوانمردانه نیست که ما

فرقه  تفکر فرقه ای هشدار داده ام. در طول تاریخ جنبش کارگری ما شاهد هستیم که من بارها به توده ایی ها برای افتادن به چاه

 گرایی همواره چوب الی چرخ اتحاد نیروهای ضد سرمایه داری گذاشته است.

مال نقطی بازی است و تحلیل تحول شتاب انگیز نظام سرمایه را به  پارگراف خوانی وهنوز هم درگیر ” چپ“بخشی از 

 ناپذیر ارتقا می دهد. واگذار کرده است. هر اختالفی را با مارک ضد کمونیستی زدن به سطح تضاد آشتی دیگران

خت و مکرر، بلکه جنبشی که به جنبش دائمی است، آن هم نه جنبش یکنوا زندگی در“افراطی از درک این که ” چپ“بخشی از 

طرز معاش و شیوه تولید او رخ می  تحوالتی است که در  تحوالت فکری و ایدئولوژی انسانی، نتیجه”و” جانب کمال می رود

 دنبال حقیقت مطلق. است و به ا.ط( عاجز است. او کنجکاو نیست، دگم) ”دهد
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می توان  و نه به تعلق فرقه ای. در این منظر محکم باشیم داشته توجه اتیطبق جانبداری و وفاداری به باید ما افراد، از در قضاوت

محروم دربند ایستاده است. تاریخ جنبش کارگری و  گفت که هاروی در کنار کارگران، زحمتکشان، حاشیه نشینان و خلق های

 ما مخرب است. یانه و برای اتحاداست که هر مرز دیگری برای قضاوت کار دانشمندان تفرقه جو سوسیالیستی به ما نشان داده

باره  ارزش به دانش خود در ها را کنار بگذارند و با خواندن انتقادی این کتاب با توصیه می کنم که پیش داوری” عدالت“به رفقای 

 سازه های نوین سرمایه بیافزایند.

                                                                     *** 

 اضافه شده از فرهاد عاصمی:

به نوبه خود مایلم به نظرات رفیق عزیز سیامک چند نکته بیافزایم. هنگام بررسی نظرات، مساله دفاع و یا نفی هاروی و یا هیچ 

تنها با این اسلوب و  است. ماتریالیستی دیالکتیک منطق منظر از نظرات ارزیابی نظریه پرداز دیگر مطرح نیست. بلکه هدف،

توده ای ها قادر هستند از یکدیگر آموخته و روند وحدت نظری را میان خود تقویت نمایند. روندی که  -مشترک، مارکسیست محک

 به گفته ی آموزگار مشترک، احسان طبری، روندی پرتضاریس را تشکیل می دهد!

 نبرد در پذیر آشتی و ناپذیر آشتی ضادت تمیز و شناخت اول اگر دقت کنیم، نکته ی مرکزی بحث در نظرات هاروی، دو نکته است.

 جاری. طبقاتی ی مبارزه برای ”بینابینی“ های پیشنهاد ارایه دوم، طبقاتی.

با توجه به این دو صحنه ی شناخِت منطق دیالکتیکی از مضمون نظرات، ارزیابی نظرات جدید و ناشناخته دشواری خود را از 

 -از یک درهمی غیرمانوس، به شناختی نظم یافته در سیستماتیک اندیشه علمی دست می دهد. ابهام درباره ی نظرات طرح شده،

 مارکسیستی راه می یابد.

که قابل فهم است و درواقع خوشایند است، زیرا سیبی نیست که دور از درخت افتاده باشد، و همان طور که ” عدالت“نگرانی رفقای 

قرار دارد. نگرانی این رفقا ناشی از به کار برده « ی حزب توده ایرانخط مشی انقالب»رفیق سیامک اشاره دارد، در جهت حفظ 

توده ای برای توضیح تضادها است. سرشت تضادها مبهم می نماید.  -نشدن واژه های شناخته شده و مانوس ادبیات مارکسیستی

مبارزه “داری، واژه ی  )گرامشی( علیه نظام سرمایه« در سنگر»هاروی در مبارزه ی ” بینابینی“همچنین پیشنهادهای 

که خود در این سایت ” عدالت“را به خدمت نمی گیرد. لذا از ادبیاتی غیرمانوس استفاده می کند. اما رفقای فعال در ” دمکراتیک

 مساله پیشنهادهای بینابینی را طرح و توضیح داده اند، قادر به شناخت آن ها در نظرات هاروی هستند.

توده ای در نظرات با شفافیت دیده نمی شود، مراجعه مجدد به آن می تواند  -مقوله ها مارکسیستیگرچه واژه های مانوس برای 

سرشت تضادهای آشتی ناپذیر و آشتی پذیر را در نظرات قابل شناخت سازد. به ویژه ابهام در تعریف مقوله ها آن جا به شدت به 

ر این یا آن جامعه ی مشخص مطرح نمی گردند. می دانیم که برای شرایط مشخص د” بیابینی“چشم می خورد، که پیشنهادهای 

پیشنهادهای بینابینی آن چنان پیشنهادهایی هستند که به طور طبیعی در شرایط نظام حاکم قابل اجرا هستند. اما شرایط مشخص حاکم، 

ن پیشنهادی را تشکیل می دهد. عملی شدن آن ها را غیرممکن ساخته است. خواست فعالیت آزاد سندیکاهای کارگری در ایران چنی

رژیم دیکتاتوری که ابزار اجرای نسخه ی نئولیبرال امپریالیستی در ایران است، از این رو قادر نیست به خواست فعالیت آزاد 

 ایبر انقالبی تغییرات اهرم به بزودی سندیکاهای مستقل کارگری تن بدهد، زیرا چنین ابزار مبارزاتی در دست طبقه کارگر ایران،

زیرا مبارزه ی صنفی زیر فشار شرایط سلطه بالمنازع طبقه سرمایه داران وابسته به اقتصاد سیاسی  شد. خواهد بدل شرایط تغییر

 طبقاتی ارتقا یافته است. -امپریالیستی، به سطح مبارزه ی سیاسی

می تواند در شرایط مشخص این یا  شود، می مطرح عام پیشنهادهای سطح در که این در حالی است که پیشنهادهای بینابینی هاروی

حتی به حاکمیت سرمایه داری تحمیل گشته و به مثابه یک  –برای نمونه پرتغال در سال های اخیر!  –آن کشور سرمایه داری 

هاد پیشن“این جنبه ایجاد ثبات نسبی و گذرا در وضع نظام است. به یک باره  باشد. نیز دیگری جنبه دارای ،”پیروزی دمکراتیک“

که وظیفه آن رشد شرایط برای ایجاد برش انقالبی با شرایط حاکم و پایان دادن به نظام سرمایه داری است، به پیشنهاد ” بینابینی

 یابد. می پوزیتویستی سرشتی دیگر سخنی به برای ثبات رژیم بدل می گردد.

که نوشتار وظیفه ی ترسیم شرایط عام حاکم و حفظ سیستماتیک اندیشه ی مارکسیستی بی تردید به ویژه هنگامی ضروری است 

تحلیل آن را در برابر خود قرار داده است. کوشش من هنگام چنین توضیحاِت سیستماتیک، به کمک گرفتن شرایط مشخص ایران 

ی برای توضیح مضمون مورد بررسی است. چنین شیوه ای بحث عام را در ارتباط با شرایط مشخص، شفاف تر می سازد. اندیشه 

سهل تر قابل هضم فکری می کند. در این زمینه از دید من نیز نظرات هاروی اینجا و ” دیالکتیک مشخص“سیستماتیک را در قالب 

آنجا ابهام برانگیز است. به قول زنده یاد طبری، روند وحدت نظری پرتضاریس است. باید برای اندیشه ی نو جا بازکرد، در عین 

 کتیک ماتریالیستی به آن برخورد نمود.حال باید با محک اسلوب دیال

متاسفانه من از بحث های مطرح در آمریکا کم تر با اطالع هستم. فرصت مطالعه و امکان مطالعه آسان آن ها را ندارم. اما می 

ه تاثیر دریافت. نظراتی که برای نمون” خوانش جدید مارکس“توان با مطالعه همین ترجمه نیز تفاوت نظرات هاروی را با نظرات 

آن بر روی مواضع آقای سعید رهنما قابل شناخت است و وزن باالی رساله شایان توجه او را برای تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی 

دمکراتیک محدود می سازد. به این نکته در نوشتاری که در بررسی مقاله ی شایان دقت  -بر پایه اقتصاد سیاسی در مرحله ی ملی

در دست تهیه است، پرداخته خواهد شد، با این امید که با حل گره ی موجود در اندیشه ” ال دمکرات رادیکالسوسی“رهنما با عنوان 
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که ضرورت « قدرت سیاسی»طرح شده، گامی به سود نزدیکی مواضع برداشته شود. رهنما در آن جا که به توضیح هدف تصاحب 

 محدود این تنها بهبود شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه اعالم می کند. آن را مورد تایید قرار می دهد، می پردازد، مضمون هدف را

 است! جامعه روبنایی ی صحنه به تنها طبقاتی نبرد ساختن

تمدنی در جامعه است. او  -بلکه تقویت روند فرهنگی نیست، آن کلیت در شرایط بنیادین تغییر به نظر او وظیفه ی تصاحب قدرت،

حاکم در جامعه سرمایه داری کم تر توجه دارد. به سخنی دیگر به مضمون تز اول مارکس درباره  به واقعیت کارکرد مادی طبقات

درک می گردد. « فعالیت حسی انسانی، یعنی پراتیک»هستی انسان ناشی از « واقعیت»ی فویرباخ بی توجهی می شود که در آن، 

« واقعیت»را می سازد و شکل می دهد. « واقعیت»که  را تشکیل می دهد« ابژکت»به عبارت دیگر دارای مضمونی فعال است، 

« سوسیالیسم دمکراتیک»در نظرات رهنما برای مرحله ی ” نبرد طبقاتی از باال“کارکرد اجتماعی سرمایه داران، به سخنی دیگر 

سیسم و را برای حذف موضع انقالبی از مارک” خوانش جدید مارکس“به طور مشخص مطرح نمی گردد. این نکته عمق کوشش 

 تشکیل می دهد. به نظر من چنین عدولی را نمی توان در مواضع هاروی مشاهده نمود.” مارکس آکادمیسین“تبدیل آن به 

–مدنی  -ارایه می دهد، که عمدتاً محدود به رشد فرهنگی« سوسیالیسم دمکراتیک»پیشنهاد سعید رهنما که آن را برای مرحله 

رشد فرهنگی در این مرحله عمالً مطلق می  است. توجه بی «واقعیت» ماتریالیستی جنبه به درست سیولیزاسیون جامعه می شود،

ماتریالیستی کارکرد وزن « واقعیت»خطر بی توجهی به  است. ”دمکراسی“ از غیرتاریخی برداشت شود. ابزار این مطلق سازی،

یاری از کمونیست ها و توده ای ها را درباره ی قدرت اقتصادی سرمایه داران نوین در جمهوری خلق چین نیز ریشه ی نگرانی بس

حضور و کارکرد سرمایه « واقعیت»پایان تجربه در جریان در چین نیز تشکیل می دهد. باید امیدوار بود که حزب کمونیست چین، 

 داران نوین را در این کشور در مد نظر دارد.

ایجاد شده بود، ادامه نیافت. ” سهند“سفانه بحثی که میان ما با ، انتقادی درست و جدی است. متا”عدالت“انتقاد رفیق سیامک به 

 مشخص بررسی از این طریق جریان”. راه توده“و برخی اندیشه های مثبت در ” مهر“در ” جوانرود“همان طور با 

زاینده “ره به نظرات و کارکرد مشترک به سود پیشبرد سیاست طبقاتی در ایران، به خاک فرو رفت. باید آن را دوبا «واقعیت»

بدل ساخت. شاید طرح پرسش از سهند و دیگران درباره ی سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران، علت سکوت باشد. اما ” رود

 نفی کننده ضرورت بحث در این باره نیست!؟

پ در این کشور، و ازجمله با امکانات خود ارزیابی دقیقی از وضع نبرد طبقاتی در ایاالت متحده و موقعیت چ” عدالت“شاید بتواند 

در ارتباط با مبارزه ی حزب کمونیست آن ارایه دهد. این گام مثبت می تواند کمک بزرگی برای شناخت دقیق تر از وضع نبرد 

 .طبقاتی در این کشور باشد
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 “هفده تضاد و پایان سرمایه داری”

 جز برگِ زرد نیستچیزى به غیر زاغ و به     باور نمى کنم که در آن باغِ پُر بهار

 از بهر یک نبرِد دلیرانه مرد نیست            ،باور نمى کنم که در آن دشِت مردخیز

 بهر ابد به تخِت خدائی نشسته است                    باور نمیکنم که تباهی و تیرگی

 باور نمی کنم که امید و نبرد نیست                 صد بار اگر بگوئی باور نمى کنم

 شاعر توده ای ژاله اصفهانی

 مقدمه

انقالبی سرسختی و سخت جانی سرمایه داری و استعداد  -اصیل افراطی در این است که چپ ”چپ“ انقالبی با -اصیل تفاوت چپ

اگر سرنگونی سرمایه داری با سخن های درشت و  آن را در حل موقتی بحران و سازگاری با شرایط جدید به رسمیت می شناسد.

ی پر سرو صدا، ولی بی پشتوانه و توخالی شدنی بود، ما اکنون می بایست با استخوان های پوسیده سرمایه داری در زیر شعارها

پروسه ایست بسیار بغرنج، مرکب از قطب های متقابل مانند تعرض و “ علیه نظام سرمایه داری  مبارزه زمین روبرو می بودیم.

تی، جسارت و حزم، شکیب و شتاب، تدریج و تسریع، کار آشکار و کار پنهان، عقب نشینی، نرمش و قاطعیت، سازش و سرسخ

اگر این مبارزه آن  ا.ط(، واکاوی و جنبیدن، واقع بینی و پرواز اندیشه.”)روش مسالمت آمیز و روش قهر آمیز، سریت و علنیت

وتاه و پربار خود را صرف موشکافی و گونه که مارکسیست های مبتذل می گویند آسان می بود، مارکس بخش بزرگی از زندگی ک

این مبارزه نیاز به اتحاد دیالکتیکی میان کسانی دارد که رنج می برند و می اندیشند با  نمی کرد. ”سرمایه“ واکاوی سرمایه در

پذیر هستند. کسانی که در راه مبارزه چیزی به جز زنجیر بردگی از دست نمی دهند و از برای همین در راه نبرد پایدار و سازش نا

اتحاد با آن هایی که می اندیشند و رنج می برند و با چیره دستی در کاربرد روش های علمی به منظور واکاوی پایه های  ضرورت

 ناتوانی، بی باری، سترونی و ناباروری آن را به نمایش گذارنند، انکارناپذیر است. مادی سرمایه داری می کوشند تا

 انجامید. نخواهد پیروزی به منضبط و پیشرو گردان یک در مبارزان تشکیالت و سازماندهی بدون دیالکتیکی اتحاد این

چرا که به تحزب و تشکیالت برای برپایی و آفرینش جهانی  میانه نیز تفاوت دارد. ”چپ“ انقالبی با -اصیل و در این منظر، چپ

صار کشیدن دور خود و ماندن در خانه های تیمی و خود را ولی تحزب و تشکیالت با ح برتر، دادگر، سبزتر و برابر باور دارد.

 فرق دارد.  آقای مردم دانستن

بر دوش کشیدن  نیروهای سوسیالیستی و کارگری نمی توانند یک تنه و بدون پشتیبانی مردم به جنگ اژدهای چند سر سرمایه بروند.

ن کار نه از خانه نشینان گنده گو و نه از سخنورزان پرگو بر ای چنین صلیب سنگینی که تاریخ به ما ارمغان داده است آسان نیست.

ما باید خوانا، دانا، توانا، کنجکاو،  برای جلب اعتماد مردم، ما هم به مغزی پر دانش و هم به دلی پر از عشق نیاز داریم. می آید.

 پژوهشگر، کوشا، پیگیر، مهربان، همدل، همکار و همراه باشیم.

یک تکه نان است و فرصتی برای شکوفایی توانایی   انسان در این نظام همیشه در پی زار و خوار می کند. سرمایه داری انسان را

داشتن سقفی بر سر برای خیلی ها  تنگ دستان برای دستیابی به کار باید با هم بجنگند و گرگ هم دیگر شوند. انسانی خود ندارد.

 آرزوی دست نیافتنی است.

انسان را وادار به تولید کاالیی می کند   سرمایه داری یابند، به از خود بیگانگی دچار می شوند. ردن میآن هایی هم که بخت کارک

سرمایه داری برای گرداوری سرمایه بیش تر انسان  که هیچ کس به آن نیاز ندارد و خود تولیدگر با محصول تولید خود بیگانه است.

 ها را به مصرف کننده تبدیل می کند.

با این که دائمن  و تغییرات دائمی همراه است. گوید که تضادها اساسی سرمایه در هر زمان و هر کجا با بی ثباتی هاروی می

 ساختار اقتصادی جدید در حال تغییر شکل است، ولی بنیان اساسی سرمایه بدون تغییر می ماند.

ایه، سیستم با یک نسخه جدید از سرمایه داری بحران ها برای تکثیر و بازسازی سرمایه ضروری است و در جریان بحران سرم

 دچار تغییر و تبدیل می شود.
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تغییر داده است و می   بحران سرمایه به طور مداوم شرایط فیزیکی و شهرنشینی، نهاد های اجتماعی و همراه آن اندیشه ما را

داب و رسوم فرهنگی که بر زندگی روزمره دهد.این دگرگونی ها بر ذهنیت سیاسی، تکنولوژی و سازماندهی، روابط اجتماعی و آ

 ما چیره است، تاثیر گسترده به سزایی گذاشته است.

اما در حال حاضر سرمایه مالی  ، در آمد ساالنه سرمایه مالی جهان برابر با سطح تولید جهانی کاال و خدمات بود. ۱۹۷۰ در سال

سال گذشته  ۳۰ در طی تریلیون دالری رسیده است. ۷۳ د واقعیتریلیون دالر در برابر درآمد اقتصا ۲۷۰ جهان به مبلغ نجومی

 . محصول اجتماعی کار و تولید در رابطه با سرمایه مالی مدام در حال کاهش بوده است سهم

در اقتصاد واقعی سرمایه گذاری می شود، منجر   روشن است که توسعه و افزایش سرمایه مالی که تنها بخش بسیار کمی از آن

 می شود.بحران  به

به وضوح خود را نشان می دهد. ولی سرمایه عالقه ای به پژوهش   تضاد آشتی ناپذیر تولید بورژوایی در بحران های بازار جهانی،

 در مورد تضاد ها و دگرگونی آن ندارد.

فاجعه رخ می به جای تحقیق درباره ماهیت عناصر متضاد که در این  به درستی می گوید: ”نظریه ی ارزش اضافه“ مارکس در

اصرار دارند که اگر تولید  ]بحران[ نماید، پوزش طلبان به انکار خود فاجعه خشنود هستند و در مواجهه با برگشت منظم و دوره ای

 بر اساس کتاب های درسی انجام می شد، این بحران ها هرگز اتفاق نمی افتاد.

تضاد اصلی در نظام سرمایه   ۱۷ ( با شناساییDavid Harvey) هارویبرای درک بهتر تئوری انباشت سرمایه مارکس، دیوید 

 توضیح می دهد.” هفده تضاد و پایان سرمایه داری“داری به روشنگری می پردازد و آن را در کتاب 

 هاروی با این واکاوی ریزکارانه سرمایه در مورد شیوه های ضد سرمایه داری به ما چه می گوید؟

ر واضح نمی تواند به ما دقیقن بگویید که در مبارزه سخت و همیشه پیچیده روزمره علیه سرمایه داری ما مسلم است که او به طو

اما او به ما کمک می کند که مبارزه ضد سرمایه داری خود را در یک چارچوب سیاسی با پیشنهاد های مشخص  باید چه بکنیم.

 قرار دهیم که برای مردم قابل درک و فهم باشد.

ما می گوییم که راه رشد سرما یه داری نادرست است و زمین و آفریدگان آن را به نابودی می کشاند، باید بتوانیم که  وقتی که

ما باید یاد  تصویر کلی ولی روشن به مردم از جهانی که ما برای سعادت بشر و نجات زمین برای تحقق آن مبارزه می کنیم بدهیم.

هاروی می گوید که هرچند که  ردمند استدالل های پوچ جاودانگی سرمایه را به کنار برانیم.بگیریم که چگونه با پیشنهاد های خ

 بسیاری مدعی مواضع ضد سرمایه داری هستند، ولی روشن نیست که چه چیزی می خواهند.

او به طور استعاری برای مثال،  هاروی به طور سیستماتیک بین مفاهیم سرمایه و سرمایه داری در این کتاب تمایز قایل می شود.

 مانند یک کشتی می داند و ما را برای بازرسی به اتاق موتور کشتی دعوت می کند. )دستگاه( سرمایه را یک نوع ماشین

یک جراح سرمایه را با تیغ قلم باز می کند و آنچه که به ظاهر دیدنی نیست را در جلوی چشمان ما  هاروی در این کتاب با استادی

بنابراین، او  با مثال های فراوان نشان می دهد که چگونه سرمایه همیشه از یک بحرانی به بحران دیگر می رود. او قرار می دهد.

 این کردن مادی که است مسلم .همچنین در هر مورد چارچوب کلی آنچه که برای تغییر وضع الزم است را برای ما ترسیم می کند

 این از یکی حتا اجرای و است سرمایه ذات با کامل تناقص در ها این از کدام هر و نیست شدنی داری سرمایه نظام در ها پیشنهاد

این پیشنهادها را باید به عنوان نخستین  نیست. ممکن بنیان و بن از آن دگرگونی و سرمایه ساختمان فروریختن بدون ها پیشنهاد

 ولی هنوز سوسیالیستی هم نیست.   گام های راه رشدی دانست که می خواهد از نظام سرمایه داری دوری گزیند

و صدای ریزش دیوارهای این زندان بزرگ که  جمهوری اسالمی با تنگنای اقتصادی و بحران ایدئولوژیک ژرفی در گریبان است.

از برای همین جدل ایدئولوژیک برای جایگزینی این حکومت  همه ایران را فراگرفته است هم اکنون به روشنی به گوش می رسد.

گردان بورژوازی با  قرون وسطایی میان نیروهای مخالف از براندازان تا اصالح طلبان هر روز جدی تر و مهم تر می شود. سیاه

مطلق کردن آزادی و محدود کردن آن به آزادی چند روزنامه نه تنها مضمون واقعی آن را از محتوا تهی می کنند، بلکه با زیرکی 

 ر می دهد.آن را در برابر عدالت اجتماعی قرا

ما باید با  آن ها الزم و ملزومی آزادی و عدالت اجتماعی و ارتباط ارگانیک و دیالکتیکی این دو مقوله را تردستانه پنهان می کنند.

ما باید توضیح دهیم که  افشای این ترفند هم میهنان آزادی جو و تشنگان آزادی را از افتادن به این چاه مطلق گرایی نجات دهیم.

مفهوم واقعی آزادی فراتر از درک بورژوازی از  برای آزادی بدون مبارزه برای برابری اجتماعی راه به جایی نخواهد برد.مبارز 

یک جامعه آزاد نمی تواند  یک جامعه آزاد نمی تواند کارگران را برای دستیابی به تکه نانی تا مرز مرگ استثمار کند. آن است.

ما باید با تاکید بر عدالت اجتماعی به افشای نابرابری ها، محرومیت ها و فاصله  روشان ببندد.چشم بر کودکان خیابانی و کلیه ف

برای برابری و عدالت اجتماعی ما نیاز  بدون عدالت اجتماعی سخن گفتن از دموکراسی عوام فریبانه است. خونین طبقاتی بپردازیم.
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 باره در ایدئولوژیک جدل در بورژوازی آشیل پاشنه و ها کسیستمار قوت نقطه به راه رشد دیگری جز سرمایه داری داریم.

 است. سیاسی اقتصاد

با آشکار کردن تضادهای درونی سرمایه و نشان دادن آن به عنوان یک  ”هفده تضاد و پایان سرمایه داری“ و در اینجاست که کتاب

ما  طرفدار راه رشد سرمایه داری نیرومندتر می کند.فرماسیون ضدانسانی و زیست محیطی ما را در جدل ایدئولوژیک با نیروهای 

با تکیه بر استدالل های موجود در کتاب می توانیم ناتوانی سرمایه داری در حل تضاد اصلی میهن برای توده گسترده مردم بیان 

نشان دادن  قدرت کتاب یم.دموکراتیک بپردازم و شدنی بودن آنرا ثابت کن -کنیم و با استفاده خالق از آن به توضیح راه رشد ملی

نویسنده  اجتماعی سرمایه داری است که دارای ریشه ی علی تکوینی و کارکردی هستند. -تضادهای عام صورتبندی اقتصادی

این یک درسنامه ی به روز شده است که جنبه عام  کوشیده است آن ها را در شرایط کنونی حاکم بر نظام نشان دهد و قابل فهم سازد.

برای وضع خاص ایران باید آن را به شرایط کشور  ا درباره ی اقتصاد سیاسی این نظام و انتقاد به آن متبلور می سازد.بحث ما ر

 انطباق داد.

برای نظر دادن در باره شکل جدید سرمایه ما باید نخست به تضادها و تناقض های موجود در آن بپردازیم وگرنه قادر نخواهیم شد 

ولی این  به گواه تاریخ کاری خود، از آن دسته از انسان هایی است که می اندیشد و رنج می برد.  هاروی کنیم. آینده آن را پیش بینی

بلکه او با کمان قلم و پیکان واژه ها دل برهان های جاودانگی سرمایه را  رنج به گوشه نشینی و تسلیم طلبی دگرسانی نمی باید.

در این نوشتار نگارنده  ی استاد خود مارکس، درک جهان پیچیده را برایمان آسان تر می کند.آموزه ها  نشانه می گیرد و با الهام از

این نوشته در بخش های گوناگون  می کوشد که گزیده و چکیده و لپ کالم او را با برداشتی آزاد در پیش خوانندگان بگذارد.

 انه در یک کتابچه در دسترس عالقه مندان قرار می گیرد.انتشار خواهد یافت و در پایان این بخش های جداگ ”توده ای ها“ در

 دوید هاروی تناقضات در نظام سرمایه داری را به سه دسته تقسیم می کند.

تضادهای متغیر،   :۲تضادهای اساسی،   :۱در اینجا بخش هایی از مطالب این کتاب با برداشتی آزاد ارائه می شود: قسمت 

 تضادهای مرگبار  :۳

  

 اساسی  تضادهای

 

هفت تضاد زیر برای شناخت عملکرد سرمایه اساسی هستند. چرا که سرمایه بدون آن ها نمی تواند به درستی کار کند. عالوه بر 

این، همه این تضادها بگونه ای با هم آمیخته و تنیده هستند که دگرگونی مهم و یا حذف یکی از آن ها بدون تغییر جدی یا لغو دیگری 

 شدنی نیست.

 ارزش مبادله در مقابل ارزش مصرف –۱تضاد

طرح این مساله بسیار ساده است. ما نمی توانیم پول را بخوریم. ولی با پول در جیب به فروشگاه می رویم و با مبادله آن با برخی از 

الی مفید است نه پول. ولی  اقالم مواد غذایی ما می توانم غذا بخوریم. بنابراین این غذا است که برای من به عنوان یک دستگاه مواد

غذا به زودی به مصرف می رسد و از بین می رود، در حالی که پول همچنان به گردش خود ادامه می دهد و از دستی به دست 

 دیگر سفر می کند.

و کفش می آیند در یک جامعه سرمایه داری میلیون ها نفر این گونه معامالت روزانه را انجام می دهند. کاالهایی همچون غذا، لباس 

 و می روند )یعنی نابود می شوند(، در حالی که پول فقط از جیبی به جیب دیگر و یا از یک حساب بانکی به حساب دیگر می رود.

تمام کاالهایی که ما در جامعه سرمایه داری خریداری می کنیم، دارای یک ارزش مصرف و یک ارزش مبادله است. ارزش 

 ها می تواند متفاوت باشد، اما ارزش مبادله آن به طور کیفی یکسان است.مصرف یک کاال برای انسان 

 تضاد بین ارزش مصرف و ارزش مبادله را با مثال زیر در باره مسکن در نظام سرمایه داری می توان باز و شفاف نمود.
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هم دارد که توسط عوامل مختلف:  خانه برای انسان ها یک ارزش مصرف برای محل زندگی دارد ولی همین خانه یک ارزش مبادله

 چگونگی محل، اندازه، شکل و مواد اولیه، چگونگی رابطه عرضه و تقاضا تعیین می شود.

در کشورهای سرمایه داری، اکثر خانه ها برای اهداف سوداگرانه ساخته می شود، زیرا کاالهایی هستند که حق بهره وری از آنها 

 لی کافی برای خرید و یا اجاره این کاالها را دارند.به افرادی سپرده می شود که قدرت ما

سال پیش، نیروهای اجتماعی پر قدرتی ساخت شهرک های مسکونی عمومی را آغاز کرده و  ۱۰۰به علت کمبود مسکن در بیش از 

ساختن خانه ها کم برای رفع نیازهای طبقه های پایین تر برای مسکن به آن ها عرضه کردند. مبارزه با این سوداگری دلیل اصلی 

قیمت توسط دولت های رفاه در اروپا برای طبقه کارگر بود، که امروز مجددن با خصوصی سازی حق مصرف آن، به طبقه 

متوسط که می توانست ارزش مبادله آن را بپردازد واگذار شده است. این سیاستگذاری مسکن در دوران سوسیال دموکرات در دهه 

 با ساخت و ساز جدید و فروش ملک اجاره شده به سوداگرِی با منفعتی تبدیل شد.  سکن دوبارهغالب بود. پس از آن، م ۷۰

فراهم ساختن مسکن تحت نظام سرمایه داری اگر چه در اوایل تا حدی برای پاسخ به نیاز ارزش مصرف انجام می شد، ولی اندک 

ه دست آوری ارزش مبادله به دست بازار مسکن سپرده اندک این ارزش مصرف جای خود را به سوداگری داد و این کار برای ب

به بعد، ارزش مبادله، انگیزه اصلی برای ساخت و ساز مسکن شهری بوده است و امروزه در بازار خصوصی  ۱۹۸۰شد. از دهه 

انه تحت مسکن، سرمایه تا به آن اندازه غالب است که حتا مسکن های تعاونی، زیر فشار بازار خصوصی و افزایش اجاره روز

 فشار هستند.

ن را بخریم و یا اجاره کنیم و ارزش مبادله ای که می توانیم پرداخت کنیم، بسیار متفاوت است.  برای داشتن یک خانه، ما باید یا 

 اگر ما نمی توانیم ارزش مبادله ) پول( را پرداخت کنیم، باید در خیابان بخوابیم.

ینه های مادی و دستمزدی که برای ساخت آن مورد نیاز است، تعیین می شود. اما در یک خانه با هز  ارزش مبادله اصلی و واقعی

نظام سرمایه داری هزینه های دیگرهمچون خرید زمین، سود برای زمینداران، سود به وام دهندگان، توازن تقاضا و عرضه موجب 

 آن شده است که در مسکن سازی نه نیاز مردم بلکه سوداگری هدف اول است.

به گروگان این سیستم تبدیل شده اند. روزانه افراد بیش   تمرکز سرمایه داری به ارزش مبادله و سوداگرانه مسکن سازی، مردمبا 

با قرض کردن پول به خرید خانه به عنوان یک سرمایه گزاری پر سود می   تری جذب سرمایه گذاری در مسکن می شوند و

موجب افزایش قیمت بیش تر امالک و مستغالت می شود. در شهرهای بزرگ خانه  پردازند و بدین ترتیب این تقاضای مصنوعی

های فراوانی به این منظور خریده می شود و با وجود انسان های بی مسکن، این خانه ها تا فروش دوباره خالی باقی می ماند. در 

ی خریده می شود. اما ارزش مبادله آن ثابت نیست. واقع، مسکن در بسیاری از موارد به عنوان پس انداز یا ذخیره دوران بازنشستگ

روانی، محله بد، نزدیکی به بزرگراه و بسیاری از  بلکه دایمن در معرض اثرات خارجی از جمله همسایگی با معتادان، بیماران

 عوامل دیگر قرار دارد و تغییر می کند.

های سرمایه گذاری خصوصی، صندوق های بازنشستگی  بازی سوداگرانه عالوه بر افراد خصوصی، صندوق  شرکت کنندگان این

و میلیاردرهای بزرگ خارجی، یعنی افرادی از طبقه سرمایه دار که سرمایه مالی خود را نه در چرخه تولید بلکه برای اهداف 

 سوداگری به کار می برند هستند.

 کرد؟ باید چه

آموزش، غذا و غیره باید مهم تر از حداکثرسازی سود سیستم بازار تامین و تهیه مستقیم ارزش های مصرف مناسب مانند مسکن، 

باشد که ارزش های مبادله یی را در دستان بسیار کمی متمرکز می کند و کاالها را بر حسب قدرت مالی و نه نیاز مردم توزیع می 

 کند.

دت کاهش داده اند. بدون تغییرات شکارچیان ارزش مبادله خانه ها، ارزش مصرف مسکن را برای بخش بزرگی از مردم به ش

بر شرکت های خانه سازی و محدود کردن خرید و فروش خانه نمی توان ارزش مصرف خانه را   بنیادی و لغو مالکیت خصوصی

 دوباره به زحمتکشان برگرداند.

 پول در آن بازتاب و کار اجتماعی ارزش  :۲ تضاد

کاالها در ارزش مبادله آن نهفته است و این مقیاس در نظام سرمایه داری پول قیاس اندازه گیری ارزش یک کاال نسبت به دیگر 

 است. پول بجای تبادل مستقیم کاالها به عنوان وسیله و واسطه برای گردش کاالها به کار برده می شود.

 پول تنها معیار ارزش های اقتصادی در بازار و دارای یک شکل آسان برای ذخیره سازی نیز است.
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د اجتماعی و سیاسی پول چیزی جز تصاحب کار اجتماعی دیگران و تملک کاری که دیگران برای تولید محصول یا خدمات عملکر

در یک جامعه پیچیده سرمایه داری، همه به شدت به کار دیگران وابستگی دارند تا مواد مصرفی خود را   انجام می دهند نیست.

دمات بر مبنای کار انسان عمل می کند ولی این ارزش اجتماعی و فعالیت های کاری در تهیه مسکن، غذا، استفاده از خ  تهیه کنند:

 پول تبلور می یابد.

بنابراین ارزش، یک رابطه اجتماعی ایجاد شده توسط کارگران در سراسر جهان است و ارزش اجتماعی از تمام کارهایی تشکیل 

ماعی قابل لمس و مشهود نیست، و به همین دلیل در نظام سرمایه همیشه شده است که در محصول نهفته شده است. ولی این کار اجت

به پول ترجمه می شود. ارزش ناملموس و کار اجتماعی نهفته شده در کاال نیاز دارد که در یک شکل و تصویر قابل لمس جلوه یابد 

 که این وظیفه به پول واگذار شده است.

را پنهان می کند. بدین گونه پول جدا از کار اجتماعی نیست، با اینکه به کلی با ان  ارزش واقعی کاال در پشت پرده مادی پول خود

 متفاوت است.

از این رو پول، نمادی برجسته از ارزش اجتماعی نامشهود ایجاد شده در روابط میان کارکنان ارزش آفرین است، اما همانند 

 بین آن چه که به تصویر کشیده می شود و واقعیت اجتماعی وجود دارد.ژرفی   بسیاری از اشکال دیگر نمادها، اغلب فاصله و دّرهِ 

 این میان شکاف پول هم ارزش نسبی اجتماعی را به تصویر می کشد و هم عالوه بر آن، تصویری قالبی از ارزش مبادله می دهد.

 دهد. می تشکیل را سرمایه  دوم اصلی تضاد شکل دو

کور می کند و ما با رفتار خود در بازار باور به وجود چیزی را نشان می دهیم که در   را  ماپیش از هر چیز پول به طور عمده 

محتوا ی خود جعلی است. این به خاطر این واقعیت است که بدون مبادله یی که پول آنرا ممکن می کند، ارزش واقعی گریزان نمی 

 یل می دهد، وجود داشته باشد.تواند به عنوان رابطه ی اجتماعی غیر قابل لمس که آن را تشک

ارزش واقعی نمی تواند بدون کمک مادی متمرکز شده در پول و مبادله کاالها شکل بگیرد و این رابطه بسته به این که پول چه 

 شکلی به خود می گیرد، می تواند به طور کامل گمراه کننده و پر از تناقض باشد.

تند، اما سکه ها، اسکناس ها و پول الکترونیکی، تنها نمادین هستند. عالوه بر آن طال و نقره دارای ویژگی های فیزیکی خاصی هس

ما با حساب های بانکی که از پول قابل لمس جدا است و به شدت نیاز به پول واقعی را کاهش می دهد نیز روبرو هستیم. این نوع 

 تیبانی می شود، کاملن متفاوت است از پول نقد سنتی.پول که توسط طیف گسترده ای از شکل های اعتباری و وام بانکی مختلف پش

به عنوان معیار ارزش بوده است به شکل سرمایه مالی ظاهر می شود، خود به یک کاال نویی دگردیسی می   هنگامی که پولی که

ر پرداخت خرید است کند. پول وسیله مناسبی برای ذخیره سازی است، اما وقتی که وارد گردش کاال در بازار می شود، قدرت آن د

 نه در ذخیره سازی.

فرایندهای بازار )عرضه و تقاضا( معموال قیمت ها را از ارزش واقعی جدا می کنند، اما بین قیمت ها و ارزش تفاوت کمی وجود 

 دارد و سرمایه داران تنها به قیمت ها واکنش نشان می دهند و نه به ارزش ها، زیرا بازار تنها شامل قیمت ها هست.

بازار تجارت ارز، سرمایه وام و تجارت، مبادله سهام )پول خیالی سرمایه داری(، همه اینها بدون توجه به این که آیا توسط کار 

اجتماعی ایجاد می شوند یا خیر، به قیمت حساسیت نشان می دهند. به زبان دیگر در نظام سرمایه داری روی همه چیز می توان 

 انسان، مواد مخدر، و یا اسلحه همه چیز را می توان خرید. قیمت گذاشت؛ زمین، اعضای بدن

ثروت هنگفتی کسب کنند که شرایط پولی   عالوه بر این، افراد می توانند با تجارت ارز خارجی، وام دادن و سرمایه گذاری در سهام

 در این معامله ها با تمام منطق کار اجتماعی متفاوت است.

خیالی به جیب بانک ها،  -جتماعی کار خالق طراحی شده بود، با در پیش گرفتن یک شکل فرضیپولی که برای نشان دادن ارزش ا

 سهامداران و صاحبان اوراق قرضه ها می رود که هیچ ارتباطی با فعالیت های ارزش زا در جامعه ندارند.

شود. اعتبار بانکی آسان و با سود  خیالی به بازار مسکن و به ساخت و ساز ها منتقل می -امروزه حجم بزرگی از سرمایه فرضی

 باال کسب درآمد هنگفت را در این زمنیه آسان کرده است.

تمایل به استفاده از پول به عنوان ابزار قدرت، همیشه یکی از ویژگی های اصلی کارکردهای سرمایه داری بوده است و این عمل به 

 ردد که وظیفه ی آن تسهیل مبادالت است.خودی خود موجب نابودی روابط میان عرضه و تقاضای پول می گ
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یک قدرت الیگارشی را ایجاد کرده است که به طور کلی همه ثروت و قدرت جهانی را   افزایش نابرابری و کژی توزیع ثروت

می  کنترل و مدیریت می کند. این امرامروز، برخی از خطوط روشن در مبارزه طبقاتی را که برای آینده توده ها مهم است، ترسیم

 کند.

در رایانه است و قدرت بالقوه پول را نامحدود   شکلی که پول امروزه به خود گرفته است، یک تصویر انتزاعی از ارقام حفظ شده

 می کند و موجب این توهم می شود که رشد بی حد و حصر سرمایه و پول هر دو هم ممکن و هم مطلوب است.

 کرد؟ باید چه

بازرگانی   ک جایگزین برای سرمایه، نه تنها نیازمند بازنگری ریشه یی )رادیکال( از سازماندهیی  اندیشه و نگارگری )طراحی(

 کاالها است، بلکه باید درک ذهنی و ارزش های اخالقی ما هم دگرگون شود.

ن شود که افراد باید یک وسیله جدید مبادله ای داشته باشیم که بتواند گردش کاال و خدمات را تضمین کند و همزمان مانع از ای

 خصوصی بتوانند پول را به مثابه بیان قدرت اجتماعی گرداوری کنند.

ضروری است که ما برای درک نقش هدایت کننده ارزش مبادله در برابر ارزش مصرف مبارزه کنیم. بدین گونه نیاز به پول و 

 تمایل به گرداوری ثروت می تواند محدود شود.

مجبور به طراحی یک پول جدید برای مرحله انتقالی موقت هستیم که بتواند تبادل کاالها را ممکن عالوه بر آن در کوتاه مدت ما 

 کند، و در دراز مدت ضروری است که ما در باره یک جامعه بدون پول به عنوان وسیله مبادله نیز تفکر کنیم.

باشد نه بر ارزش مبادله ای تعیین شده.  تمرکز اصلی جامعه باید بر روی ارزش های مصرف آفریده شده توسط کار اجتماعی

 بنابراین سازماندهی تولید در جامعه باید بر حسب چگونگی ارزش مصرف آن ها باشد، نه به هدف سودبری از ارزش مبادله آن ها.

 داری سرمایه دولت و خصوصی مالکیت – ۳ تضاد 

فردی و مالکیت خصوصی را نمی دانند. تخصیص  نخست باید به یک سوءتفاهم معمولی پرداخت. بسیاری تفاوت بین تخصیص

فردی مربوط به حق مصرف به روی یک وسیله است. هر فردی لباس دارد، کفش دارد و یا دوچرخه برای رفتن به محل کار دارد، 

ه به اجاق برای غذاپزی دارد. ولی مالکیت خصوصی مربوط به مالکیت انحصاری به روی یک وسیله یا یک فرایند است بدون توج

 اینکه ایا خود مالک آن را مصرف می کند یا نمی کند.

خریدار و فروشنده در بازار برای مبادله کاالها بر اساس پول مالقات می کنند. هر کدام از آن ها دارای حقوق منحصر به فرد برای 

تبادل ارزش های معامالتی گوناگون الزم استفاده از کاالها و پول خود هستند. این سیستم حقوقی برای تامین شرایط بدون اصطکاک 

 و ضروری است.

پیش فرض مبادله کاالها این است که مالک کاال خود نیازی به کاالیی که برای فروش می سازد ندارد. بدین ترتیب یک پیوند 

 اجتماعی و حقوقی بین فرد مالک و کاالیش مستلزم و پیش فرض مالکیت خصوصی است.

ل می تواند بدون زیرساخت های حقوقی ارائه شده توسط نظام کار کند. تعاریف قانونی فرد و فرهنگ نه ارزش مبادله و نه پو

فردگرا یی در ارتباط با گسترش روابط تبادلی، شکل گیری پول و قدرت سیاسی نظام سرمایه داری است که در ساختار دولتی 

و قوانین مالکیت الزم است و به همین دلیل دولت دارای یک حاکمیت آن تبلور می یابد. یک قدرت دولتی برای حمایت از حقوق 

 انحصار قانونی در استفاده از قدرت و خشونت برای سرکوب مخالفت با مالکیت خصوصی است.

با این حال، مشکالت در حوزه بازار اغلب دولت را مجبور می کند تا نقش دیگری به جزء محافظ حق مالکیت ایفا کند. دستگاه های 

مختلف، به جای استفاده از قدرت اجباری و مستقیم در مبارزه با اعتراضات و مشکالت با یک نوع هماهنگی دقیق به نهادینه دولتی 

سازی فرآیندهای دموکراتیک و مکانیسم های حکومت دست زده اند. بنابراین دولت مجبور به مدیریت و ساختن زیرساخت های 

 ردن خشِم شهروندان ناراضی است.اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی برای خنثی ک

سازه ها به اشتباه کسانی را به این باور می رساند که ارتباط مستقیمی بین دموکراسی و سرمایه داری وجود دارد. و بدینگونه   این

 و الزم و ملزوم یکدیگرند.  ادعا می شود که دموکراسی و انباشت سرمایه پیش شرط

ایی برای کارکرد دولت های سرمایه داری بسیار موثر است، اما این به دلیل ارتقاء سرمایه واقعیت این است که دموکراسی بورژو

به عنوان نیروی محرک اقتصادی در جامعه نیست، بلکه سرمایه داری با تجربه در کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده است که 

د دارد که بتواند بین قدرت دولتی و میل توده ها برای نیاز به همکاری سیاسی گسترده برای اشکال جمعی حکومت گرایی وجو

 آزادی های اجتماعی و فردی پل بزند.



18 
 

دولت نیاز به کنترل و تنظیم بازار دارد. قدرت دولتی با مشکالت ناشی از شکست های بازار و اثرات جانبی تولید شیوه سرمایه 

، زیرساخت ها موثر و غیره از جمله عواملی هستند که نیاز داری مواجه است. آلودگی، مشکل مسکن، تامین حمل و نقل عمومی

 دخالت دولت را توجیه می کنند.

بنابراین اکثر مردم مشروعیت دولت را برای اقداماتی که شامل کنترل و تنظیم فعالیت های بازار می شود که به طور نامطلوب بر 

 محیط زیست و انسان ها تاثیر می گذارد، تصدیق می کنند.

بین قدرت متمرکز دولتی و احترام به مالکیت خصوصی   تضاد واقعی بین ارزش مصرف و ارزش مبادله پیوسته بر رابطه  اما

مالکیت خصوصی اقدام   تأثیر می گذارد. و مسأله اصلی این است که تا چه حد دولت برای دفاع از حقوق جمعی در مقابل حق

 د که توده ها را به اجبار به تحکیم در برابر قدرت سرمایه وادارد.خواهد کرد و یا تا چه اندازه امکان این را دار

فقط دولت می تواند از پول در مقابل متقلبان، معامله گران و سوداگران محافظت کند. این حقیقت که پول در جامعه سرمایه داری 

 قدرت نامحدود در برابر پول می دهد.اجتناب ناپذیر است و این واقعیت که کنترل پول توسط دولت نیز ضروری است، به دولت 

  

 ارز و پول روی بر دولتی انحصاری قدرت

پول به دولت نیاز دارد، بدون دولت وجود پول امکان پذیر نیست؛ در حقیقت معرفی پول پایه و اساس تاریخی دولت است؛ پول 

 قدرتمندترین و طبیعی ترین مالت چسبندگی ملت ها است.

از خشونت در دست دولت است. برای کامل کردن پایه های قدرت اما دولت باید دارای قدرت انحصاری ” مشروع“انحصار استفاده 

سال به  ۸۰( است که به مدت hierarchicalبر روی پول و ارز هم باشد. با این حال، سیستم پولی جهانی یک نظام سلسله مراتبی )

 حده امکان کنترل امپریالیستی بر ارز ذخیره جهانی داده است.به ایاالت مت  دالر آمریکا گره خورده است، و بدین ترتیب

قدرت مرکزی و انحصاری را ترک کردند و این حق انحصاری که متعلق به دولت   هنگامی که یورو پدید آمد، مقامات دولتی اروپا

 بود، اکنون می تواند از طریق مجوز بانک های مرکزی، به سرمایه داران مالی ارجاع داده شود.

این موسسات در خالء ایجاد شده بین بانک های دولتی و خصوصی عمل می کنند، اما همراه با وزارت خانه های امور مالی یک 

مجتمع دولتی / مالی تشکیل می دهند که عصب مرکزی در تنظیم و حمایت از سرمایه است. عمل کرد آین گونه مجتمع ها معموال 

 Lehmanns Brothers بحران اقتصادی سرمایه داری، ما با اسم هایی همچون باپنهانی است و برای اولین بار در طول 

Crack آشنا می شویم. ۲۰۰۰در سال 

 کس چند دست در ثروت و قدرت تمرکز

دولت دارای وظایف ویژه ای است که عمدتن از بازتولید سرمایه حمایت می کند. توازن قدرت سیاسی می تواند این را تغییر دهد. 

که در عمل کرد دولت های سوسیال دموکرات پس از جنگ جهانی دوم مشاهده کردیم، بخش بزرگی از انباشت سرمایه همان طور 

 از طریق اهداف اجتماعی دولت بدون نیاز به حداکثر رسانی سود، به دست آمده بود.

یک با مدیران بانکی انتخاب نشده وضعیت اسفبار این است که دولت کنترل اعتبار و پول را به تعدادی از موسسات غیر دموکرات

قدرت و ثروت را در چندین دست متمرکز کرده است. ما با یک سیستم اقتصادی   تسلیم کرده است. این پولشویی بانکی و مالی،

که رشد را به هر قیمت تبلیغ می کند، هر چند که این رشد باعث تخریب محیط زیست و خراب ساختن ساختارهای   روبرو هستیم

 اعی می شود.اجتم

 دولتی و خصوصی مالکیت بین رابطه

همیشه بین دولت و مالکیت خصوصی یک رابطه هماهنگ وجود ندارد، زیرا هنگامی که دولت می خواهد دموکراتیک باشد، باید 

ه همراه با دروازه های ارگان های سیاسی عمومی را بر روی مردم باز کند. به عنوان مثال چپ می تواند به اندازه ای قوی شود ک

اتحادیه های کارگری قوانینی را به تصویب برساند که سرمایه و حق مالکیت را تا حدی رام کند و یک محیط کار بهتر و با توزیع 

درآمد نسبی عادالنه تر به نفع مردم ایجاد کند. بدین ترتیب سرمایه باید در چارچوبی قوانینی که آزادی آن را تنظیم و محدود می 

 برای ادامه کار پیدا کند.کند، راهی 

تضاد بین منافع خصوصی و آزادی های فردی و دولت در سال های اخیر به نفع دولت از بین رفته است و منجر به اجرای   تعادل

 کنترل غیر دموکراتیک، استبدادی افراد توسط دولت ها زیر نام مبارزه با تروریسم شده است.
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غیرمتمرکز صاحبان سرمایه از بین رفته است، برعکس، برای حفاظت از سرمایه در برابر کارگران این بدان معنا نیست که قدرت 

 گسترش یافته است.  ناراضی و طرفداران محیط زیست این قدرت حتا

ا را که می تواند انباشت سرمایه فعال و سودآور ر  سرمایه داری برای اینکه نرخ رشد در بازار امالک و مستغالت  دولت های

 تضمین کند تندتر کنند، به طور سیستماتیک از از خصوصی سازی بازار مسکن حمایت می کنند.

 کرد؟ باید چه

دمکراتیک جایگزین شود. ایجاد، مدیریت و  -جمعی -تضاد بین مالکیت خصوصی و قدرت دولتی باید با حق مالکیت عمومی

 و تعاونی باشد.حفاظت ارگان های تصمیم گیری باید در دست انجمن های مردمی 

و حکومت دموکراتیک جدید باید   مالکیت جمعی و مدیریت مناطق و خانه های مشترک باید به جای مالکیت خصوصی قرار گیرد

 شود.  جایگزین قدرت دولتی

 ایجاد شود.  برای مدیریت جمعی ثروت مشترک مردم کشورهای گوناگون باید نهادهای مردمی بین المللی

های موسسات مالی از دستگاه دولتی برای تقویت و دموکراتیزه کردن حقوق مردم ضروری است. چنین سیاستی جداسازی فعالیت 

کشورهای در حال رشد   ریشه کن کردن رنجی می شود که امروز  نیاز به انحالل تمام مؤسسات پولی بین المللی است که منجر به

 نک مرکزی اروپا می برند.و با  از مداخالت صندوق بین المللی پول، بانک جهانی

اگر دولت سرمایه داری از انحصار امور پولی محروم شود، گزینه های او برای خشونت نظامی علیه یک جمعیت سرکش نیز لغو 

 خواهد شد. انهدام انحصار امور پولی در نهایت منجر به تخریب قدرت دولتی سرمایه داری خواهد شد.

 عمومی ثروت  و خصوصی تخصیص کسب – ۴ تضاد 

 شود می پدیدار محرومیت اساس بر اقتصاد داری سرمایه شکل

ثروت مشترک عمومی که توسط کار اجتماعی ایجاد می شود، تنوع نامحدودی از ارزش مصرف های مختلف را به خود می گیرد. 

از ارزشهای تولید  صی ولی در نظام سرمایه داری این ثروت انبوه در دست اندکی انباشته می شود. به دست آوردن ثروت خصو

شده همگانی و اموال عمومی غالبن به دو طریق متفاوت انجام می شود: از یک سو فعالیت های غیرقانونی در قالب سرقت، تقلب، 

خشونت و اعمال زور، و بخشی از فعالیت های اقتصادی مانند بازی های هرمی، پولشویی، تجارت اسلحه و بویژه انحصارهای 

 ری نرخ بهره.قانونی و دستکا

از دیگر سو افراد خصوصی و صندوق های سرمایه، گروه ها و سازمان های بزرگ مالی، به گرداوری ثروت از طریق مبادله 

معتبر قانونی در بازار های آزاد می پردازند. انباشت خصوصی ثروتی که توسط کار اجتماعی ایجاد می شود در این نظام کامال 

 قانونی است.

بر این است که هر زمانی که دستمزد باالتر از طریق مبارزات کار و طبقاتی ممکن می شود، بالفاصله این اضافه  اساس سرمایه 

 دستمزد توسط معامله گران، دالالن مالی، صاحبخانه ها، شرکت های کارت اعتباری و بانک ها دزدیده می شود.

و غیره( می توانند بدون محدودیت و بدون دردسر تا آن حد  پول وسیله انباشت ثروتی است که افراد خصوصی )و موسسات مالی

گرداوری کنند که این پول به ابزار مخفی برای در دست گرفتن قدرت اجتماعی تبدیل می شود. بنابراین انباشت و تمرکز پول فردی 

 ت.ضروری اس  برای نهادینه کردن حرص و طمع و تشکیل قدرت یک طبقه کم و بیش یکپارچه سرمایه دار

تخصیص های بی   چنگ اندازی خصوصی بروی ثروت مشترک عمومی، خطرات بسیار زیادی را برای جامعه ایجاد می کند، و

 رحمانه و بورس بازی های وحشیانه عواقب جدی محیطی و اجتماعی دارد که حتا بازتولید خود سرمایه را هم تهدید می کند.

 … نیست کاالها وضوح به پول و زمین کار،

سختی و دوام طوالنی سرمایه داری بدون موفقیت این نظام در کاالیی کردن نیروی کار، زمین و پول شدنی نبود. کارل پوالنی جان 

خاطر نشان کرد که بازار کار، زمین و پول برای کارکرد و ایجاد ارزش سرمایه  ۱۹۴۴( در سال Karl Polanyiمجارستانی )

 ضروری است، او این پدیده را به شرح زیر توصیف می کند:

کار تنها یک نام دیگر برای فعالیت انسانی است. کار برای فروش تولید نمی شود و همچنین نمی توان این فعالیت را از بقیه فعالیت 

رد. جدا کردن کار از زندگی انسانی و قرار دادن آن زیر قوانین بازار، مانند جدا کردن اتم ها از بدن انسان است. کار انسانی جدا ک

را نمی توان مانند یک کاال ذخیره کرد. نیروی کار یک کاال نیست که به دلخواه بتوان آن را به دور انداخت؛ دور انداختن این 

 اخالقی و فرهنگی آن.  با تمام خصوصیات جسمی، روحی،یعنی دور انداختن انسان ” کاال“



20 
 

تاریخ زمین نشان دهنده این است که طبیعت ملیاردها سال قبل از پیدایش دسته اول انسانها وجود داشته است. زمین تنها نام دیگری 

نشانگر روند تاریخی برای طبیعت است که توسط انسان تولید نمی شود. طبیعت و زمین محصول کار اجتماعی نیستند، بلکه 

مالکیت خصوصی هستند که سرمایه داری توانست از طریق تقسیم، فتح و خصوصی سازی آن را به کاالها تبدیل کند. بنابراین، 

 بازار زمین در طول سالیان تبدیل به وسیله انباشت سرمایه و توانمندی زمین دزدان شده است.

یت هایی دارد. به طور مثال نمی توان جو زمین و دریاها را کاال کرد، اما همان کردن طبیعت محدود” کاالیی“به نظر می رسد که 

طور که امروز ما شاهد آن هستیم، دولت های سرمایه داری حق ماهیگیری در دریاها را به افراد و شرکت های خصوصی می 

 داری به فروش می رسد. کشورهای سرمایه CO2 فروشند و جو زمین هم برای افزایش میزان تولید کربن دی اکسید

پول واقعی، در نهایت صرفن نشانگر قدرت خرید است که تولید نمی شود. و تنها از طریق مکانیسم بانکداری یا امور مالی دولتی 

 وجود دارد.

تبدیل پول به تقسیم زمین به امالک، مزرعه ها و قطعه ها مسکونی و تغییر در کار از طریق گسترش تقسیم اجتماعی کار، همراه با 

عنوان کاال پایه های قانونی یک سیستم مبتنی بر مالکیت خصوصی را تشکیل می دهد، که پایه و اساس عملیات سرمایه است. کار، 

زمین و پول هیچ یک از اینها برای فروش تولید نمی شود. کاال خواندن کار، زمین و پول کامال فریب کارانه و رویایی است. تخیل 

خواندن کار، زمین و پول باعث سقوط جوامع انسانی شده است. در نهایت این تخیل ویروسی به کمبود مواد اساسی و ویروسی کاال 

انباشت پول بی مصرف در جامعه کمک می کند و مانند زمین لرزه، سیل و خشکسالی، دارای سرشتی فاجعه بار برای زندگی 

 انسانها است.

اثرات هیوالیی این نظام را در اقدامات نئولیبرالیست ها در طول سال های اخیر می بینیم، که  ما برایند ناگزیر وجود نظام سرمایه و

بسیاری از دستاوردهای حاصل شده از ده ها سال مبارزه زحمتکشان را از بین برد ه است، و به طور فزاینده ای زمین سرسبز را 

 به کویری خشک بدل کرده است.

این ویروس و بدون پیروزی در تالش خود برای نگهداری از خصلت انسانی و طبیعی خود و هیچ جامعه ای بدون مبارزه با 

 همچنین توزیع نسبی عادالنه درآمد نمی تواند در مقابل چنین سیستمی هیوالیی زنده بماند.

 جهانی بیگانگی

ستم فعلی برای حفاظت از مالکیت با جدا کردن کار، زمین و پول از زندگی اجتماعی و فرهنگی انسان، پیش نیازهای حقوقی سی

شده ” کاالیی“مارکس از لحاظ تاریخی توضیح داده است که چگونه کار، زمین و پول    خصوصی توسط دولت تضمین شده است.

تقسیم آن به عنوان مالکیت خصوصی انجام شده   اند. بستر این تحوالت بر اساس خشونت، سوءاستفاده، سرقت زمین های دهقانان و

 و طال و نقره ای که به عنوان پول اصلی در گذشته مصرف می شد از خلق های محروم سرقت شده بود.است، 

دهقانانی که از زمین های کشآورزی به زور خارج شده بودند، به مزدبگیران تبدیل شده اند. در مصر فراعنه، روند سرقت زمین و 

خدا به فرعون گفت، در این سال های “ای، در تاریخ ثبت شده است.  برده نمودن دهقانان از روندی برخوردار است که با افسانه

وفور که هفت سال طول می کشد، غله را انبار کند. در هفت سال بعد که با خشکسالی روبرو شد، فرعون محصول کار دهقانان را 

 ”.با زمین آن ها تعویض کرد و یا با آن ها در مالکیت زمین سهیم شد

 گذاشت قیمت توان می چیز همه روی

شده، همه چیز جهان باید پولی و خصوصی سازی شود. این امر در مورد مسکن، آموزش و پرورش، خدمات ” کاالیی“در دنیای 

بهداشتی و خدمات عمومی صادق است، و امروزه حتا ژن های مردم و مجوزهای آلودگی هوا خرید و فروش می شود. در فرانسه 

ند. شهروندان می توانند به اداره پست پول دهند تا پستچی از پدر و مادر پیرشان چند دقیقه دیدار حتا مهربانی را به فروش می گذار

 و به آنها محبت کند.

سنگدالنه ی کسب و کار بازار می تواند بر همه چیز غلبه کند. از  -این ادراک در دیدگاه بورژوایی قرار دارد که قوانین وحشیانه

رهنگی باید بخشی از زیر مجموعه بازار باشند. سرقت و سلب مالکیت هنوز مشخصه روش سرمایه جمله فعالیت های اجتماعی و ف

ایاالت متحده نشان داد، که منجر به از دست دادن مسکن، پس انداز   داری تولید است، که بار دیگر خود را در بحران اقتصادی

 بازنشستگی، بهداشت و آموزش و پرورش بسیاری از تهی دستان شد.

 است دروغ اساس بر کاپیتالیستی قانون و قوقح

چه کسی می تواند تضمین کند که شرکت ها، صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها و موسسات مالی که به غارت ثروت مشترک 

 و جمعی مشغولند، می توانند با احترام به منافع جمع به تولید همگانی کمک کنند؟
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منافع کوتاه مدت و شخصی خود عمل می کنند که غالبن با منافع درازمدت جمعی در  شرکت های خصوصی معموال با تمرکز به

 تضاد است.

موسسات بزرگ کشاورزی زمین را از مواد معدنی خالی و آن را آلوده می کنند و کارفرمایان شرکت های بزرگ کارگران خود را 

و سایش بمیرند. همین امر در مورد تخریب فاجعه آمیز زیست  به حدی استثمار می کنند که تا از خستگی، تنش بدنی و روانی و درد

محیطی و استخراج نفت و مواد خام از طریق دریا و زمین نیز صادق است. دید سوداگرانه به زمین و جانوران آن موجب نابودی 

فتار خوب در بازار می سال گذشته شده است. این شرکت ها چه انگیزه یی برای ر ۳۰درصد از حشرات موجود آلمان در طول  ۷۵

فعالیت های غیر قانونی، تقلب، سرقت بدست می آید، این   توانند داشته باشند؟ وقتی که سود هنگفت و آنی از طریق تخریب،

 کارهای غیر انسانی حتا با پرداخت جریمه احتمالی همچنان برای این سودورزان جذابیت دارد.

ه تبادل کاالیی، که از طریق گردش پول و با استفاده از کاالیی کردن و خصوصی بنابراین، بسیار مهم است که ما درک کنیم ک

سازی زمین، کار و سرمایه انجام می شود، با استفاده از زور و اجبار حفظ می شود. این اجبار با پوشش های قانونی خارجی، پایه 

 ریاکاری نظام سرمایه داری لیبرال را تشکیل می دهد.

وسسات مالی نیز صادق است که با معامالت سهامی و بورس بازی و پولشویی غیرقانونی به حیات خود ادامه همین امر در مورد م

می دهند. با توجه به بازار مالی و بازار مسکن در سال های اخیر می توان گفت که حق و حقوق قانونی در سرمایه داری بر اساس 

 دروغ است و یک داستان خیالی بیش نیست.

ها از آن جا آشکار می شود که بحران اقتصادی کنونی و حل مشکل بزرگ انباشت مداوم سرمایه از طریق استثمار،  ماهیت دروغ

صرفن به موضوع تنظیم بهتر مناسبات در بازار تقلیل می یابد. و حال بحران با ریاضت کشی مردم، بیکار کردن کارگران و 

و با پوسته هوشمندانه سیاست های صرفه جویی در ایاالت متحده و اروپا  گرسنگی دادن زحمتکشان زیر نام پر طمطراق اصالحات

 انجام می شود.

را به عنوان بخشی از پایه ” غیرقانونی“ما به وضوح می بینیم که چگونه قانون اساسی و قوانین تکمیلی امکان توجیه سودورزی 

شهای تخیلی به طور سیستماتیک به نفع آزمندان و برای گذاری دولت سرمایه داری فراهم می کند. واقعیت این است که این پوش

پیوند درونی میان طبقه سرمایه دار و پوشش های  تحکیم یک طبقه سرمایه شکل می گیرد و این امر به هیچ وجه تصادفی نیست.

مین به روشنی کردن انسان به عنوان نیروی کار، گردش پول و خصوصی سازی ز” کاالیی“خیالی آن را می توان در ” قانونی“

 دید.

 کرد؟ باید چه

باید از تالش برای بهبودی زندگی نیروی کار در برابر تهاجمات نئولیبرالیستی پشتیبانی کرد. ارزش مصرف در این نظام برده وار 

همواره از ارزش مبادله حاکم فرمان برده است. تخصیص خصوصی اشخاص بر ثروت عمومی نه تنها باید با موانع اقتصادی و 

جتماعی محدود شود، بلکه این نظام استثماری به طور کلی باید به عنوان یک انحراف بیمارگونه از استاندارد اجتماعی و انسانی ا

 مورد توجه و واکاوی قرار گیرد.

  

 کار و سرمایه   – ۵ تضاد

پس از سیر جامعه انسانی از کمون نخستین، طبقه هایی به وجود آمدند که با بهره برداری از نیروی کار دیگران به زندگی 

پرداختند. سپس تمدن های جدید با روش های تولید و روابط اجتماعی نو ظهور بردگی و قاچاق زنان و کودکان را ایجاد کردند. در 

تئوکراتیک ایجاد شد که با زور مردمان را برای ساخت معابد، اهرام، قلعه ها و کلیساها، و  سال پیش تشکل های جامعه ۴ -۵۰۰۰

 وادار ساخت.  خدمت برای پادشاهان، شاهزادگان، امپراتوران و اربابان فئودال

نظام   بدین ترتیبپس از آن زمان نوبت به دوران فئودالیسم رسید که حق زندگی زمین کاران را با کشت زمین اربابان پیوند زد. 

و قدرت  پول  فئودالی، به یکی از راه هایی بدل شد که طبقه کوچکی از زمین داران با بهره گیری از کار و رنج و تولید دیگران به

سیاسی اجتماعی خود افزود. اما چیزی که سرمایه داری را از دیگر انواع تولیدی متمایز می سازد این است که نیروی کار کارگر 

 یک کاال در یک بازار به اصطالح آزاد فروخته می شود. همچون

سرمایه با استفاده سیستماتیک و مداوم از نیروی کار، ارزش اضافی به عنوان سود نقدی ایجاد می کند. سرمایه داری خود این عمل 

” منصفانه“پول دریافت می کنند. بازار برای نیروی کار خود ” منصفانه“را دزدی از کار دیگران نمی داند، زیرا کارگران با قیمت 

 آزادانه به هر کسی که می خواهد بفروشد.  به این منظور که کارگر به عنوان مالک می تواند نیروی کار خود را

 به این ترتیب بر خالف زمان های قبل، دسترسی به زمین و وسایل تولیدی نیز آزاد شد.
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بازار که به عنوان حقوق و دستمزد دریافت می کنند،   یروی کار خود درکارگران با کارشان ارزش بیشتری را نسبت به ارزش ن

تولید می کنند. سرمایه دار برای رشد و تکثیر سرمایه به کارگر دستمزد بسیار پایین تری از ارزش مبادله کاال در بازار پرداخت 

 ی به ارمغان می برد.می کند. این ارزش افزوده را سرمایه دار به عنوان سود متمرکز شده در قدرت پول

در یک سیستم بازاری که به درستی بدون تقلب، سرقت و اجبار کار می کند، مبادله کاالها باید بر مبنای یک اصل برابر یعنی 

 میزان کار نهفته شده در کاال باشد، که در آن افراد بر پایه ارزش مصرف به مبادله کاال می پردازند.

 شده بیگانه خود از کار

مایه داران باید سود خود را از محصول تولید شده توسط کارگران کسب کنند. بنابراین ما باید بفهمیم که ارزش افزوده که تمام سر

قادر به تولید ارزش بیش تری از هزینه خود باشد، کار ” نیروی کار“پیش شرط تحصیل سود است چیست؟ وقتی که کاالی 

دهد به کار خود بیگانه شده تبدیل می شود، زیرا که ارزش افزوده تولیده شده به  اجتماعی که کارگر برای سرمایه دار انجام می

 جیب سرمایه دار می رود.

ارزش های مبادله ای ایجاد شده یی است که در نهایت پولی را که سرمایه   عالوه بر این، تنها کار است که تولیدگر و سازمان دهنده

 اده می کند، تولید می کند.از آن برای تثبیت قدرت اجتماعی خود استف

قدرت اجتماعی سرمایه بدین معنی است که کارگران با کار خود شرایط استثمار خود را ایجاد می کنند. چرا که رابطه کارگر و 

 سرمایه دار، یک رابطه قراردادی است که نیروی کار به عنوان مالکیت خصوصی در نظر گرفته می شود.

خصوصی در بازار کار و در فرآیند کاری تضادی بین سرمایه و کار وجود دارد، که حل آن نیاز واضح است که مثل همه مالکیت 

تضاد نظام مند بین مالکیت خصوصی فردی و قدرت دولتی وجود دارد. در کشورهای   به دخالت دولت و قانون دارد. بنابراین یک

ای باال بردن دستمزد باز دارد و نظام هم نمی خواهد تالش های پیشرفته سرمایه داری هیچ کس نمی تواند کارگران را از مبارزه بر

سرمایه دار را برای پرداخت دستمزد کم تر، یا کاهش ارزش نیروی کار، متوقف کند. سرمایه و کار هر دو برای حق خود مبارزه 

است که نتیجه مبارزه را تعیین  وقتی که مخالفان حقوق برابر دارند، این توازن قدرت“می کنند، اما همان طور که مارکس گفت؛ 

 ”.می کند

توازن قدرت بین سرمایه و کار مدت هاست که در تعیین ضرورت مبارزات انقالبی و اصالح طلب نقش دارد. برای مارکسیست 

را به ها، کار و سرمایه، یک تضاد عمده را نشان می دهند، وقتی کارگران قدرت خود را افزایش می دهند، می توانند سطح دستمزد 

 مشاهده کردیم. ۷۰و  ۶۰نقطه ای برسانند که سود سرمایه را کاهش می دهد. همان طور که در دهه های 

به بعد، که سرمایه با بحرانی جهانی روبرو شد و در معرض مشکل قرار گرفت، سرمایه تولیدی توانسته است که  ۲۰۰۸از سال 

 نتقال مرکزهای تولیدی پایین بیاورد.ارزش واقعی نیروی کار را با تهدیدات برون سپاری و ا

کار و سرمایه در نظام سرمایه داری نقش محوری دارد، اما در هم تنیدگی این تضاد با تضاد اجتماعی دیگر مانند نژاد،   تضاد

 تا حد زیادی مبارزه سیاسی فعلی را پیچیده کرده است.  جنسیت، مذهب، قومیت و طبقه و تبعیض،

بین کار و سرمایه، و امکان ایجاد کار از خود بیگانه نشده، چنین هدفی را نمی   برای از بین بردن تضاد حتی با یک اراده سیاسی

 توان بدون در نظر گرفتن گردش پول و دست اندازی خصوصی به کار و ثروت عمومی جامعه انجام داد.

 کرد؟ باید چه

کند تا بار دیگر امکان تغییرات رادیکال در رابطه بین سرمایه و وظیفه جنبش ضد سرمایه داری اینست که توازن قدرت را دگرگون 

 کار عملی گردد.

بنابراین راه حل این امر، نیاز به یک اراده سیاسی مشخص برای جایگزینی تسلط سرمایه به نفع اشکال سازمانی جدید دارد. 

کالن اقتصادی جامعه خود زمان کار، فرایندهای  سازماندهی جدیدی که در آن کارگران مجتمع های تعاونی با هماهنگی با برنامه

تولید و توزیع کاالهای آفریده شده را کنترل می کنند. این سازماندهی نو از خود بیگانگی کار را حذف می کند، اما حاصل کار 

 اجتماعی را در خدمت همگان می گذارد.

یدگران متعهد در مورد آن چه که باید تولید و در چه زمانی و تضاد بین سرمایه و کار باید بر اساس تصمیمات آزاد سازندگان و تول

چگونه تولید شود، حل شود. تصمیم آزادی که با همکاری انجمن ها و تعاونی های دیگر برای رفع نیازهای عمومی و در راه تامین 

 منافع مردم گرفته می شود.
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 شی یا فرآیند عنوان به سرمایه – ۶ تضاد 

به عنوان فرایند درک شود؛ این دوگانگی، یک موجودیت متناقض را تشکیل می دهد  به عنوان یک شی و هم  سرمایه می تواند هم

می تواند اشکال مختلف به خود بگیرد، اما عمدتن   که در آن واحد سرمایه به طور مداوم به عنوان یک فرآیند گردش می کند و

 د.شکل پول، مواد اولیه تولید و یا کاال به خود می گیر

سرمایه یک زمان   نکته اصلی این است که سرمایه هم یک فرآیند است و هم می تواند از یک شکل مادی به شکل دیگری تغییر کند.

 به شکل پول است، یک زمان در ابزار تولید و زمانی دیگر در کارگران جلوه می نماید.

در ارزش اجتماعی و ارزش افزوده شده به دست نیامده است. در یک کارخانه، سرمایه درگیر تولید کاالیی است که قیمت آن هنوز 

فقط زمانی که کاال به فروش می رسد، سرمایه به شکل پول به سرمایه دار باز می گردد، و در این جریان دوگانگی سرمایه بین 

 فرایند و شی دائمن در حال تغییر است.

سیله تولید، زمین، ساختمان ها، ماشین آالت و مواد اولیه، سرمایه سنتی با ذخیره پولی خود با خرید و” صادقِ “یک سرمایه دار 

تولید قبل از فرایند تولید   گذاری خود را شروع می کند. سپس او به استخدام کارگران و کارمندان می پردازد. خرید وسیله های

 دار تعیین می کند پرداخت می شود. انجام می شود، اما دستمزد کارگر پس از پایان فرایند تولیدی که شرایط آن را سرمایه

نتیجه این سرمایه گزاری کاالیی است که در بازار با قیمتی عرضه می شود که به نیازهای سرمایه شرکت، هزینه تولید و سود 

ل رقابت و سرمایه دار هم خوانی دارد. این میزان سود است که اشتیاق ادامه تولید را به سرمایه دار می دهد. بخشی از سود، به دالی

 یا به منظور کسب سود بیش تر برای افزایش تولید دوباره در چرخه تولید سرمایه گزاری می شود.

  

به منظور افزایش سود، سرمایه دار ممکن است که مقررات شرایط کاری، شرایط اشتغال و حقوق و دستمزد را اجرا نکند و محیط 

 معیوب و سمی و یا قالبی به فروش برساند. کاری آسیب زا تامین کند و یا در بازار، محصوالت

در رابطه با این گونه نقص قانون توسط سرمایه دار، قدرت دولتی تالش می کند که با الزامات زیست محیطی، نظارت محیط کار، 

هم قدرت الزامات ایمنی در محل کار و ممنوعیت مواد مضر و غیره آن را تنظیم کند، اما اغلب بدون موفقیت زیرا در نهایت 

 اجتماعی و هم پول در دست طبقه سرمایه دار است.

در سرتاسر جهان سرمایه داری، ما شاهد اقدامات غیرقانونی گسترده در تولید صنعتی و کشاورزی هستیم و تعریف این که چه نوع 

غیر قانونی تعریف می شود.  سودورزی قانونی و یا غیر قانونی است، به نظر می رسد که تا حد زیادی توسط خود تولید کننده های

برای نمونه می توان به بحث های اخیر در باره کیفیت روغن زیتون فروخته شده در اروپا اشاره کرد که با وجود اینکه کیفیت بیش 

در صد از اینگونه روغن ها از بزرگترین آزمایشگاه های اروپایی نمره مردودی گرفته اند ولی همچنان به همان قیمت در  ۹۰از 

 همه جای اروپا به فروش می رسند.

 بنابراین، دوگانگی بین اشیا و فرایندها در نظام سرمایه نقش بزرگی ایفا می کند و سرمایه داری بدون نقش حفاظتی دولت سرمایه

 مداخله دولت، بستگی به توازن نیرو در دستگاه دولتی دارد.  داری غیر قابل تصور است، اما چگونگی

 است جهانی سرمایه دوگانگی

سرمایه با رویکردی دوجانبه با دوگانگی روبرو می شود. سرمایه باید به طور مداوم به منظور جلوگیری از رکود در گردش باشد 

 ابی به مزایای رقابتی مهم است.و سرعت این گردش برای دستی

با این حال، انتقال فوری سرمایه از جایی به جای دیگر، بدون مشکل نیست. زیرا انتقال پول برای خرید کاالهای مورد نیاز برای 

الل در تولید، اغلب با موانع بالقوه ای مواجه می شود که موجب عدم کاربرد پول می گردد. زمان از دست رفته برابر است با اخت

گردش سرمایه و تنها زمانی سرمایه دوباره می تواند به چرخه تولید باز گردد که این موانع برطرف شود. زمان تولید نیز هم گاهی 

مشکلی برای سرمایه است، صرف نظر از نوآوری های تکنولوژیکی، موانع فیزیکی می تواند در جریان تولید رخ دهد، و یا 

 نند.کارگران دست به اعتصاب بز

سرمایه دار عالقه دارد که کاال پس از تولید هر چه زودتر به فروش برسد و خریدار هر چه زودتر از لذت مصرف آن سیر شود تا 

 کاالی مشابه با مد جدیدی بخرد و یا اینکه کاال طوری طراحی شود که بعد از مدتی خود به خود از بین رود.

 تاس یکدیگر مقابل در درگردش و ثابت سرمایه

 استراتژی های اجتماعی برای حفظ تداوم گردش سرمایه، یک شمشیر دو تیغه است.
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سرمایه گذاری فیزیکی در سرمایه ثابت دارای سختی هایی است که هرچند که می تواند در زمان و مکان آزادانه گردش کند اما نیاز 

جاده ها، ساختمان ها، کشتی ها، کامیون ها و راه آهن، به زیرساخت های فیزیکی و محیط های از پیش ساخته شده از جمله پل ها، 

 و همچنین وسایل ضروری مانند تجهیزات اداری دارد.

مالکان   تضاد بین سرمایه ثابت و درگردش برمی خیزد به پیوند فیزیکی سرمایه با زمین مربوط است که  مشکل دیگری که از

 زمین به عنوان بهره زمین تسخیر می کنند.

رمایه باعث افزایش نرخ بهره از زمین و تأثیرگذاری در سرمایه گذاری در زمین و امالک و مستغالت می شود. زمین این بخش س

به شکل سرمایه ی خیالی تبدیل شده است، که مالکیت و درآمد اجاره آینده آن نیز در سطح بین المللی معامله می شود. منافع رانت 

ادی روی زمین به یک تهدید بزرگ تبدیل شده است. به خصوص موسسات مالی قدرتمند با خواران و زمین خواران در فعالیت اقتص

 خرید و فروش زمین به افزایش نرخ بهره و قیمت زمین و امالک و مستغالت کمک می کنند.

ن محلی در همه جا ما شاهد هستیم که قیمت مسکن به حد انفجار رسیده است و زمین بازان از طریق گرفتن زمین از محروما

دسترسی آن ها را به حق طبیعی و تاریخی خود برای مسکن سلب می کنند. همین سلب حق طبیعی را می توان برای ماهیگیران در 

ای و شیوه های ” کارخانه“منطقه زندگی آن ها و یا کشت آزاد در زمین های مزروعی مشاهده کرد. ماهیگیری با کشتی های 

شت تنها با دانه هایی که به طور ژنتیکی تغییر یافته و غیرقابل بازتولید شده است، از چنین نمونه و یا تحمیل کا” جارو کردن دریا“

ها هستند. مؤسسات مالی، صندوق های سرمایه و افراد آزمند پول بادآورده خود را از طریق مالکیت زمین و منابع طبیعت تضمین 

هی دستان می شود. این یک روند خطرناکی است که مبنی بر قدرت می کنند. این کار موجب کمبود زمین مسکن و کشت برای ت

 انحصاری و رانتی است.

که توسط رانت   سوال بزرگ این است که چه وقت این تنش بین سرمایه ثابت و در گردش و بین سرمایه فرآیند و سرمایه شیء شده

 خواران ایجاد شده است به یک بحران تبدیل می شود؟

تضاد میان خصلت ثابت و درگردش سرمایه است   است که بیانگر” رونق و رکود“پر از نمونه هایی از پدیده  تاریخ سرمایه همیشه

 که به صورت دوره ای و در مناطق جغرافیایی خاص به یک بحران مطلق تبدیل می شود.

یکای التین و جنوب شرقی آسیا، ما قبال دیده ایم که چگونه صنعتی زدایی در غرب و انتقال صنعت به جای دیگر از جمله به آمر

این کشورها را از فعالیت های گذشته خود محروم کرده است.   شهرها و زمین های کشاورزی غرب را از بین برده است و مردم

 قیمت صنعت زدایی در غرب و افزایش بی رویه قیمت ملک و زمین را میلیون ها نفر از مردم عادی غرب پرداخت می کنند.

 ی بسیاری از چگونگی کارکرد نابودکننده سرمایه در دور و بر خود می بینیم.ما نمونه ها

 کرد؟ باید چه

 چه سیاست جایگزین ما می توانیم از این تجزیه و تحلیل برگزینیم؟

 یک هدف فوری لغو مالکیت زمین است.

استفاده می کنند و به آن   هایی که از انزمین و مسکن، باید به مثابه ی منابع جامعه به طور دسته جمعی و با احترام به حق آن 

اجتماعی به مسکن سازی برای مصرف کنندگان و -متکی هستند، اداره شود. باید بجای بساز و بفروش ها سوداگرانه اماکن عمومی

 نیازمندان واقعی مسکن بدل گردد.

بین سوداگری مالی و سرمایه گذاری در  مردم به طور کلی از افزایش قیمت زمین و مسکن هیچ مزیتی نمی برند. باید ارتباط

زیرساخت های فیزیکی و سایر اشکال سرمایه ثابت حذف شود. باید شرایطی برقرار گردد که دیگر مالحظات اقتصادی و 

سودآوری، نتواند انگیزه دارندگان سرمایه برای استفاده از زیرساخت های فیزیکی به منظور سودورزی باشد. از این رو باید این 

 اختارها به ثروت مشترک انسان ها بدل گردد.س

ارزش مصرف باید در اولویت قرار گیرد. و این کار لزوم به یک نظم اجتماعی دارد که در آن برنامه ریزی عقالنی از جانب 

 اجتماعات سیاسی و برگزیده تضمین می کند که ارزش های فیزیکی الزم جامعه تولید و حفظ شود.

ضطراب کم تر باعث می شود که زمان فعالیت های آزادانه و خالق برای شکوفایی انسان و ایجاد محیط یک زندگی روزمره با ا

روابط پیچیده بین فرآیند و چیزها و بین ثبات و حرکت را به نفع   گسترش یابد. فقط به این گونه ما می توانیم  های پایدار و پربار

 پایان دهیم.  برداری از انباشت بی پایان سرمایهمنافع مشترک همه مردم سازمان دهیم، و به بهره 
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 کاال فروش و تولید بین تضاد – ۷ تضاد 

افزایش کّمی سرمایه به شکل سود در فرایند خود کار و تولید ثبت می شود، ولی این ارزش افزوده تا زمانی که کاال در بازار 

 فروخته نشود، در آن نهفته باقی می ماند.

بستگی دارد به رابطه میان فرایند کار و تولید و فروش کاال که با نرخ سود اندازه گیری می شود. بین این دو گردش مداوم سرمایه 

 رابطه یک تضاد قابل توجه وجود دارد.

چگونگی   مارکس با فرض توازن بین عرضه و تقاضا و با نادیده گرفتن بازار فروش کاال تجزیه و تحلیل خود را برای یافتن

 ش افزوده به عنوان مبنایی برای سود متمرکز کرد.افرینش ارز

به هر حال، سرمایه داری می خواهد بیش ترین نیروی کار را با کم ترین مبلغ بخرد، و همچنین کارگران را به نظم و انضباط 

کند، و در نهایت سعی  عادت دهد، در حد امکان سازماندهی زندگی روزانه و بازتولید نیروی مولده آینده را به خود کارگران واگذار

 کند که با ایجاد موانع سازماندهی جمعی کارگران را سخت و ناممکن کند.

یک ابزار مفید و ترفند بزرگ سرمایه داری به وجود آوردن یک ارتش ذخیره بیکاران است. مارکس نتیجه گرفت که برایند پایانی 

 برای کارگران است. چنین عملی افزایش ثروت برای سرمایه داران و فقر و محرومیت

از یک زاویه دیگر، مارکس بدون توجه به روند تولید به فروش کاال می پردازد؛ زیرا سرمایه طوری عمل می کند که عرضه کاال 

به مراتب بیش تر از تقاضای کآال می شود، چرا که بسیاری از کارگران به خاطر دستمزد ناکافی نمی توانند به خرید کاالها و 

 ازار بپردازند.خدمات در ب

تضاد این است که کارگران برای خرید کاال در بازار مهم هستند، و سرمایه دار به عنوان فروشنده کاال، میل دارد که هر   در نتیجه،

چه یشتر کاال بفروشد. ولی فروش کاال، برگشت سرمایه نهفته در کاال و ارزش افزوده در جامعه یی که بسیاری از مردم آن تهی 

 تند مشکل آفرین است و مانع ادامه انباشت سرمایه می شود.دست هس

 تقاضا و عرضه توازن عدم برای حل راه یک عنوان به  تقاضا کینزی  تنظیم

تضاد بین تولید و فروش کاال است. یا می تواند با بهره گیری وحشیانه میزان ارزش افزوده را  سرمایه داری به طور دائمی گرفتار

می تواند شرایط زندگی طبقه کارگر را   ولید افزایش دهد، در نتیجه فروش کاال در بازار سخت می شود. و یادر فرایند کار و ت

تقویت کند، که در این صورت ایجاد ارزش افزوده در تولید محدود می شود. سرمایه داری برای حل این تضاد از تاکتیک های 

. بنابراین، ما ببینیم که سرمایه چگونه می تواند در مواجه با بحران های بهره می گیرد  گوناگونی بر حسب شرایط و توازن قدرت

 گوناگون گاهی قدرت خرید کارگران در بازار را و گاهی ارزش افزوده در روند کار و تولید را افزایش دهد.

و   ۱۹۸۰  یبرالی سال هایبوده ایم، که با جوالن دوره نئول ۱۹۴۵ -۱۹۷۰آخرین بار ما شاهد )تنظیم کینزی تقاضا( در سالهای 

 تصمیم سرمایه به افزایش ارزش افزوده در تولید پایان یافت.

مصرف   سرمایه همچنین می تواند با افزایش نیروی کار و ایجاد یک طبقه باالیی و متوسط با قدرت خرید قابل توجه، تقاضا به

ای اعتباری بانکی و وام های کوتاه و درازمدت می تواند کاالهای خود را افزایش دهد. عالوه بر این، سرمایه با ایجاد فرصت ه

 بخش بزرگی از مردم را به مصرف نسیه یی خوی دهد.

به عنوان   تضاد بین تولید و فروش به حاشیه افتاد و  ورود سیستم اعتباری کمک بزرگی به انباشت سرمایه بوده است. در نتیجه،

تضاد بین تولید و   شده است. سیستم اعتباری بانکی پوششی است برای نهان کردنتضاد بین پول و دارایی ها جلوه گر   بخشی از

 فروش کاال که می تواند گردش پایدار سرمایه را حفظ کند.

فعالیت های   ولی محدود کردن حیطه کاری سیستم اعتباری موجب تشدید تضاد می شود و افسارگسیختگی آن نیز از طرف دیگر به

 تضاد اساسی را حذف کند.  راخالقی و ضدارزشی دامن می زند. به هر حال نظام سرمایه نمی تواندسودآوری نامحدود و غی

 افتد می اتفاق تولید روند در افزوده ارزش

لزومن این ارزش افزوده ی نهفته شده در کاال   بدون تردید ارزش افزوده در روند تولید آفریده می شود. اما سرمایه دار تولید کننده

 روش کاال تمامن به سرمایه جدید تبدیل نمی کند.را با ف

سرمایه دار تولیدگر برای سرمایه کردن ارزش افزوده نهفته در کاال خود به بورژوازی انگلی نیز نیاز دارد. و بدین گونه ناگزیر 

رمایه داران مالی، مالکان است که بخشی از ارزش افزوده را به این زالوان بسپارد. با ورود سرمایه داران تجاری، بانکداران و س
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ساختمان ها، زمینداران و مقامات مالیاتی به این روند، امکان و راه گوناگونی برای سرمایه کردن ارزش افزوده نهفته در کاال ایجاد 

 می شود.

ان با مبارزه به تضاد بین تولید و فروش این است که برای مثال، سهمی از ارزش افزوده را که کارگر  مدل دیگری برای مقابله با

آن دست یافته اند، سرمایه مالی و بانکی با احتساب نرخ های گزاف اداری، مالیات های غیر مستقیم کاهش می دهد. هم زمان 

سرمایه می تواند با یک برنامه سیاسی برای انباشت بیش تر از طریق دستکاری دستمزد واقعی، اختالل در حقوق بازنشستگی، 

گر مزایای اساسی که با مبارزه به دست آمده است از سهم کارگران از ارزش افزوده ای که خود تولید آموزش و بهداشت و دی

 کردنده اند بکاهد.

هزینه باالی مسکن ، هزینه های اداری، جریمه ها و خصوصی سازی، این ها تمامن هزینه های مالی اعمال شده بر بخش آسیب 

 پذیر جامعه است.

نهادهای مالی اغوا کننده زمین و مسکن را از تهی دستان می خرند و آنها را مجبور به مهاجرت از محل گاهی زمین دزدان با پیش

زادگاه خود می کنند تا با ساختن ساختمان های گران و مدرن آنها را با قیمت چندین هزار برابر به فروش رسانند. آواره سازی و 

ازسازی شهری در طول تاریخ سرمایه داری بهانه یی بوده است برای اخراج زحمتکشان از محله های پیشین شان زیر نام ب

 (.Gentrificeringساختمان سازی گران برای برآوردن نیاز طبقه متوسط و باال که خواهان زندگی در مراکز شهرها هستند)

ن در تضاد با سایر بخش با نگاهی به بازار مسکن در شهرها، متوجه می شویم که رانت خوران و زمین خوران و شرکت های مسک

های دیگر سرمایه قرار می گیرند. برای مثال استخدام کارمندان و کارگران در شهرهای بزرگ برای بورژوازی صنعتی سخت 

 شده است چرا که طبقه زحمتکش دیگر توان پرداخت هزینه مسکن در شهرها را ندارد.

 کرد؟ باید چه

 .بحث و بررسی کنند و برای تولید برنامه ریزی کنند  نیازهای جامعهتعاونی های گوناگون به طور مشترک در مورد 
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 متغیر تضادهای

 مقدمه

که "ویژگی های ثابت  نخست بنیادین را توضیح می دهد. بر خالف هفت تضاد تضادهای در حال حرکت و یا متغیر سرمایه قسمت دوم

 متغیر بی ثبات و دائمن در حال تغییر هستند.در حال حرکت و  سرمایه در هر مکان و زمان" است، تضادهای

حال حرکت در  اول، اسلوب مارکسیستی تحلیل سرمایه داری برای شناسایی و کشف این تضادهای در همانند قسمت

 کار گرفته می شود. هتکنولوژیکی، تقسیم کار، انحصار و رقابت، بازتولیداجتماعی و آزادی و سلطه ب  عرصه

که کاربرد دیالکتیک مارکسیستی برای درک اقتصاد سیاسی ما را ازافتادن به چاه روش واکاوی مثبت می شود  هاروی یادآور

 دهد. نجات می  ها یکسان می پندارد ها و زمان ایستا و در همه مکان که پدیده ها را (positivistic) گرایانه

تی و جنبش هم مشکل آفرین است و هم فراهم کننده ضرورت درک حرکات درونی این تضادها تأکید می کند زیرا بی ثبا هاروی بر

و در   متغیر استراتژی های سیاسی جایگزینی ما برای موثر بودن باید مبتنی بر درک تضادهای فرصت های سیاسی. بنظر او ایده ها و

 حال شکل گیری سرمایه باشند.

موتور اقتصادی سرمایه داری چگونه کار می کند و چرا  دنبال درک بهتر از تضاد های سرمایه است. او نشان می دهد که به  هاروی

موتور  دهد که چرا این در حال خاموش شدن و ایستادن است. هاروی همچنین نشان می رسد که این موتور طور به نظر می گاهی این

 شود. اقتصادی ناهمگون و غیر قابل اعتماد باید جایگزین شود و با چه جایگزین

ندازی انسان، تقسیم کار، انحصار و رقابت ) مرکزگرایی ومرکزگریزی(، توسعه جغرافیایی نابرابر و تولید فضا، کار و دورا تکنولوژی،

سرمایه هستند، اما در دوره های   از بسیاری جهات از تضادهای پایه ای ،تولید اجتماعی، آزادی و سلطه تفاوت درآمد و ثروت، باز

 ها بسیار ریشه ای تر و ژرف تر )رادیکال تر( از تضاد های اساسی است. ر شکل آنمختلف تغیی مختلف تاریخی و در مکان های

 فناوری، ، کار و دوراندازی انسان -۸تضاد 
به جای آن مکانیسم های درونی سرمایه  .بهره برداری رشد باور نکردنی نیروهای مولده برای شکوفایی انسان ناتوان است سرمایه از

مرکزی را به سود  شود. کمونیست ها و سوسیالیست ها معتقدند که می توانند این تضاد و حکومت طبقاتی می موجب تولید اختالف طبقاتی

  مردم حل کنند.

و با سازماندهی نو   است که یک جنبش توده ای ضد سرمایه داری جهانی ایجاد کنیم که بتواند سلطه طبقاتی را از بین ببرد راه حل این 

 سود همه ی مردم جهان بکار گیرد. هشگفت انگیز سرمایه را ب ره وریاقتصاد جهانی بتواند به

و  شود. بنابراین باید این تضاد میی در نظام سرمایه دار رابطه خاص و پویا و متضاد بین انسان و طبیعت  اساسن، تکنولوژی موجب یک

 همچنین انعطاف پذیری و پویایی آن را شناسایی کرد.

گیری از فناوری سخت افزار و نرم افزار  یه و ادامه سلطه گری طبقاتی، ایجاد سود است. این امر با بهرهبا انباشت سرما هدف سرمایه

 انجام است. منظور افزایش بهره وری و سود و با ابداع محصوالت سودآور جدید، دائمن در حال برای سازماندهی موثر نیروی کار، به

افزار در رباتیک، مدیریت بانکداری الکترونیکی  تحویل کاال، همراه با نرم  ای اعتبار وکه در سیستم های کنترل، سیستم ه نرم افزارها

سخت افزار که همه با  و -مهم هستند. تمام این عناصر از فناوری هایی نرم سودآوری همچون سخت افزارها کار گرفته می شود، برای هب

 وهای مولد هستند.نیر توسعه تکنولوژی کامپیوتر همراه است نشان دهنده توسعه

در این رقابت کار برخی ها رونق یافت و  بود، که  آوری توسط سرمایه در اوایل بر پایه رقابت فردی میان تولید کنندگان کارگیری فن هب

 تا رقابت.  انحصارگری دلبستگی داشته است و دارد  تر به سرمایه همیشه بیش دیگران از بین رفتند. با این حال،

برخی از نوآوری های نیاز به یک زنجیره  .ای سازماندهی فعالیت های اقتصادی بر اساس یک تکنولوژی جدید طوالنی استبر زمان الزم

نیاز به تغییرات در  بازار دارد تا موجب افزایش بهره وری شود، مانند نوآوری در تولید پنبه که تغییرات در همه عرصه های تولید و

 اشت.فروش پوشاک را نیز همراه خود د
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سرمایه  برده اند. یپ  یکسب درآمد انحصار یو  اختراعات و  ثبت آن برا یها ینوآور تیبه اهم یخصوص یداران و شرکت ها هیسرما

به خصوص که اگر این  -دارای منافع عمده ای است   دستیابی به مزایای تکنولوژیکی تنها نیست، دولت هم در شکار تجهیزات پیشرفته در

 روی محصوالت غیرنظامی تاثیر می گذارد. هنظامی باشد که ب نو آوری های توسعه مربوط به

پول، نقشه برداری و نظارت و گشت زنی، و همچنین  مالیات ستانی، تعریف حق مالکیت، روابط قراردادی و سایر روش های اداری کنترل

 فن آوری های بهداشت وانرژی، بخشی از توسعه فن آوری های جدید هستند.

 ها به خاطر نوآوری نوآوری

موتور بخار و صنعت ماشین شروع شد امروزبه یک  تکنولوژیکی در طی زمان تغییر کرده اند و آنچه که در قرن نوزدهم با ظهور تکامل

انگیزه اصلی این نوآوری ها سودآوری توسط تولید کنندگان و اختراع کنندگان است نه لزومن راحت سازی  تجارت بزرگ تبدیل شده است.

 مصرف کنندگان.  زندگی

آوری جهانی کنونی مانند رایانه و تکنولوژی سازمانگری محیط های کار که درحال حاضر در همه جا گسترش یافته است،  توسعه فن 

مدیریت تولید،  کاالهای مصرفی، چرخه و  اختراعات و نوآوری هایی شده است که دامنه ای وسیع از موجب براه انداختن زنجیره ای از

 گیرد. رتش، نظارت و مراقبت را در بر میا

وجود داشته است. از جمله خیلی ها علیه  فرهنگی، اخالقی، دینی و سیاسی مخالفت در برابر توسعه مدرن تكنولوژیكی همیشه دالیل

تغییرات تکنولوژیکی  همیشه مخالفت کرده اند. اما به نظر نمی رسد که کسی و یا چیزی بتواند از مهندسی ژنتیکی و سالح های هسته ای،

قوی است و زمینه کشف ها فن آوری های جدید بسیار بزرگ است و پیش  جلوگیری کند. پویایی غیر متمرکز پیشرفت تکنولوژیکی خیلی

 در آینده چه پیش می اید بسیار سخت است. بینی اینکه

 (fictitious forms) جدید مذهب -یک بت -نوآوری تکنولوژیک 

نوزدهم منجر به شکل های جدید  مجنون نوآوری های تکنولوژیکی است. این حرکت جادویی از اواسط قرن داری فرهنگ سرمایه

 تبدیل شده است.  است که کم کم به یک همکاری دیالکتیکی تکنولوژیکی جدید و همگرایی علم و فناوری شده

ده است، امااز ویژگی های بارز فناوری های جدید امکان وابسته به اختراع فنی جدیدی بوده است که امروزه با علم تنیده ش علم همیشه

قیمتی  نوآور با همکاری کاسب کاران بازاری خود به تحمیل راه حل های تکنولوژی گران شرکت های ن است.آ سودآوری سریع و زیاد

ا ملی و با اجرای مقررات دولتی از حمایت از این شرکت های فر برای مشتریان یا هیچ و یا اندکی سودمند است. دولت با  می پردازند که

مثال. مقررات اتحادیه اروپا دارندگان کسب و کارهای کوچک را مجبور به  به عنوان تکنولوژی پشتیبانی می کند. فروش این گونه

 هزینه های گران قیمت پرداخت دیجیتالی در مغازه ها و دکان ها کرده است. پرداخت

  رم های ارگانیکاز شکل های مکانیکی تا ف -اقتصاد  

 فن آوری های موجود پیش شرط فن آوری های جدید هستند.

فرایندهای ذهنی و   های جدید از آوری "تکامل ترکیبی" سخن می گوید که در آن فن  در کتاب خود "طبیعت و فناوری" از بایون آرتور

که تنها  های دیجیتالی ر مثال می توان از تولید بازیطو هدر قالب فیزیکی ظاهر می شوند. ب برای حل مسائل ذهنی نشات می گیرند ولی

 برای اتالف وقت مصرف کنندگان طراحی می شود نام برد.

آرتور در باره استقالل نسبی تکامل تکنولوژیکی پیامدهای عمیقی را در موردچگونگی کارکرد ماشین اقتصادی سرمایه نشان می  نظریه ی

 شود. می تکنولوژیکی برای ایمنی و بازتولید درازمدت سرمایه به کار گرفته دهد که چگونه تغییرات دهد. او نشان می

خواصی همچون یک ارگانیسم زنده دارد که با متابولیسم عمل می کنند و به تاثیرات محیطی واکنش نشان می   فن آوری  آرتور، طبق نظر

 خاص است. دهد و همچنین دارای یک مکانیسم

یک مدل ارگانیک برای نظریه اقتصادی پیامدهایی دارد، زیرااقتصاد بازار لیبرال مکانیکی برای هماهنگی  مکانیکی اقتصاد به تغییر مدل

پاسخ، دوری، تغییرات دائمی، بی  تعادل دارد ولی ناگزیر باید جای خود را به مدل ارگانیک با سواالت بدون نیاز به نظم، کنترل، نزدیکی،

 نظمی و هرج و مرج بدهد.

  

 قتخریب خال

 تحول سرمایه از یک شکل مکانیکی به یک ارگانیک درک ما را از توسعه سرمایه به عنوان یک ماشین اقتصادی مهم عمیق تر می کند.
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جدیدی را می آفریند. اقتصاد به این ترتیب  جدید وضعیت قدیم را مختل می کند، و فرصت های جدید، ترکیبات جدید و مسائل تکنولوژی

این تخریب است و نقش  خالق" سازماندهی می کند. اما سوال این است که چه کسی برنده و چه کسی بازنده ز نابودیخود را در "طوفانی ا

 ن چیست؟آ سرمایه در

 الزامات ضروری وجود دارد: 5در تاریخ و منطق سرمایه 

م کند. در این بخش سرمایه داری از فراه همکاری و تقسیم کار به طریقی که حداکثر بهره وری، سودآوری و انباشت را سازماندهی -۱

های بزرگ و  کاال تا به امروز به پیشرفت چشمگیری دست یافته است. نظریه نوین مدیریت شرکت زمان توصیف آدم اسمیت از تولید ساده

 رمایه است.قدرت انطباق با شرایط جدید در خدمت روزانه س سازماندهی نیروی کار با اتکا به فن آوری رایانه با تغییر مدام و

منجر شده است؛ کوتاه شدن گردش سرمایه در  به انقالب های تکنولوژیکی باور نکردنی ،سرمایه به فشرده سازی و تسریع گردش نیاز  -۲

 چرخه تولید و بازار و کاهش عمرمفید کاالهای مصرفی بدون استفاده از فن آوری نو به سخت شدنی می شد.

فضایی و زمانی سرمایه را به  -مکان اطات، فاصله های جغرافیایی را کاهش می دهد و نرمش پذیریدر حمل و نقل و ارتب سرعت افزایش

کار هم صادق  می سازد. همین امر در مورد شکل های گوناگون سرمایه و تحرک نیروی  پویاتر عنوان یک نظم اجتماعی مستقل قوی تر و

 است.

زندگی سیاسی تاثیر می گذارد. همچنین  ده است که تا حدودی بر فعالیت سیاسی واطالعات به یک نیروی قدرتمندی بدل ش دسترسی فوری

 کنترل رسانه ها تبدیل به یک جنبه حیاتی در بازتولید سلطه طبقاتی سرمایه داری شده است.

وری با ارائه تند تبادل سرمایه مهم هستند. فن آ ها در زمینه تولید و انتشار دانش، نگهداری داده ها و اطالعات برای حفظ فن آوری -۳

ذهنی مطلوبی را برای کنترل  و همچنین شرایط  فعالیت های سرمایه گذاری و بازار را کنترل می کند،  قیمت اطالعات در مورد کاال و

های اطالعاتی بازار بورس، مسکن و اطالعات علمی برای سرمایه نیازی  بانک .انتخاب مصرف کننده در خدمت سرمایه می گذارد

 باشد. نآ است و تکامل فن آوری باید با رشد تصاعدی سرمایه همخوانی کند و پشتیبان اتیحی

وجود پول ممکن است و برای اکثر  و پولی یک حوزه حیاتی برای عملکرد سرمایه است. محاسبه سود و زیان تنها با امور مالی -٤

ابزارهای  جهان بانکی و مالی موجب رشد شدید پول الکترونیک واخیر، نوآوری ها در  تصمیمات مالی تعیین کننده است. در سال های

های دیگر سرقت در سیستم های اعتباری و بانکی تسریع  همراه با روش یمجاز-جدید مالی شده است. بدین ترتیب، گردش سرمایه تخیلی

متقابل در شکل گیری  شاهد همکاری انباشت سرمایه از طریق دزدی و بورس بازی دامن زده است. ما به موجی ازامرشده است. این 

صندوق های سرمایه گذاری و تنظیم چارچوب های قانونی پیچیده دولتی  اشکال جدید سازمانی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و

 هستیم.

کار و کنترل نیروی کار  -٥  

سرمایه بوده است. سرمایه از تکنولوژی  باشتکار و کارگر همواره یکی از وظیفه های سرمایه برای حفظ سودآوری و ان کنترل فرآیند

به  مربوطگردد،ی می عمل این کنترل در همه عرصه ها .به طور مداوم برای کنترل فعالیتهای کارگران استفاده کرده است و می کند ننوی

 دگرگونی ذهنیت کارکنان. از این طریق محل کار، منضبط سازی کارگران، عادت های فرهنگی و

گیری از آنان بوده است. هدف  مربوط به منضبط کردن کارگران و گرفتن قدرت تصمیمی بسیاری ها تا کنون، نوآوری ۱۹۰۰ از دهه

ها  آن ها را به قدرت بدنی و نیروی کاری سازی کارگران بوده است که وجود واالی انسان سیستم های کارخانه فوردیسم، تیلوریسم، حیوان

 برای جایگزینی کارگران زنده است. اسیون، تکنولوژی رباتیک، پاسخ نهاییتقلیل می داده است. اکنون هم اتوم

 تقاضا در برابر نیروی کار زائد شده؟

اگر کار اجتماعی سرچشمه نهایی ارزش و سوداست، پس جایگزینی آن با ماشین آالت و یا کار  :اینجا تضاد مرکزی این است بنابراین در

 خردمندانه نیست.اقتصادی  رباتیک، از لحاظ سیاسی یا

دیگر  ،زیرا اگر مردم کار و پول نداشته باشند ،نیروی انسانی با ماشین آالت منجر به افزایش تناقض ها به نقطه بحرانی میشود جایگزینی

 را هم ندارند، و بدین ترتیب مصرف کنندگان ناپدید می شوند. قدرت خرید کاالهای شرکت ها

نوآوری هایی فنی ماشین را جایگزین  با ،شرکت ها خصوصی در سطح فردی و یا نامند،ی م کارآفرینان صاحبان ابزار تولید كه آن ها را

که  خود الزم می بینند. غافل از این این نوآوری ها را به عنوان یک عنصر مهم برای سودآوری نسبت به رقبا . آن هاکنند نیروی کار می

 یه دار تضعیف می کند.سرما این کار امکان تحصیل سود را برای کل طبقه
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هزار برده،  ۱۰۰رم با سركوب انقالب اسپارتاكوس و قتل بیش از  روشن کرد. یگرید یخیتار دادیتوان با رو یرا م یخودکش نیا

با  رای نظام برده داری را نیز نابود نمود. رم در دوران بعد فروپاشید، زیرا اهرم گردش اقتصادی نظام برده داری بقای ناخواسته زمینه 

 .بردگان، از بین بردی نابود

را  تغییر می کند، ما نه تنها تاثیرات آن تکنولوژی از سیستم های مکانیکی و بیولوژیکی به هوش مصنوعی  پویایی و گسترش جا که از آن

 د شد.خواه در کشاورزی و تولید، بلکه همچنین درخدمات و شغل های آزاد هم مشاهده خواهیم کرد که به کاهش تقاضا منجر

مردم که در بازار کار بیکار و از کار افتاده  را مجبور می کند تا با پرداخت های گسترده کمک های دولتی به بخش هایی از این امر دولت

  .فعال کند اند، دوباره بازار مصرف را کمی

لی این کاهش زمان کاری نمی تواند با کرد و هر چند که می توان با کاهش زمان کار برای بیکاران موقعیت های کاری ایجاد بنابراین

 کاهش دستمزد به معنای کاهش قدرت خرید برای مصرف کنندگان است. چرا که .کاهش دستمزد انجام شود

نیز در آینده نزدیک در معرض ناپدید شدن قرار می گیرند و این ایده که   رشد چشمگیر صنعت کامپیوتر، شغل های سنتی با توجه به

 را ایجاد کند که می تواند این خسارات را جبران کند تخیل خالص است. تواند کارهای نوییفناوری جدید می 

از بین بردن میلیون ها شغل بدون برنامه ریزی برای مقابله با این مشکل بزرگ روزافزون، تنها می تواند به یک فاجعه اجتماعی ختم 

ن افراد غیر قابل مصرف و دورانداخته شده از چرخه تولید به دشواری های مردم به دّره فقر سقوط می کنند و به عنوا بسیاری از شود.

گونه هر گونه آرزو و باور به یک زندگی پربار به عنوان نیروی کار را در نظام سرمایه از دست  آنها بدین روانی و بدنی دچار می شوند.

 دهند. می

 توسعه نیروی کار جهانی

ترکیه و غیره پرداخت که اندازه نیروی  از بخش کشاورزی در چین، هند، جنوب شرقی آسیا، ، به جذب نیروی کار ۱۹۸۰ غرب از دهه

مناسبی برای  راه  است. همزمان سرمایه داری از طریق فرصت های گسترش اعتباری و بانکی کار جهانی را تا حد زیادی افزایش داده

 کاهش تقاضا پیدا کرده است. جبران

است. ذخایر نیروی انسانی جدید تنها در چند  کار به بازار سرمایه داری جهانی به نقطه اشباع خود رسیده رسد که جذب نیروی به نظر می

 قرار دارد. آسیای مرکزی وجود دارد، و رشد اتوماسیون و هوش مصنوعی هنوز در مرحله اولیه منطقه دور افتاده افریقا، جنوب و

شود که نه تنها  یک فاز خطرناک نزدیک می زائد کننده نیروی کار در حال حاضر به تولید ارزش و نوآوری های تکنولوژیکی تناقض بین

 بلکه باز تولید خود سرمایه نیز در خطر است. های بی شماری را بیکار می کند انسان

دون قابلیت مصرف تر جمعیت جهان زائد و ب بیش مشاغل خدماتی، اداری و حرفه ای در حال از بین رفتن هستند. برای سرمایه بسیاری از

بیشترین   پوستان شوند و در نتیجه زنان و رنگین تر از دیگران زائد می های از جمعیت بیش بخش طور که انتظار می رود هستند. همان

جهت تاریک حرکت می کند؛ با مازاد جمعیت بالقوه مضطرب و بی کار عظیمی  زیان را از این روند خواهند برد. چشم انداز آینده در یک

بزرگی  شود که عواقب جدی نظری و سیاسی گوشه و کنار جهان بدون هدف به پرسه زدن مشغولند جهان وارد مرحله جدید می که در

 برای ما دارد.

که با یک مردم بدون کار و بدون پول تقاضای کاال باید از کجا نشات  از سوی دیگر، تولید در افزایش همیشگی است، اما پرسش این است

 بگیرد؟

کاهش می یابد، و    -کار اجتماعی  -گوید که با ابداع ابزارهای زائد کننده نیروی کار در چرخه تولید عامل تولیدکننده ارزش  رکس میما

سرمایه در حداکثرسازی  تولید ارزش و در نتیجه پایه ی سودآوری نیز از بین می رود. به زبانی دیگر در نهایت کار ضروری اجتماعی و

گونه به خودکشی اقتصادی دست  افزوده را از چرخه تولید می رهاند و بدین جا پیش می رود که آفرینندگان ارزش آن سود خود تا به

 زند. می

دهنده ارزش کار اجتماعی است که ما به دیگران به عنوان ارزش مبادله ای دراقتصاد بازار ارائه می دهیم و اگر کار ارزش  پول نشان

 باشد. ن ارزشآ دیگری نیز وجود نخواهد داشت تا پول بتواند نماد فیزیکی و برونی زشیآفرین ناپدید شود، هیچ ار

کار اجتماعی به طور فزاینده ای تغییر  رابطه بین پول و ،بحران های تجاری و مالی در سراسر جهان به اثبات رسانده است همانطور که

است. سرمایه به طور  راع پول خیالی و تولید مجازی و دیجیتالی حل کردهتوانست این تضاد را با اخت یافته است. سرمایه به خیال خود

 وابسته است. سرمایه و نظام اعتباری یمجاز-فزاینده وابسته به اشکال تخیلی
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اساسی را در سیاست پول بازی  ایجاد شده توسط بانک های مرکزی در جهان نقش یمجاز-سال است که ارزش های خیالی ۴۰ بیش از

غیرقانونی  به منظور پول شویی عملیات سایبری و بیتکوین در موارد بسیاری عمدتن  کرده است و توسعه فن آوری های پولی، مانند پول

 مرج شود.هرج و   طراحی شده است که ممکن است منجر به پایان سیستم پولی کنونی و

تر  سرمایه داری باید تفکر خود را روی این ایده که اهمیت کار اجتماعی برای کارکرد موتور اقتصادی سرمایه داری کم یک جنبش ضد

 می شود، متمرکز کند.

 چه باید کرد:

ری، زمان بیشتر برای ایجاد فن آوری های جدید و شکل های سازمانی نو برای کاهش بار کار اجتماعی. حذف تقسیم کار فنی غیر ضرو

 فعالیت های فردی و جمعی بارور و خالق و کاهش اثرات نابود کننده زیست محیطی انسان.

 کار  میتقس -۹تضاد 
انسان برای جدا سازی فعالیت های پیچیده  مفهوم اساسی در تجزیه و تحلیل سرمایه است. تقسیم کار مربوط به توانایی تقسیم کار یک

 توسط افراد مختلف به طور موقت یا دائمی انجام می شود. ه تر است کهتولیدی به وظایف ساد

 میتقس یکاال. مشکل اصل دیتول یمختلف برا یها فهیمختلف با وظ یاز کارکنان در قسمت ها یاریبس یهمکار یسازمانده یعنیکار  میتقس

 است. دیآنها با چرخه کل تول وندیجداگانه و دور از هم و پ یبخش ها نیکار ارتباط ب

استفاده کرده است. هدف تقسیم کار تحت  از تقسیم کار برای ترویج اهداف خود از طریق شکل های متنوع در طول تاریخ سرمایه همیشه

 ندارد. محیط زیست حفظ رقابتی و سودآوری است که هیچ ارتباطی با کیفیت یا رفاه مردم و حاکمیت سرمایه، در درجه اول مزایای

کاالیی شد که به   وری و افزایش تولید های مستقل و تقسیم کار باعث افزایش بهره سرمایه از طریق همآهنگی بخشتولید  سازماندهی

به پیشرفت فوق  تأکید کرد که چگونه این توسعه منجر ١٧٧۶ در سال نکنار زد. آدام اسمیت قبل سرعت تولیدات صنایع دستی سنتی را به

تقسیم کار اجتماعی بین شرکت ها در بخش های مختلف اثر مشابه ای خواهد  ت که استفاده گسترده ازالعاده در تولید می شود و نتیجه گرف

 داشت.

از ابتدا به خاطر تامین منافع مشخص و مبارزه علیه غرور حرفه ای سنتی پیشاوران به طبقه بندی و ساده سازی کار  سرمایه داری

گوریلی تبدیل  به ماهیچه های  این بود که کارگران را  (1915-1856یش تیلور )سرمایه فریدر پرداخت. آرزوی و رویای بزرگ مهندس

 هزینه های تولید را به حداقل برسانند. سازد که با تکرار عملیات ساده کارایی را به حداکثر و

ده است که می توانستند تغییرات تکنولوژیکی ناشی از نیاز سرمایه داری برای مبارزه علیه کارگران متخصص بو  اهداف یکی دیگر از

 ها برای بهبود شرایط زندگی خود استفاده کنند. تخصصی آن از وابستگی سرمایه به نیروی کار

کنیم باید یادمان باشد که این تقسیم کار در عرصه های مختلف سرمایه داری به شکل های مختلف بروز  وقتی صحبت از تقسیم کار می 

 می کند.

مشخص در یک مجموعه پیچیده عملیاتی است که  اجتماعی تمایز قائل شد، تقسیم فنی کار مربوط به یک وظیفه تقسیم کار فنی و باید بین

است که تنها یک  کار بدین معنی مانند نگهداری از دستگاه و یا شستن کف زمین. تقسیم اجتماعی  هر کس در اصل می تواند انجام دهد،

برنامه نویس نرم افزارها می تواند کار تخصصی را انجام دهد. تعریف  ند یک پزشک، یافرد با تحصیالت یا موقعیت اجتماعی خاص مان

 دارد. اجتماعی کار اغلب به مهارت های اجتماعی، فرهنگی و مهارت های شخصی بستگی تقسیم

متخصص و غیر متخصص، شهر یا میان  ها ممکن است ناشی از اختالف طبیعی یا جنسیتی باشند و یا در رابطه با روستا و سایر تفاوت

 مزدگیر، بین نماد و مواد باشد. بین کارمند و کارگر، بین کار آزاد و

معدنی( و حرفه های ثانویه )تولید   توان از تفاوت تقسیم کار در بخش حرفه های اولیه )بخش کشاورزی، شیالت،جنگلداری، از جمله می

امروز ما حتا  .سخن گفت بانک ها، امور مالی، بیمه و امالک و مستغالت شامل خدمات، حرفه های آزاد، ه،صنعتی(، و حرفه های ثالث

 مبتنی بر دانش و فرهنگ( نیز داریم. تقسیم کار متفاوت در بخش چهارم )شامل حرفه های

 پیشاهنگ انقالب چه کسی است؟

شکل گیری بحران ها ایفا می کند. دالیل  درثانوی و ثالثه تناقضات وجود دارند که نقش مهمی  ،بخش های حرفه ای اولیه بین و درون

 بین این بخش ها است.  شورشی، اغلب مبتنی بر اختالف بروز جنبش های مختلف اعتراضی و
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آن در تولید ی طبقه كارگر و سرشت موقعیت اجتماعی در تئوری سوسیالیستی، به طور سنتی پرولتاریای صنعتی )به خاطر نقش انقالب 

شتاز انقالب نامیده شده است ولی ما کمتر از نقش قابل توجه کارمندان بانک، زنان خانه دار یا رفتگران خیابانی  به اجتماعي( به عنوان پی

 سخن گفته ایم.ی جنبش انقالب« تكانه»عنوان 

سیج کننده ضد در حال تغییر است و با تغییر آن نیروی اقناع کننده این روایت که تنها پرولتاریای صنعتی سنتی نیروی ب جهان دائمن

 سرمایه داری دارد محدود می شود.

ها با هم در آمیخته شده است، تعریف کنونی تقسیم کار ترکیبی از  دارد که ما بدانیم چگونه تعریف تقسیم فنی و اجتماعی شغل بنابراین، جا

 و گمراه کننده هستند.  اغلب گیج کننده فنی و اجتماعی است که  عوامل

نژاد نام برد. بسیاری از زنان کارگر در  و غیر ماهر بر اساس جنسیت، قومیت و  ن از تعریف نیروی کاری ماهرمثال می توا به عنوان

پیچیده و گاهن  ،ها به کارهای سخت نیروی کاری غیر ماهر خوانده می شوند هر چند که اغلب آن نظام سرمایه داری همیشه به عنوان

پرداخت دستمزد بسیار متفاوت انجام می شود. تبعیض و تعصب   با فراد در مشاغل مختلفتخصصی مشغول هستند. بنابراین دسته بندی ا

سرمایه داری به جنسیت و قومیت هم بستگی  بازار کار دارد؛ تا جایی که دستمزد یک شغل با وظایف یکسان در نظام  در به شدت ریشه

 رد.دا

 سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن در بازار کار

بازار کار رقابت قابل توجه بین کارگران  جلوگیری از یک سازمان قوی و یکپارچه کارگری با تقسیم بندی و تکه تکه کردن یسرمایه برا

 را و نه اتحاد را تشویق می کند. ایجاد کرده است، که در نهایت تفرقه

اجتماعی و قشرهای گوناگون کارگری  هایاصلی سرمایه برای کاهش تاثیر جنبش کارگری راه اندازی مسابقه بین گروه  یکی از ابزار

حسب  برای پیدا کردن بهترین جای در ساختار هرم طبقاتی و بهره برداری از مزیت آن است. سازمان دهی اتحادیه های کارگری بر

ف می رک کارگران در رشته های مختلتزیان منافع مش اغلب به  رشته و حرفه و نه بر حسب محیط جغرافیایی، شهری و منطقه ای

 خود باز می دارد. شدن در یک جبهه واحد در برابر اقدامات هماهنگ گردان سرمایه برای کسب حقوق ها را از متحد انجامد و آن

نوین طبقه کارگر را پایه گزاری کنیم که بر  یک دیدگاه انتقادی در مورد پویایی تاریخی مبارزه طبقاتی و سندیکایی یک جنبش ما باید با

که منافع طبقاتی  بلکه جنبشی باشد ،رشته و یا یک حرفه که شکستن آن برای سرمایه آسان است نباشد اگانه کارگران یکپایه حرکت جد

 کل کارگران و زحمتکشان را زیر نظر دارد.

 الزامات فناوری برای تعریف مجدد توانایی ها و ظرفیت ها

در دستور کار خود دارد، از بین بردن کلی  دارد، اما آنچه که سرمایه جدید اغلب نیاز کارگران به تعلیم مجدد را در پی فن آوری های

کار خود  صالحیت ها و توانایی هایی است که به کارگران قدرت انحصاری برای فروش نیروی صالحیت ها نیست بلکه تالش برای لغو

 دیتشد یکارگران متقاض انیرقابت را م یان آموزشفراو یتهایکه با باز کردن موقع یآموزش یاز سازمان ها یبانیبه پشت هی. سرمامی دهد

 آورد. یم نییها را پا نهیگونه سطح هز نیپردازد و بد یکند م یم

از لحاظ تنوع و کیفیت تغییر کرده  تکنولوژیکی با پویایی مستقل خود به سمت پیچیدگی بیشتر می رود، تقسیم کار هم طور که همان 

 داری شده است. تقسیم بندی کار اجتماعی تبدیل به ویژگی اساسی توسعه اقتصادی مدرن سرمایه پیچیدگیاست. این افزایش انفجاری در 

سازمانی است که توسط نیروهای نظام در  محصول تصمیم گیری های آگاهانه نیست، بلکه در راستای تغییرات تکنولوژیکی و این فرایند

طور موازی موجب تقسیم بوروکراتیک مقامات نظارتی و بخش های  هکار ب گسترش تقسیم جوهر سرمایه داری به وجود آمده است.

 شده است که اداره تقسیم کار در بازار کار را به عهده دارند. مختلف دولتی

 تقسیم کار بین المللی

است که  های مختلف تولید هماهنگی بخش روزافزون و گسترش جغرافیایی تقسیم کار مستلزم یک جهش کیفی در مشکالت پیچیدگی

کارشناسان  را تقویت می کند )اینها تحت فرمان به اصطالح های مدنی جامعه آن سازمانی بخش مداخالت اداری، و تغییرات ساختار

 (.امنیت در رابطه با ترور و غیره قرار گرفته است ، تشخیص بیماری و پزشکی، سیستم های حمل و نقل وIT سیستم های

جهش   خریب بسیاری از مناطق صنعتی در دنیای غرب، و افزایش مناطق صنعتی در سایر نقاط جهان،بین المللی پس از ت تقسیم کار

تولید  وسیع آن صنعتی زدوده شده است، در حالی که شرق و جنوب جهان تبدیل به مراکز های بسیاری داشته است. غرب به معنای

پس از جنگ جهانی دوم، موجب رونق عمومی و رفاه  ند اروپاصنعتی جدید شده اند. اما تعجب این است که این صنعت گرایی مان

  ها نفر در کشورهای موسوم به در حال رشد جهان نشده است. میلیون



33 
 

ملک، و تقویت حق مالکیت هوشی،  توسعه مالی، بیمه و تجارت سهام، زمین و  حال حاضر تمرکز بر سودورزی توسط در غرب، در

ت انحصاراتی مانند شرکت های بزرگ مانند مایکروساف وجب ظهورمحصوالت فرهنگی انجام می گیرد و م

( (Microsoft، (اپلApple،) مونسانتو (Monsanto) .و شرکت های مختلف انرژی و دارویی شده است 

است. جریان واریز شدن ثروت از شرق به  رادیکال در توازن قدرت و در ساختارهای ژئوپولیتیک اقتصاد جهانی رخ داده تغییرات

وجود  نخطرناک و غیرمنتظره و تصادفی برای درگیری های جهانی ایجاد می کند که قبل غرب متوقف شده است و این امر عواقب

می تواند عواقب ناگزیری در زنجیره عرضه   شود که نداشته است. افزایش پیچیدگی تقسیم کار، موجب اختالالت کوچک و بزرگ می

 جهانی داشته باشد.

 فنی برای قحطی و گرسنگیعدم وجود دالیل 

غالت و دیگر مواد غذائی  بازار جهانی پر از کنونی ما هیچ دلیل فنی برای وجود قحطی و گرسنگی محلی وجود ندارد، زیرا در دنیای

 بدون استثنا در همه جا دلیل سیاسی و اجتماعی دارد. است. بنابراین قحطی و گرسنگی

های فراملی که برای نفع سرمایه و منافع خود می  بتوانیم مزیت های اقتصاد جهانی و تقسیم کار را از چنگ امپریالیستی شرکت اگر ما

توانیم جهان را از تولید محلی مواد غذایی هم آزاد کنیم. شرکت های فراملی توانایی تکنیکی و اقتصادی آنرا دارند  جنگند آزاد کنیم، ما می

پرداخت دستمزد عادالنه به مزدبگیرانشان و با پرداخت  احترام به حق حاکمیت دیگر کشورها، با خرید محصوالت تولیدی شان، که  با

ولی مشکل این است که این اهداف از گرسنگی نجات دهند.   کشورهایی را که به خشکسالی و قحطی دچار می شوند مالیات محلی مردم

 یه در تضاد است.انسانی با منطق سوداگرانه سرما

جزیی و اجتماعی کار با ضربه  سیاسی و اجتماعی است. تقسیمی تضاد بلکه ،در استفاده سرمایه از تقسیم کار فنی نیست تضاد مرکزی

 ها را به رقابت، ضد هم بودن و انزوا وا می دارد. و آن ذهنی، عاطفی و فیزیکی به کارگران انجام می گیرد

تفکر و خالق بودن گرفته می شود و ما  رود و زمانی که از ما فرصت تنیدگی بین کار دستی و ذهنی از بین میهمپارچگی و  زمانی که

خودآموزی  اگر خالقیت، مورد مصرف قرار می گیریم، هویت انسانی و شخصی ما ناپدید می شود. تنها به عنوان آویزه دستگاه های تولید

بی معنی می شود و انسان نمی تواند در دنیای بدون مفهوم انسانی  سرمایه تهی از اشتیاق و و جذابیت از کار جدا شود، کار کردن برای

 زندگی کند.

تنظیم می شود که توسط یک  کاری توسط طراحان مدیریت و ممیزی جدید با تمرکز بر رشد شخصی و خود شناسی امروز خالقیت

 .است اطمینان از انباشت سرمایه پایدار كه هدف آن دفرهنگ رسانه ای قدرتمند و تحت تاثیر سرمایه تقویت می گرد

وجود می  هتغییر یافته ای که تقسیم کار ب پدید آمدن فرصت های جدید رشد فکری و رهای بخش برای طبقه کارگر در شرایط مارکس از

دیده، قابل  نعطاف پذیر، آموزشآورد سخن می گوید. مارکس می گوید که توسعه تقسیم کار و تغییرات تکنولوژیک نیازمند نیروی کار ا

کارگر ایجاد می کند تا از کار فیزیکی شدید رها شود و با آموزش خود  انطباق و ماهر در فرآیند کار است، و به همین دلیل فرصتی برای

 سرمایه مهم تر شود و از بدبختی ارتش ذخیره کار شدن رها یابد. برای

نولوژی کارگر از آویزه بودن به دستگاه خالصی یابد و بتواند نقش های متفاوت در مارکس فکر می کرد که ممکن است با توسعه تک

چرخه تولید داشته باشد. مارکس با توسعه تقسیم کار و تکنولوژی کارگری تحصیل کرده و آموزش دیده می دید که قادر به خواندن و 

کار شود. باید یادآور شد که این آرزوی مارکس همزمان با نوشتن است، و بدین ترتیب می تواند برای عملی شدن رویای خود دست به 

نظر ماركس در بهبود شرایط  ظهور کالس های درس سوسیالیستی و آموزش و  آگاهی عمومی بود که جنبش کارگری آغاز کرده بود.

نظام مطرح شده است و لذا  كارگران در نظام سرمایه داري، با نگرش به تقلیل به امكان فشار بر دوش كارگران در اینی كار و شغل

 دمكراتیك طبقه كارگر است.ی دمكراتیك داشته و اهرم مبارزه ی سرشت

تواند با آموزش ی پیشرفت علمی این دورنما را كه كار و شغل انسان نباید در تمام طول عمر او ثابت باشد، ممکن کرده است. انسان م

برخوردار گردد. ولی سرمایه داری با تملک بر ی باالتری از رشد فرهنگ گردد و از این طریقی بیش تری شغل های جدید دارای ها

 فناوری و علم و با اجرای برنامه های ریاضت کشی عملن زحمتکشان را از این حق محروم کرده است.

 

 آموزش، باز تولید سرمایه و کارگران

و پرورش،تنها از دانش و اطالعاتی که سرمایه برای  مارکس تا کنون سرمایه تالش کرده است با کنترل ایدئولوژیک آموزش از زمان

مدرسه ای شد که  حمایت کند، کنترل دانش و اطالعات توسط سرمایه منجر به سیستم های آموزشی و ن نیاز داردآ بازتولید خود به

 نشانگر بارز ایدئولوژیک و اخالقیات سرمایه داری است.
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به عنوان یک طبقه کارگر آگاه، قادر به  ار خود در یک جمع همبسته افتخار می کردند وسرمایه داری، کارگران نیز به ک در طول تاریخ

دلیل با وجود استثمار  را داشت، و به همین نظام سرمایه شده بودند که بازار آزاد تمایل به ترویج آن مقابله با انزوای فردگرایی تحمیل شده

 در محیط کار کاهش یافته بود. ها ارزش افزوده احساس خود بیگانگی آن شدن برای تولید

از خود بیگانگی افزایش می   ناپدید می شوند، هم احساس استثمار شدن و هم احساس خاص اما زمانی که در حال حاضر مشاغل با مفهوم

 یابد.

گستره وسیعی از  در تقسیم کار به این معناست که ما دارای یک نیروی کار بزرگ و کارآمد آموزش دیده هستیم که توانست در غرب،

دید. در مقایسه باید گفت  این را باید در ارتباط با تاریخ طوالنی و پیروزی در مبارزه برای حقوق کار .فرایندهای مختلف کار شرکت کند

  سال پیش توصیف کرده است. 150شرایطی است که مارکس  تر کارگران جهان هنوز هم همانند که شرایط کاری بیش

به نوبه خود فاجعه آمیز است. به  شده است که لیتبدبه طور موازی به زائد شدن گروه های بزرگی از نیروی کار غرب هم  پیشرفت در

 علت تغییرات تکنولوژیکی و برون سپاری، بخش بزرگی از نیروی کار سنتی "بدور" ریخته شده است و دیگر قابل مصرف نیست.

می تواند خواب را از چشمان طبقه سرمایه  د که هر لحظه با انفجار غیر مترقبه خوداکنون به یک آتشفشان خفته ای می مان این روند هم

و برگشت  حدی جدی است که ممکن است بورژوازی را به کاربرد شیوه های مجازات خودکامانه دار در غرب بپراند و این تهدید به

 ناگزیر کند. سمیفاش

تشدید می کند، به   اجتماعی و ناامیدی احساس بیهوده بدون و خود بیگانگی را جغرافیایی ناموزون تقسیم کار، افزایش نابرابری رشد

سرمایه بدل خواهد شد. در  منفعل به یک جنبش پرچوش و فعال بدل شود، به بزرگترین تهدید برای باز تولید طوری که اگر این ناامیدی

 ی شویم.غیرمنتظره مواجه م نتیجه اصالحات غیرممکن می شود و ما با یک انقالب

 چه باید کرد:

ایجاد فن آوری های و فرم های سازمانی جدید  برای کاهش بار کار اجتماعی. حذف تقسیم کار فنی غیر ضروری، آزاد شدن زمان برای 

فعالیت های فردی و جمعی آزاد و کاهش اثرات زیست محیطی انسان.  مدیریت و رهبری ادارات دولتی باید چرخشی باشد تا ما به این 

  رتیب از زیر یوغ اسارت خبرگان آزاد شویم.ت

  تمرکز و عدم تمرکز -انحصار و رقابت  -۱۰تضاد 

داستان سازی موفق سرمایه داری در این است که این نظام از تمایل ذاتی انسان برای رقابت در بازار آزاد بدون محدویت های اجتماعی 

 خود( قرار دهد. ی م )بخوان: تشدید انباشت سود و سرمایه براپشتیبانی می کند تا خالقیت آن را در خدمت بیشتر مرد

های نفت( و خریداران  مایکروسافت(، اولیگاپولی )شرکت)سرمایه با این داستان سازی ها اینگونه وانمود می کند که انحصارات

 ور تصادفی اتفاق افتاده است.به ط عنوان انحرافات تاسف آور از تعادل در یک بازار با رقابت کامل انحصاراتی )والمارت( به

 این داستان های خیالی می خواهد مردم را قانع کند که استفاده از کنترل دولتی برای حفظ یک محیط رقابتی با بازار آزاد رقابتی و بدون 

مردم را از اثرات انحصار برای اقتصاد سرمایه داری از اهمیت حیاتی برخوردار است و می توان با کنترل دولتی قوانین ضد انحصاری 

 منفی بازار انحصاری نجات داد.  

بحران ثابت کرد که قدرت  .دیگر از دست داده است 09-2007سازی بورژوازی قدرت اقناع خود را در دوران بحران در  این داستان 

سودجویی بال مانع و   بلکه یک خطا و یک خاصیت خود سیستم است که در آن انحصاری یک اشتباه تاسف بار در نظام سرمایه نیست،

 شود. انباشت سرمایه توسط تخصیص اموال دیگران از طریق سرقت یک امر عادی محسوب می یا

 رقابت انحصاری

انحصاری بسیار آموزنده است. قرار  مالکیت زمین و امالک و مستغالت مطالعه مالکیت خصوصی به عنوان یک قدرت برای درک

برای  زیرساخت ها، منابع و بازارها بدون شک و به وضوح مزایای رقابتی بی نظیری را یژه بهگرفتن امالک در یک محل با دسترسی و

 این امالک فراهم می کند.

امالک وادار می کند. در نتیجه رقابت  ها و دزدان زمین را به رقابت با هم برای تملک انحصاری چنین بساز و بفروش ها این مزیت

 برای درک چگونگی عملکرد دستگاه متناقض بین رقابت و انحصار مهم است. معنای جدیانحصاری ایجاد می شود که به 

صنایع ملی و محلی به نفع انحصارات جهانی  حمل و نقل قطعا شرایط تجارت را تغییر داده است. این رشد به از بین بردن توسعه صنعت

ماندن به رقابت با  ه اند که با دور شدن از محل تولید برای زندهنابود شده اند و یا مجبور شد کلی هکمک کرده است. صنایع محلی یا ب

 گروه های دیگری بپردازند.
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سرمایه داران بزرگ ترجیح می  تر ظاهر موجب افزایش رقابت شده است، ولی واقعیت عجیب و غریب این است که بیش این امر به

 ر رقابت دور نگه دارند.دهند با ایجاد انحصارات برای حفظ انحصار خوددیگران را از بازا

با اتحاد با دیگرانی که موقعیت  ها سرمایه مشترک را در شرکت های بزرگ متمرکز می کنند و یا به این مزیت آن برای دستیابی

دست آمده به تقویت حق انحصاری مالکیت خصوصی از  هحفاظت از انحصار ب ها برای انحصاری دارند می پردازند. و سپس آن

 تجاری بین المللی که تجارت جهانی را تنظیم می کند، می پردازند.قوانین  طریق

سرمایه تبدیل شده اند و مزیت انحصاری این  این، حق ثبت اختراعات و به اصطالح مالکیت هوشی به میدان جنگ جدید برای عالوه بر

خود فراهم می  یدان رقابت برای سرمایهتری را بدون هیچ گونه ترسی از ورشکست شدن در م بیش ها بدین ترتیب امنیت است که آن

 کنند.

 حاکمیت طبقاتی اقتصاد و روند سیاسی را انحصاری می کند

است که چنان مبهم است که با شیوه های  قانونی فراوانی برای دستیابی به سود فوق العاده در بازار مالی به وجود آمده روشهای نیمه

 ن جلوگیری کرد.آ ن ازاست بتوا معمولی کنترل سرمایه داری غیرممکن

در بازار مسکن و با هزینه های پنهان  امروز بوسیله حسابداری های دروغین و با سوء استفاده مخرب از وام های خانه پول واقعی

ها  این روش ره وری ازهها با ب ید، و شرکت های بزرگ مالی و بانکآ وجود می هنیمه قانونی ب اداری، سودهای اعتباری بیش از حد و

 به سقوط اقتصاد جامعه شود. به طور پیوسته ثروت خود را افزایش می دهند حتا اگر این امر منجر

بهداشت، مراقبت و حمایت از گروه های بیکار و  اجتماعی نئولیبرالیسم، به طور فزاینده ای به کاهش حقوق بازنشستگی و تامین عواقب

این پول ها را به جیب  ،است که با دزدین پس انداز های بازنشستگی زحمتکشان نشان دهنده سرقت آشکاری کم درآمد منجرشده است. این

 خود در اقتصاد و روند سیاسی می پردازد. طبقه یی منتقل می کند که با آن به تحکیم قدرت انحصاری

تناقض، می توانیم با برای درک این  برای عملکرد سرمایه اساسی است، اما انحصار همیشه در تضاد با رقابت است. قدرت انحصاری

استفاده  صاحب حق انحصاری  دو با هم بپردازم. یعنی به ماهیت حق مالکیت که به مالک و بررسی به نقطه مشترک در هم آمیختگی این

 همزمان تجارت و رقابت را فراهم می کند. از محصول خود را می دهد، زیرا این قدرت انحصاری است که پایه و اساس

این طبقه را با انحصار جمعی مالکیت  ایه به طور جداناپذیری با حق مالکیت خصوصی انحصاری در ارتباط است، کهسرم حاکمیت طبقه

 کند. بر ابزار تولید از طبقه کارگر متمایز می

ویم که چرا ارتباط بین انحصار و قدرت انحصار طبقاتی که در اقتصاد و فرایندهای سیاسی استفاده می شود، ما متوجه می ش با نگاهی به

 انحصار بازی می کند. رقابت نقش اصلی را در تضاد با

قدرت طبقاتی بر مبنای مالکیت خصوصی را می پوشاند به طوری که مسئله سلطه طبقاتی و مبارزه طبقاتی به راحتی زیر  این تضاد

 سایه قرار می گیرد.

به یک رقابت میان نیروی کار تبدیل شده  ن می گوید، در واقعالمللی که نظام سرمایه جهانی از سودمندی آن برای همه سخ رقابت بین

 کار برده می شود.ه سرمایه ب است که برای کاهش دستمزد به نفع

 سرمایه بین افراط و تفریط تغییر می کند

با سرمایه مالی در تراستها و با هم دستی و همکاری  نوشته های نظری خود توضیح داد که چگونه سرمایه با اتحاد کارتل ها در لنین در

تولید کاال های یکسان می  هایی که به شود که در آن انحصارات امپریالیستی بوجود می اید. شرکت وارد می به یک فاز جدیدی 20قرن 

های خود به تعیین انحصاری قیمت  بازار تقویت می کنند و با راندن رقیب پردازند با اتحاد هم در کارتل ها موقعیت خود را در

 ردازند.پ می

ولی استقالل  ،مختلف سهام خود را در تراست به امانت می گذارند. و هر چند که حق مالکیت سهام خود را حفظ می کنند شرکت های

 .پردازند ن میآ دهند. هیئت امناء تراست به حداکثرسازی سود سهام از طریق خرید و فروش مالی و قدرت عمل خود را از دست می

کشورهای اروپایی نیز   ن در ایاالت متحده جلوگیری کند.آ تالش کرد از وقوع ١٩٢۸ از فروپاشی اقتصادی سالروزولت پس  روندی که

ولی انحصارها  1960جنگ جهانی دوم تالش کردند که از اتحاد کارتل ها جلوگیری کنند. در دهه  در بین دو جنگ اول و دوم و پس از

 ویژه در آمریکای مرکزی ریشه دواندند. ستی در بازار بهبا قدرت و با یک سازماندهی متمرکز امپریالی
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اولیگپوها در نوسان و تغییر است.  میان عواقب ناگوار رقابت بدون تنظیم و متمرکز شدن قدرت توسط انحصارات و سرمایه همیشه 

 قابت داشته است.ریشه در انحصارات بدون ر 70های  داشت و بحران سال ریشه در رقابت بدون تنظیم 30های  بحران سال

نئولیبرال با باز کردن اشکال جدیدی از رقابت های بین المللی در بسیاری ازبخش های جدید اقتصاد روند رشد اولیگاپولی  دوران کنونی

 را تقویت کرده است.

 قیمت انحصاری از طریق نام تجاری

کند که به عنوان یک  هنری ایجاد می مثال یک بازار به عنوان  اقالم و روندها و رویدادهای منحصر به فرد است، و سرمایه عاشق

به  . سرمایه گذاری در ورزش های حرفه ای، فروش اشیاء منحصردارد انحصاری حکومت حوزه سرمایه گذاری در آن قیمت گذاری

و مزاحمت در محل  جانوران در حال نابودی گرفته تا گردش کاال سازی طبیعت )از سفرهای شکاری فرد فرهنگی )دزدی از موزه ها(، 

 طور گسترده ای دست دارد. هآفریقا( هم ب های قبیله نشین

محصوالت مختلف انجام می گیرد که قیمت  ترفندهای انحصاری فروش کاال از طریق معروف کردن سیستماتیک نام تجاری یکی از

کسب  یغات امروزه به یک صنعت بزرگ برایهزینه تولید هیچ ارتباطی ندارد. صنعت تبل ها و ها با ارزش واقعی آن سرسام آور آن

 بهره انحصاری از طریق معروف کردن نام تجاری تبدیل شده است.

امکانات منحصر به   مناطق تاریخی با ها و انحصارگری را در صنعت گردشگری می بینیم که در آن شهرستان  جغرافیایی این نسخه

های ساختمانی،  جب کسب سود باد آورده صاحبان زمین، شرکتفرد به عنوان محصوالت تجاری به فروش میرسند، که مو

 اند. امالکی و دالالن ملکی شده است که همزمان کنترل توسعه شهر را در دست گرفته خدمات

هایی شده است که به خاطر  انحصارگر در جستجوی سود بیش از اندازه موجب افزایش قیمت امالک و مستغالت درشهرستان طبقه

تصاحب اموال دیگران و هم   این فرآیند ثروت اندوزی هم به صورت تخصیص و شده برای سرمایه مهم هستند، ومعروفیت کسب 

 ها انجام می گیرد. طریق سرمایه گذاری در شهرستان از

 دو واحد متناقض -تمرکز و تمرکززدایی 

سرمایه به دنبال ایجاد یک محیط  این رابطه در  بر تولید و بازاریابی برای حکومت انحصاری سرمایه ضروری است، کنترل فراگیر

 ن به پشتیبانی دولت نیاز دارد.آ ی است که برای تحققیعقال کسب و کار پایدار با امکان برنامه ریزی

تمرکز است، این دو پدیده یک وحدت  های اندکی انجام می گیرد ولی رقابت به طور کلی شامل عدم تمرکز سرمایه در دست انحصارها با

 قض را تشکیل می دهند.متنا

توسعه نابرابری جغرافیایی در جهان برخورد تمرکز و تمرکززدایی جغرافیایی نیزاست که از طریق استفاده از قدرت اقتصادی،  به دلیل

استعمار -نئوامپریالیسم و  جهان اتفاق می افتد. در اینجا ما شاهد ارتباط داخلی بین انحصار، تمرکز، سیاسی و نظامی در نقاط مختلف

 هستیم.

 رابطه بین تمرکز و عدم تمرکز در فعالیت های سیاسی و اقتصادی زیر مجموعه تناقض بین انحصار و رقابت است.

قدرت سرمایه و تمرکز سرمایه پولی که  بررسی تضاد بین تمرکز و تمرکززدایی وجود دارد که یکی از آن مربوط است به دو راه برای

بخش بانکی  حمایت از  های مالی دولتی دارای قدرت انحصاری همیشگی و آماده است. سازمان ت امکان ناپذیربدون پشتیبانی خاص دول

 شود. و سیستم مالی هستند حتا اگر این عمل به فقر دیگر طبقه های منجر

و سیاسی و   اقتصادی  ختالفجغرافیایی و ا برخورد میان تمرکز و تمرکز زدایی جغرافیایی است که منجر به نابرابری توسعه حوزه دوم

 شود. می برتری قدرت نظامی یکی بر دیگری

سرمایه و قدرت مالی در مراکز اصلی شهر  تمایل سرمایه به تمرکز و عدم تمرکز، مستقل از یکدیگر نیستند. تمرکز گسترده با این حال،

ظاهری  حیاتی برخوردار است. در اینجا آزادیاز اهمیت  (Silicon Valley) دره سیلیکون مانند شکوفایی مکان های خاص همچون

در جاهای دیگر توسط دولت و یا توسط نیروهای غالب سرمایه  مانور وجود دارد و عدم کنترل اجازه می دهد چیزهایی اتفاق بیافتد که

 محدود می شود.

برای اقتصادهای مبتنی بر دانش،  سیاستمداران را تشویق کرد که سعی کنند از طریق ابتکارات متمرکز فرصت هایی این موقعیت

مناطق  که از تنظیم دولتی فعالیت های اقتصادی معاف است. دلیل اصلی ایجاد برخی از فرهنگی و خالقانه غیرمتمرکز به وجود آورند

 اقتصادی خاص و آزاد دقیقن همین است.
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بازگرداندن شرایط رشد مانند دوران  ود که امید بهش ها و مناطق واگذار می توسعه به رشد ابتکارات محلی در شهرستان در جای دیگر،

 انگیزد. را بر می 1990انقالب دیجیتالی دهه 

 چپ نمی تواند تناقضات سرمایه را از بین ببرد

را از بین ببرد، و این مهم است که این  سیاسی چپ این است که هیچ راه حل اجتماعی واقع بینانه نمی تواند این تناقضات نتیجه گیری

 کنیم. تضاد را به عنوان وحدت متناقض درک

دیگری را آموخته است؛ از  مهم همچنین چیز پیدا کرده است. سرمایه را انحصار متمرکز  مانور میان رقابت غیر متمرکز و سرمایه راه

اذعان کنیم که سرمایه  ا بایدکه اعمال قدرت و نفوذ خود را برای بازتولید به حداکثر می رساند. م جمله با انتخاب مکان ها و راه هایی

به نفع خود حل کند، هر چند که از بحران ها برای مدیریت  موقتن تمرکز را موفق شد که تناقضات بین انحصار و رقابت، تمرکز و عدم

 چاره بهره گرفته است. این راه

وکراتیک است و تمرکز برابر با استبداد این یک مغالطه در میان بسیاری چپ های آنارشیست است، که فکر می کنند که عدم تمرکز دم

است، ولی عدم تمرکز می تواند پنهانی به انحصار و کنترل متمرکز بیانجامد. برخی دیگر از چپ ها هم فکر می کنند که هر کنترل 

د غیر قابل قبول متمرکز بدون توجه به محتوای آن خوب است،  ولی این کار هم با نادیده گرفتن خصلت های محلی می تواند به یک رکو

 منجر می شود.

داده است: بنابراین تناقض دیالکتیکی  حد متمرکز شدن و انحصارگری به نوعی مخالفان سرمایه داری را تحت تاثیر قرار ترس بیش از

 در مبارزه ضد سرمایه داری بسیج شود. بین انحصار و رقابت باید به طور موثر

هنوز باید بسیار در باره سازه های سرمایه بیاموزد، زیرا چپ بیش از حد تمایل دارد که با داری در حین مبارزه با آن  چپ ضد سرمایه

در سطح  چپ از نیروی بسیجی نبرد  زندانی کند، در حالی که (microniveau) در سطح خرد راه حل های آنارشیستی نبرد را

 تقریبن ناآگاه هست و آنرا به خود رها کرده است. (macroniveauکالن)

 چه باید کرد:

انحصار و قدرت متمرکز بر استفاده از ابزار تولید باید به افراد غیر متمرکز و گروه های اجتماعی قابلیت دار واگذار شود تا با ایجاد 

 رقابت واقعی و تمایز فنی، اجتماعی و فرهنگی و نوآوری اشکال زندگی نوینی را پایه گزاری کنند.

 فضا -مکان دیلوب و تولنامط ییایتوسعه جغراف -۱۱تضاد 

ایجاد کند، اما به علل فشاری که تنوع فنی،  می کوشد یک چشم انداز جغرافیایی پایدار و قابل اطمینان برای باز تولید خود سرمایه همیشه

 محکوم به ادامه بی ثباتی است. ،سیاسی در جهان به او وارد می کنند نیروهای اقتصادی، اجتماعی و

بزرگ رخ می دهد و در چشم انداز  ایه، مالکیت خصوصی و دولت، پویایی و ایستایی، فقر و ثروت در مقیاسو سرم تضاد بین کار

 جغرافیایی مشخص شکل مادی می یابد.

داشته باشد که ناشی از فعالیت های شرکت  درگیر باید یک اولویت برای فرآیندهای انباشت سرمایه در زمان و مکان وجود میان نیروهای

 پردازند. جغرافیایی بنفع خود می  از طریق قدرت دولتی به سازماندهی چشم انداز ب است که به طور سیستماتیکرقی  های

یابد که منطق مستقل اما متضاد خود را دارد.  بر حسب قوانین ساده ای تکامل می  بلکه ،جغرافیایی فقط یک محصول منفعل نیست فضای

زمان و مکان تاثیر  کار می برد به نوبه خود بر نحوه ابراز تناقضات سرمایه در فضا، هتوسعه ببرای  شیوه ای که چشم انداز جغرافیایی

توسعه می یابد، نقش کلیدی در ساختن بحران ایفا می کند. می توان گفت که  می گذارد. راه مستقلی که در آن چشم انداز جغرافیایی

 سبب عدم نرمش محو می شد.توسعه جغرافیایی نابرابر، سرمایه مدت ها پیش به  بدون

 ایفا می کنند.  سرمایه و دولت نقش مهمی را در تولید فضا و مکان هایی برای فعالیت های سرمایه و فرصت های سود اندوزی

راه آهن می بایست سودآور باشد، دیگر  مثال، سرمایه برای ساختن یک راه آهن، سرمایه زیادی مصرف کرده است. ولی اگر به عنوان

گذاری شده در آن  کردند. اگر این اتفاق نمی افتاد، راه آهن ورشکسته می شد و سرمایه ی سرمایه ه دار ها باید از آن استفاده میسرمای

شد سرمایه باید از آن استفاده کند. اما سوال مهم این است که چرا سرمایه  آرام آرام از بین می رفت. بنابراین وقتی که راه آهن ساخته

 نیاز به یک راه آهن داشت؟ مرحله اول در

پول، و بدین ترتیب برای  زمان یعنی با ساختن شبکه راه آهن زمان نقل و مکان کاال را کاهش داد. هیپرسش "زمان" است. سرما نیپاسخ ا

که  بسیار مهم است، و هر ابتکار و نوآوری های فنی، سازمانی و لجستیکی صرفه جویی زمان فن آوری حمل و نقل و زیرساخت ها

 برای سرمایه مفید است. مکانی کاالها کمک کند -تواند به کاهش هزینه ها و به کاهش زمان حرکت فضایی می
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 صرفه جویی در هزینه و زمان می تواند به دو صورت انجام شود:

فناوری   با کمکجابجایی سرمایه پولی  طریق نوآوری های مداوم در زمینه تکنولوژی حمل و نقل و ارتباطات. در اینجا از  -یك

کمتر قابل  اعتباری نقش بزرگی را در سراسر جهان بازی می کند. برای مثال، گردش کاال های جدید شكل اطالعات و با استفاده از

های حمل و نقل و ارتباطات می تواند موجب گسترش و عدم  تحرک هست و تحرک پذیری تولید کاالیی بسیار کم است. کاهش هزینه

تصمیم گیری های محلی حذف  مناطق جغرافیایی به خصوص شود و بنابراین می تواند به عنوان یک عامل برای ا درتمرکز فعالیت ه

طور غیر متمرکز در مکان های مختلف انجام شود، و تخصص ها و تقسیم  شود. کارهایی که خصلت مشترک دارد می تواند به

هزینه ها موجب کسب سودهای هنگفتی در  را که حتا کاهش های کوچک درمنطقه ای به طور قابل مالحظه ای رشد می کند، چ کارهای

 سطح جهان برای سرمایه می شود.

و همچنین دسترسی به بازار را آسان می کند به  سرمایه با گزینش مکان هایی که هزینه های خرید مواد خام و نیروی کار را کاهش   -دو

 حد اکثر سازی سود می پردازد.

به تقسیم امکانات مشترک ازجمله، دسترسی مشترک به  (agglomeration economies)خاص  شدن در یک محلجمع  شرکت ها با

گونه  پردازند. هنگامی که شرکت ها فعالیت های اقتصادی خود را در این کار ماهر، اطالعات و زیرساخت ها در میان خود می یروین

 د.نابتکارات، نوآوری نیز می یاب دسترسی یگانه ای به اطالعات،د، نکن سازماندهی می (Cluster) خوشه ای اتحادهای

نیروی کار   سرگردان و حل مشکل بیکاری ها در زمان بحران، پروژه های مهم زیربنایی را به منظور جذب سرمایه دولت در گذشته،

 شود. رمایه تنها به طور موقت حل میبلند مدت در گسترش جغرافیایی، مشکل انباشت س با سرمایه گذاری های یولانجام می دادند. 

این ناگزیر موجب تضاد جدید می شود که  .جغرافیایی توسط برون سپاری ارزش های ثابت را در جاهای دیگر تهدید می کند گسترش

ند و بدون باید بما مهاجرت کند )کاری که منجر به عواقب ویرانگر برای جوامع محلی می شود( و یا سرمایه یا باید برای سوداندوزی

 چشم انداز سودآور در انباشت سرمایه غرق شود.

چشم انداز جغرافیایی   است خارج شود و انباشت سرمایه، سرمایه باید به صورت دوره ای از جهان فیزیکی که خود ساخته برای ادامه

جاهای دیگر با  ، زمانی که در رقابت باتغییر دهد و ما شاهد آن هستیم که شهرهای صنعتی قدیمی موجود را برای ایجاد یک ساختار جدید

دهند و به خرابه هایی بدل می شوند که به شهرهای مناطق جنگی می  پایه مالی خود را از دست می ،نیروی کار ارزان مواجه می شوند

سترش و تغییر کیفی خود را بعدن آن را تخریب کند تا گ بنابراین سرمایه به هنگام نیاز چشم انداز جغرافیایی را ایجاد می کند تا مانند.

  تخریب خالقانه می گویند. تسهیل کند، به اینکار

مهاجران   و شهرک سازی مستعمراتی سرمایه و نیروی کار انگلستان در قرن نوزدهم راه خود را به سوی ایاالت متحده زمانی مازاد

کاالها را در بریتانیا نیز  ایجاد مراکز جدید و پویا انباشت تقاضای کانادا باز کرده بود تا بتواند با انگلیسی در آفریقای جنوبی، استرالیا و

 سرمایه قرار می گیرد. افزایش دهد. این شیوه هنوز مورد بهره برداری

فقیرتر می   تر و بعضی از مناطق ای یک موزاییک از توسعه جغرافیایی نابرابر است که در آن بعضی از مناطق غنی اقتصاد منطقه

جنب و جوش، زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی مناسب و سهولت عرضه کاال و  پیشرفته به دلیل بازارهای پرشوند. مناطق 

فعالیت های اقتصادی درآمد مالی کافی از طریق  د.به وسایل الزم برای تولید و نیروی کار، فعالیت های جدیدی را جذب می کن دسترسی

مسیرهای حمل و  ،(یکی و اجتماعی جدید )بیمارستان ها، آموزش و پرورش، و غیرهمالیات برای سرمایه گذاری درزیرساخت های فیز

اداری، هزینه های مسکن،  با افزایش تراکم و آلودگی، هزینه های خاص کند. با این حال، جمع شدن شرکت ها در یک محل نقل ایجاد می

زندگی می  افزایش هزینه مردمان محلی مشکل ساز است. است که برای اغلب هزینه های نگهداری و افزایش هزینه های زندگی همراه

منطقه برای سرمایه از بین می رود و سرمایه شروع به پیدا کردن  تواند موجب تقاضای افزایش دستمزد شود که با این کار جذابیت این

دائمی منجر به بحران شود. دوباره  یاکه ممکن است به طور موقت  کند یمبرای فعالیت های استثمارگرایانه خود  مکان های دیگر

انداز  گونه چشم برای دسترسی به مکان کسب نو و نیروی کار مناسب می پردازند و بدین های گوناگون سرمایه به رقابت درونی بخش

  جغرافیایی، ملی، محلی و جهانی را تغییر می دهند.

گزاری مازاد خود در چشم انداز سودآور نو  مایه را برای سرمایهفضایی جدید، مشکل سر -جغرافیایی و سازماندهی مکانی یک گسترش

می شود که نیاز به  منطقه ای به این ترتیب تبدیل به یک نوع حوزه مستقل برای فعالیت های سرمایه حل می کند، و شهرنشینی و توسعه

 سرمایه گذاری های بزرگ با بازپرداخت طوالنی دارد.

 دیفضا جد -مناسب را در مکان یکیزیف یها طیها  و مح رساختیز دیبا هیفضا و زمان، سرما -ر مکانگردش  آزادانه د یبرا نیبنابرا

ثابت در طول زمان  هیسرما بیترت نیخورد و بد یم وندیپ یبه محل خاص ریبه ناگز هیاز سرما یمعنا است که بخش نیبد نیكند و ا جادیا

 .کند یدر گردش رشد م هینسبت به سرما
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انباشت سرمایه، و امکان تولید سود جدیدی را  جدید تقسیم کار و منابع در مناطق جدید توسط سرمایه، فضای پویایی برای سازماندهی

 انباشت سرمایه و نیروی کار ذخیره را جذب کند. فراهم می کند که می تواند

شود، اما تاثیر کلی چنین حرکت بین  جدید منتقل می فضاهای -به مکان  پذیر و سیار است. گردش سرمایه ای گاهگایی سرمایه نرمش

برخورد نمی کند  اختالل منجر می شود. بنابراین سرمایه هرگز با کمبودهای سیستماتیک خود منطقه ای به کاهش موقت انباشت و توقف

 محل دیگری برود. و هنگام مشکالت می تواند از لحاظ جغرافیایی حرکت کند و به

مرکزهای سرمایه داری برای حل انباشت سرمایه  زاینده بین المللی در تقسیم کار بین المللی است، جایی که چندینرقابت ف  مشکل دیگر

سایر وسائل تولید با هم  خاطر کمبود مواد اولیه و هبازارهای جدید برای آب کردن کاالهای باد کرده و یا ب در سطح جهانی و دستیابی به

خم کرده و تحت تاثیر بحران ها از بین می روند و خود این روند هم موجب  ها کمر ربعضی از ایندر رقابت مرگبار هستند. ناگزی

جنگ های تجاری، بحران های ارز و جنگ  ژئوپولتیک بین مناطق و کشور ها می شود. این ممکن است به صورت  های محلی و تنش

 های نظامی بروز کند.

 اداره دولتی اقتصاد سرمایه

یک محدوده مرزی محدود است که در زیر شرایط تاریخی جدا و مستقل از سرمایه ایجاد شده است. قدرت دولتی در  قدرت دولتی در

ه نظام سرمایه داري نیز قانون را تعیین و تنظیم می کند و  در رابطه انسان ها با مؤسسات اجتماعی تاثیر می گذارد و عالوه بر آن استفاد

دولت است. باوجود این مي توان به برخي ویژگي ها توجه نمود كه در شرایط مشخص هر كشور  انحصاری و قانونی خشونت در دست

 متفاوت هستند و رنگ و آبي خاص خود دارند.

سرمایه داری همیشه با منافع سرمایه یکسان  نیازهای جمعی سرمایه و مردم خود همزمان پاسخ دهد و بنابراین منافع دولت دولت باید به

با  .تعریف شده نیست همیشه همآهنگ و  مختلف جامعه نیز تأثیر می گیرد. وظایف ادارات مختلف دولت ز منافع گروه هایبلکه ا ،نیست

مدیریت اقتصاد سرمایه ایفا مي كند. حکومت دولتی وابسته به یک نظام  نهادهاي اصلي دولتی نقش مستقیم حمایتي در ،وجود این

جامعه بستگی به پویایی مبارزه طبقاتی و سایر  اما در واقع اغلب چگونگی نقش دولت در  ارد,است که ادعای دموکراتیک بودن د سیاسی

 دارد.  نیروها مبارزات اجتماعی و توازن

خود  يدهد که انباشت ثروت را در قلمرو جغرافیایی دولت با منطق بین المللی سرمایه متفاوت است، زیرا دولت ترجیح می منطق ذاتی

سرمایه برای  واقع از احساس وفاداری اقلیمی تهی است. دولت در حال تالش استفاده منطقی از در حالیکه سرمایه در .نگه داشته باشد

با اندوختن ثروت، قدرت و موقعیت خود را در یک سیستم  حمایت و تحکیم قدرت خود برای حکومت بر مردم است و می کوشد که

 اجتماعی است. ار با هدف سرمایه برای تخصیص و جذب و تجمع ثروت هایکند. این در تناقض آشک رقابتی بین دولتی قوی

امروزه قدرت به سرمایه مالی و اداره کنندگان  .اداره دولتی سرمایه و کنترل پولی در دهه های اخیر بسیار ضعیف شده است با این حال،

سرمایه مالی و منافع دولت  ده ای برای تامین نیازهایوابسته است، زیرا فعالیت های دولتی به طور فزاین اوراق قرضه بهادار دولتی

 است.

تحت تاثیر قرار داده است و موجب بوجود  فضایی، مربوط به گردش و انباشت سرمایه بسیاری از ساختارهای سیاسی را -مکانی تغییرات

 و غیره شده است. NAFTA، G7،  CETA  های سازمانی آمدن شکل

و گروهی شکل می گیرد که هر کدام به  ز جغرافیایی سرمایه داری از یک رشته از منافع گوناگون فردیچشم اندا ،سرمایه بر خالف خود

جغرافیایی نابرابر می شود  تامین منافع خودشان هستند. این فرایندهای اقتصاد کالن منجر به توسعه دنبال تعریف فضا و مکان هایی برای

 شات میگیرد.که از قوانین انباشت سرمایه و قدرت دولتی ن

قربانیان بیکار و اتحادیه های کارگری می  را با زیرکی به گردن سرمایه امروز از مناطق یا شهرها مهاجرت می کند، گناه آن هنگامی که

شود که سرمایه  که زمانی پایه و اساس کار در جامعه ناپدید می شود و صف بیکاران درازتر می کند اندازند، اما سرمایه فراموش می

 یاز بانک جهان یریوام گ جیعالوه بر آن ترو سودآور تر انتقال مکان می کند. از مکیدن خون کارگران به انتخاب مکان های جدید و پس

سوداگر و  هیکشورها، آنها را در مقابل سرما یاعتبار یکند؛ چرا که وام ها یتر م فیمناطق را ضع نیپول ا یالملل نیو صندوق ب

 کند. یم ریپذ بیمتجاوز  به شدت آس

کالن را به حوادث ناگوار کوچک محلی و در سطح  جغرافیایی نامطلوب و نابرابر، ماهیت سرمایه را پنهان می کند و بحران های توسعه

تاکنون علیه رفاه اجتماعی و  1970نئولیبرال از دهه  کاهش می دهد. این سمتگیری با حمله ضد انقالبی (micro level) خرد اقتصادی

 راتیک سیاسی تقویت شده است.دموک

 شهرهای تحت سلطه قصرهای تجارتی و معماری نمادین
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معماری نمادین، قصرهای تجارتی,  حیاتی ایدئولوژیک در زندگی و سیاست مدرن را، در طراحی شهر سرمایه داری با می توان نقش

جغرافیایی  نزوی حاشیه نشینان دید. اما بدون توسعه یو مناطق م  طبقه متوسط نشین های مصرفی، آپارتمان لوکس، محالت جذاب بنگاه

استبدادی خود می شد، و مشروعیت خود را به عنوان یک نیروی موثر  تسلیم تمایالت انحصاری و  نامتوازن و نابرابر سرمایه احتمالن

 متمدن از دست می داد. در یک جامعه

دیگر جهان است. یکنواختی که سرمایه با  ا سیستماتیک سرمایه به جاهایتوسعه جغرافیایی نابرابر، انتقال ناکارایی و خط هدف اصلی

 بین المللی به دنبال آن است، به نابودی آینده سرمایه ای منجر خواهد شد. ساختن نظم جهانی بانک ها و موسسات

ناطق و شهرها برقرار شود. میان م مگر اینکه مانند چین رقابت آزاد .متمرکز جهانی موجب مرگ سرمایه خواهد شد یک حکومت قوی

 خاکستر مرگ برخیزند و سرمایه داری را احیا کنند. یونان، پرتغال و ایتالیا نمی توانند از

بازنشستگی هستیم که با  خصوصی و سرمایه مالی، صندوق های سرمایه گذاری  اتحاد ناسالم میان قدرت های دولتی و ما شاهد یک

 د.روش های دزدی و وحشیانه کار می کنن

 چه باید کرد:

هر کجا که سرمایه حرکت می کند ادامه داد.  اذعان کنیم که سرمایه همیشه یک دشمن متحرک مقاوم است و باید مبارزه را در ما باید

جایگزینی خالق منطقه   از رشد نابرابری برای هماهنگی جنبش ها و ساختن فضاهای متفاوت برای جنبش های ضد سرمایه داری بایستی

سرمایه استفاده کنند. جهان پر از جنبش ها و سازمانهایی است که یک موزاییک از محیط های متنوع و گوناگون با تفکرهای متفاوت ای 

 برای سرنگونی سرمایه داری جمع و متحد شوند. باید در یک مبارزه مشترک  گاهن ضد منطق سرمایه تشکیل شده است و این نیروها و

کشورها، مناطق محلی و گروه های  ترین تنوع ممکن در شیوه های مختلف زندگی )فرهنگی و باورها( در ایجاد بزرگ مبارزه برای

گوناگون  در داخل قلمروها تحرک آزاد و بدون محدودیت فردی. مالقات نمایندگان جوامع .اجتماعی، روابط درست با دیگران و با طبیعت

مشکالت مشترک در سطح منطقه ای، قاره ای و جهانی در  مشترک و مقابله با به طور منظم برای برنامه ریزی و مراقبت از وظایف

 هوا. باره محیط زیست و آب و

 تضاد تفاوت ثروت و درآمدها - ۱۲تضاد 

دموکرات ها علیه کمونیست ها بود و  به شدت تحت تأثیر مبارزات سوسیال 1945های اجتماعی دولت رفاه بعد از سال  اجرای سیاست

زمان به  این امر نشان می داد که دولت های سرمایه داری در آن .جنبش کارگری قوی دید در ارتباط با آگاهی طبقاتی و را باید آن

 بودند. ناگزیر به تامین شرایط زندگی حداقل برای مردم خود تن در داده

مجازات و کنترل بوروکراتیک بوده است.  ر،تامین امنیت اجتماعی، روش برخورد دولت های رفاه با مردم خود بر پایه تحقی اما با وجود

افراطی در مبارزه  سوسیالست علیه سوسیال دموکراسی است، که اکنون توسط نیروهای راست های و این درست انتقاد اولیه چپ

 است. ایدئولوژیک علیه اربابگرایی دولتی به عاریت گرفته شده

رفاه اجتماعی مردم کشورهای  جادیا برای  ر خارجی عظیمی را که سرمایههای سوسیالیستی فشا انقالب و فروپاشی دولت پیروزی ضد

   از میان برداشت. قرار داشت، بر دوش خود

کسری بودجه عمومی، همراه با پایین نگه  کاهش توزیع عادالنه ی ثروت، که با کاهش مالیات ثروتمندان، صرفه جویی و کاهش امروز با

اجتماعی و کاهش قدرت  باعث نگرانی، آشفتگی  نابرابری هر روز افزایش می یابد. افزایش نابرابری ،داشتن دستمزد ها انجام شده است

 خرید می شود.

سمت و سوی اشرافی دارد که رشداقتصادی  تر بیش در جامعه -در برابر عادت مصرف اكثریت  – الیه ها ثروتمندترین عادات مصرف

واقعی شود. و پرسش مهم  ثروت مندان افزایش یابد، اینکار می تواند منجر به بحران و رکود و دارایی اگر نابرابری .به همراه خود ندارد

بین  که با اینکه سرمایه برای از ستا برای توانایی بازتولید سرمایه نیست؟ جالب این این است که آیا این تضاد میان غنی و فقیر تهدیدی

اکنون هیچ مخالفتی برای رهایی فرهنگی و اجتماعی مردم  ولی ،شرو مبارزه می کندبردن رفاه اجتماعی سنگر به سنگر علیه نیروهای پی

 استراتژی کلی آن برای کنترل نیروی کار هماهنگی دارد ندارد. تا آنجایی که با

 بر دیگران است سرمایه دار نابرابری نشان تسلط طبقه

تی بنا شده است. این مسلم است که بازتولید سرمایه بدون اسلطه طبق جامعه نشان می دهد که پایه های ساختمان سرمایه بر نابرابری در 

گفت که  ،عادالنه در نظام سرمایه ممکن است هایی که فکر می کنند توزیع توزیع ثروت به خطر می افتد. بنابراین باید به آن نابرابری در

که باید در طول  است  رابری پیش شرط خلق ارزش افزودهیک تضاد ناسازگار وجود دارد، زیرا ناب بین رشد سرمایه و برابری اجتماعی

همین خاطر  سرمایه برای گردش، گردآوری سرمایه و به حداکثرسازی سود به آن نیاز دارد، به پیش شرطی که زمان حفظ شود.
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یاوه یی بیش  ،یجاد می کندهای کاری ا سرمایه با سرمایه گزاری فرصت باید کاهش یابد تا بهره وری افزایش یابد. گفتن اینکه  دستمزد

سوداگرانه در سهام، اوراق بهادار، زمین  سرمایه همواره حداکثرسازی سود است. سرمایه مدت هاست که با سرمایه گذاری نیست. هدف

 روی آورده است. اقتصادی بدون شغل ن به رشدآ و منابع

کار است. در نتیجه،  یروین جویی در تکنولوژی صرفه سرمایه چیزی در چرخه تولید سرمایه گذاری کند، آن چیز معمولن  اگرهم

در کاال  دستمزد نشان دهنده یک تضاد مرکزی بین تولید و نقدکردن ارزش افزوده نهان شده آرزوی سرمایه داری برای پایین نگه داشتن

ها و مبارزه با تقاضای شرایط و پایین نگه داشتن دستمزد ایجاد ارتش ذخیره کارگران صنعتی  است. تضادی که سرمایه می کوشد با

هراسی هم از تهدید برون سپاری و  بکاهد. سرمایه ملی هیچ ابایی از مهاجرت به کشورهای کم درآمد ندارد، و هیچ نآ کاری بهتر از

کار در  مها شود. در نتیجه سه کار موجب کاهش قدرت خرید آن خود ندارد, هرچند که این انتقال تولید برای رام کردن کارگران کشور

 تولید محصول اجتماعی کاهش یافته است.

 ارتش ذخیره بیکاران

به کمک اجتماعی در شهرها هستند و بدین  نیروی کار زائد شده به روستاهای خود بر می گردند، اما اکثر فقیر و محتاج برخی از

غیر رسمی از جمله دستفروشی و یا به جرم  هم برای زنده ماندن به اقتصاد و اندکی ادامه مي دهند در شهرها به سكني خود ترتیب

 جنایت روی می آورند. و

کارگران فقیر و بی کار را به تن در  کار رفاه غرب کمک های اجتماعی و مزایای بیکاری را به شدت کاهش دادند که این دولت های

 راند. را پایین تر میافزایش متقاضیان کار به نوبه خود سطح دستمزد  کند. دادن به کاهش دستمزد ناگزیر می

آنچه که ما می  بین مردم برای تقویت خود ادامه می دهد،  حالی که سرمایه همچنان به افزایش اختالف درآمد میان طبقات و ایجاد فقر در

 د شد؟خواه  بحران اما چه زمانی این تناقض منجر به .کار است یروینتکنولوژی صرفه جویی در  یکاربربینیم، گسترش جهانی شدن و 

کاال است. با کاهش دستمزدها, ریاضت کشی,  بحران از عدم تعادل بین تولید و امکان نقدکردن ارزش افزوده نهان شده در ریشه اصلی

تقاضا ایجاد  یعنی اکثریت مصرف کنندگان( برای مصرف کاالها نیز کاهش می یابد و با کاهش) کم کردن کمک اجتماعی تقاضای مردم

 یز مشکل می شود.سود برای سرمایه ن

وجود آیند، بنابراین آینده  هب  فاشیستی یا انقالبی همچنین می توانند به دلیل افزایش آشفتگی های اجتماعی و ظهور جنبش های بحران ها

 سرمایه نگران کننده است.

 پلوتکراسی جهانی

از لحاظ تاریخی ثروت همیشه با  متمرکز شده است. اردریلیم نیدر دست چند یاسیقدرت س جهیو در نت یدر جهان امروز قدرت اقتصاد

 داشته است.  قدرت سیاسی ارتباط نزدیک و تنیده

تواند  یو اشتغال کوتاه مدت، نم نییکار، دستمزد پا یرویاستکه کاهش عرضه ن نیا تیواقع شود؟ یم دهیهمه ثروت از کجا زائ نیا

عمدتن در ارتباط با رشد  دیتمرکز ثروت را با نیا یاصل لیدهد. دل حیتوض یجهان یرا در دست  پلوتکراس هیسرما میغلظت عظ

 کرد.  یبررس یرسانه ا هیو سرما یتجار هیسرما ،یمال هیسرما یساختار

این سرمایه پولی در حال حاضر از  اطالعات فرصت هایی بی نظیری را برای تحرک سرمایه پولی ایجاد کرده است. تحرک فن آوری

نکردنی در نرخ جریان گردش پول نقد  شتاب باور است.  تولیدی در تاریخ سرمایه داری برتر و سرمایه  سرمایه مالیتمام اشکال دیگر 

 کوتاه مدت به وضوح نشان دهنده تخریب ساختارهای سرمایه کنونی و گذشته است. و سرمایه گذاری برای دستیابی به سود

سرمایه مالی را بسیار بیشتر از سرمایه  هزینه های مربوط به آن است که بازدهی معامالت مالی در سرعت انتقال و کاهش ویژگی کنونی

حباب های  سرمایه مالی موجب  های مالی می کند. عواقب سودهای بادآورده تشویق به فعالیت تولیدی می کند و بدینگونه سرمایه را

 و بحران می شود. (speculative bubbles) سوداگرانه

زندگی را برای  ،سرمایه رسانه ای و رانت خوار با میدان دادن به سرمایه مالی, معامله گران  ایه داری قرن کنونیرسد سرم به نظر می

سرمایه نیز پایان  کار به یک خودکشی می ماند که در نهایت به حیات خود سخت کرده است که این قدر تلخ و نآ  سرمایه ی صنعتی

 دهد. می

ارائه طرح های جدید برای در دست  استراتژی ضد سرمایه داری ساده اما دراز مدت است و نیازمند بهسیاسی برای یک  پیامدهای

 تعاونی و مستقل است. قتصاد ییو برپا گرفتن کنترل شرکت ها توسط کارگران، ا
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ت ثروتمندان با که کاهش ثرو چرا .ها ضرورت اقدامات سیاسی و اصالحات انقالبی باید به وضوح نشان داده شود در این طرح

 بازتولید سرمایه را تغییر نمی دهد. های توزیع عادالنه، ریشه مشکالت سیستماتیک سیاست

 چه باید کرد:

بر پایه "هر کس باندازه توانایی خود کار و به اندازه  ها باید حذف شود، مگر نابرابری که نابرابری ها در شرایط مادی زندگی انسان تمام

 باشد. استوار" داشتنیاز خود بر

های اجتماعی بر ضد نابرابری  نباید جنبش نئولیبرال در مورد لزوم وجود نابرابری در نظام سرمایه داری درست است. ولی نظریه های

 فراهم کند. برای کاهش نابرابری های اجتماعی می تواند راه را برای یک تحول انقالبی را دست کم گرفت. یک حرکت اصالحی قوی

 یاجتماع دیتضاد بازتول - ۱۳تضاد 

خانواده دهقان را تامین کند، اما این  داشت که اساس زندگی همه اعضای صوري فئودالیسم، فئودال، خان و یا ارباب تعهد در دوران

تامین  و این وظیفه خود کارگر است که تا به خود ،در نظام سرمایه داری .دستمزدی لغو شد کار  وظیفه با ظهور سرمایه داری و

 تولید مثل خودش فکر کند. یازهاين

در رابطه با تولید مثل وجود داشت.  سال پیش نیز محدودیت هایی برای چگونگی بهره کشی از نیروی کار 200-150حتی  با این حال، 

وارد نشود. با  بهره کشی را تا به حدی شدت دهد که به تولید مثل نسل آینده کارگران ضربه سرمایه داری مجبور بود که با قوانین الزم

 و تامین نسل آینده کارگران وجود داشته است. ،تر لحظه ای سود بیش این حال، اما همواره تناقضی بین بهره کشی وحشیانه برای کسب

مالی یک رویداد مهمی در تاریخ  نیازمندی جدیدی را برای آموزش نیروی کار ایجاد کرده است و تحرک پذیری منابع صنعتی سازی

 مشکالت ناشی از پویایی مبارزه طبقاتی بین سرمایه و کار را از بین نبرد. ها ده است، اما هیچ کدام از اینسرمایه بو

صالحیت های مناسب در رابطه با تقسیم  کار یک جنبه اصلی از بازتولید اجتماعی را تشکیل می دهد که به منظور ایجاد آموزش نیروی

شرط  هم برای سرمایه مهم بوده است. واضح است که سرمایه گذاری در آموزش یک پیش کار و تایید ایدئولوژیک هم برای دولت و

درگیری اصلی بین سرمایه و منافع طبقه کارگر را خاموش  برای رقابت سرمایه است. اما با همه این حال آموزش هرگز نتوانست آتش

 کند.

 اندیشه سرمایه انسانی

مهارت های تولیدی از طریق آموزش،  به دست آوردن او معتقد بود که .مشتق شده استانسانی کردن سرمایه از آدام اسمیت  اندیشه

کارگر هم  می شود و در تعلق او است. سرمایه معتقد است که مهارت کاری  کارگر نهفته بخشی از یک سرمایه ثابت است که در شخص

استعدادها و مهارت های کارگر باید به موازات تکامل ماشین و  واقعخود او و هم برای جامعه اش یک نوع ثروت است. ولی در   برای

 ریغگونه کارگر نه تنها هزینه آموزش خود را  بدین .تولیدی بهبود یابد تا بتواند با افزایش بهره وری هزینه ها را کاهش دهد دستگاه های

 می کند.بردن ارزش افزوده نیز کمک  به باال همزمانبلکه  ،پرداخت می کند میمستق

اما این به هیچ وجه به این  که کارگران تحصیل کرده دستمزد بیشتری از کارگر غیر متخصص دریافت می کند، این درست است

کارگر  که آموزش  آموزش دیده و ماهر می رود. مارکس با اشاره هوشمندانه می گوید نیست که ارزش افزوده شده به جیب کارگر  معنا

سرمایه به تحقق برساند و   این مهارت را با کار خود برای به گونه یی طراحی می شود که کارگر فقط می تواندسرمایه داری   در نظام

 برخوردار می شود. نهایت این سرمایه است که از مزایای آموزش کارگر بدین گونه در

ن از ارزش تولید شده کاهش یافته است. کارگرا که سهم  در حالي اخیر، ما شاهد افزایش کارایی و بهره وری کارگران در سال های

سرمایه خود )سرمایه گزاری  می بود، کارگران می بایست مانند انواع دیگر سرمایه از حق بهره مالکیت بنابراین اگر ایده اسمیت درست

 گزاری خود بهره هنگفتی می گرفتند. در مهارت( برخوردار باشند و بدین گونه از سرمایه

(، این هدف بود که با دفن و Gary Becker) توسط اقتصاددان گری بکر 1960اره مفهوم سرمایه انسانی در دهه احیای دوب دلیل اصلی

هستیم. توانایی و خصلت  طور وانمود کند که در نظام سرمایه داری همه ما به گونه ای سرمایه دار این نهان کردن اهمیت روابط طبقاتی

شخصیتی، از جمله خالقیت، سرمایه یی محسوب می شوند که انسان آنان  ی های اجتماعی وهای انسانی همچون دانش، عادت ها، ویژگ

انسانی و دستاوردهای معنوی و فرهنگی آن  منظور تولید ارزش اقتصادی سرمایه گزاری می کند. سرمایه خواندن خصلت های را به

 کردن مفاهیم طبقاتی است. تالش نظام سرمایه داری برای قاطی

اندازه کافی روی سرمایه  سرمایه انسانی، اگر شما نردبان ترقی را طی نکرده اید تقصیر شما است که به ریهبر طبق نظ

نه بر دوش  .ها است اید. به طور خالصه، بار گناه شکست بر دوش انسان خود سرمایه گذاری نکرده  (human capital) انسانی

 دالیل ایدئولوژیک پذیرفته اند. را به  نآ نهادهای اصلی سرمایه،سرمایه و این تخیل نظری برداشتی است که همه  نظام
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بازاریابی کاالها و مکان ها مورد استفاده  های تجاری و سازی فرهنگ امروز به طور گسترده ای برای معروف کردن نام ایده سرمایه

منبع منافع و  ،انجام می گیرد نگاه های تبلیغاتیبرای شرکت ها و یا کاالها که توسط ب (Logo) هنری قرار می گیرد. ساختن نمادین های

ها و  که دنیای نمادین را با نام تجاری پیوند می زنند، با سوءاستفاده از خواسته سود انحصاری دائمی این شرکت ها می شود. کسانی

 دینه شده به خوشبختی می رسند.خرید یک کاالی معین نما آرزوهای انسانی فریبکارانه اینگونه وانمود می کنند که مصرف کنندگان با

 سیستم آموزشی برای افرینش ارزش افزوده

 سرمایه و به ویژه دولت سرمایه داری عالقه زیادی به باال بردن کیفیت نیروی کار به منظور تقویت رقابت دارد.

داری بخش بزرگی از این ثروت سرمایه  بخواهد ثروتمند شود، نیاز به یک نیروی کار آموزش دیده و با مهارت دارد. هر کشوری که

 بخشد. تحقیقی و آکادمیک هدایت می کند تا تسلط و مالکیت معنوی خود را بر علم تحکیم حاصل شده از ارزش افزوده را به کارهای

در مرکز در نتیجه کل نظام آموزشی  .شوند تحقیقاتی یا باید در داخل کشور آموزش داده شوند یا از خارج از کشور وارد این گروه های

 توجه سرمایه و دولت قرار می گیرد.

 20آموزشی را تغییر داده است. بیش از  تحوالت فناوری در حال حاضر به طور اساسی شرایط نیروی کار و سیستم های رشد سریع

دین مبتنی بر دانش و نما تمایز و تقسیم کار بین تولید یکنواخت روزمره، خدمات تجزیه و تحلیلی و سال است که سرمایه توجه خود را به

 خدمات شخصی جلب کرده است.

اجتماعی، مدیران، روزنامه نگاران، مشاوران و  تحلیلگران نمادین امروز متشکل از مهندسین، کارشناسان حقوقی، دانشمندان علوم ارتش

پردازش و تجزیه و تحلیل و  آوری، جمع  عمدتن بطور مستقیم و غیر مستقیم, آگاهانه و یا ناآگاهانه با دیگر کارکنان معنوی هستند که

 دستکاری اطالعات و نمادها به سرمایه داری کمک میکنند.

سرمایه داری غربی، آینده ای امیدوار  تر کشورهای پیشرفته گروه، کارگران تولید سنتی و کارکنان خدمات عمومی در بیش بر خالف این

 low) پرداخت دید شدن است و یا به دلیل فشار ارتش ذخیره کار به مشاغل کمدر معرض خطر ناپ ها یا کننده ای ندارند، زیرا مشاغل آن

paid) .تبدیل می شود 

 یک تضاد متغیر -بازتولید اجتماعی و سرمایه 

بهداشت عمومی و مراقبت، آموزش و  صنعتی شدن و شهرنشینی در نظام سرمایه داری، دولت ناگزیر به تنظیم و تضمین با پیچیدگی

 شهروندی را ارتقاء دهد. اجتماعی شده است تا انضباط و وظایفکنترل 

  

 دیو بازتول دیآن ها عالوه بر تول نیتر یکار است. اساس یرویو ن دیتول لیمدت وسا یروزانه و طوالن دیشامل باز تول یاجتماع دیبازتول

 است.کار   یروینسل به نسل و روزانه ن یکیولوژیب دیبازتول یمهارت ها و عملکرد ذهن

نسبت  هیهمزمان سرما یدار  بازگردد ول هیکاالها به طبقه سرما دیاز دستمزد کارگران با خر یهمواره عالقه داشت که بخش یدار هیسرما

 نهیاز  هز یمجبور شده بودند که بخش هیرفاه اروپا سرما یدر دوران گذشته دولت هاتفاوت نبوده است.  یکارگران ب ندهینسل آ دیبه تول

 یبرااکنون  یول حداقل دستمزد بپردازد. نیتضم ،یبهداشت مهیب ،یحقوق بازنشستگ ،یخدمات عموم جادیرا با ا یاجتماع دیباز تول یها

 یواحدها ریو سا یکارگر یآن به طور عمده به عهده خانواده ها نهیاست که هز یحوزه بزرگ و راحت کی یاجتماع دیبازتول  هیسرما

 شود. یمرتبط به آن پرداخت م یاجتماع

کند تا با  زانیرا تا آن جا که ممکن است به گردن خود مردم آو یاجتماع دیباز تول یها نهیاست که هز نیاساسن بر ا یبرالیبرنامه نئول اما

 تر کند. شیبر ثروتمندان ب یاتیسود را با کاهش بار مال یکار بتواند حداکثر ساز نیا

کند که به نوبه  یم کیرا تحر یرشد اقتصاد اتیاز حد گران است و کاهش مال شیاست که دولت رفاه ب نیها بر ا ستیبرالینئول استدالل

 یآزمندان م بیبه شکل ثروت به ج اتیبزرگ است، چرا که کاهش مال یدروغ نیانجامد؛ اما ا یم یشغل یها تیموقع نشیخود به آفر

 گردد. ینم زبا دیرود و به چرخه تول

کنند. و درجه  نیتام دیدارند خود با ازیخود ن ریزنده ماندن و تکث یآن چه که کارگران برا امروزاست که  ریانکار ناپذ تیواقع کی نیا

از  یبخش بزرگ نجایتوانند به خودشان برسند. در ا یم یکارگر یچقدر کارگران و محالت و انجمن ها نکهیدارد به ا یآنها بستگ یموفق

 شود. یتوسط زنان انجام م یعاجتما دیکار بازتول
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 تضاد بین بازتولید اجتماعی و سرمایه امروز تبلور یک تضاد متغیر است که با دوران آغازین سرمایه داری تفاوت دارد.

ط غیر اجتماعی تنیده شده اند که بر مبنای رواب خانه ها نهاد های جداگانه ای در جامعه نیستند، بلکه در روابط و کنش های خانواده ها و

متفاوتی که زیر یوغ بازار  روابط غیر پولی می توانند الهام بخش جنبش های اجتماعی برای شناخت زندگی پولی شکل گرفته اند. این

 نیست شوند.

عرصه های زندگی انسانی هستیم. سرمایه با  همزمان در همه جای جهان شاهد فعالیت های مضر و نفوذ و قدرت سرمایه در همه اما ما

بازتولید اجتماعی می  موجب رشد خشونت، سوءاستفاده و سرکوبگری در حوزه  ها در محل کار انسان ین بردن عزت نفس و تحقیراز ب

تجربیات تلخ ناشی از محل کار خود را از طریق خشونت و ستم به درون  به علت عدم آگاهی طبقاتی  شود. شماری از زحمتکشان

 منتقل می کنند. خانواده

کرده است که موجب کاهش روابط اجتماعی  الق آزمندی فردی و خودمحوری نئولیبرالیستی به داخل خانواده ها نیز سرایتاخ متاسفانه

ابزاری برای یک  تا آنجا نفوذ کرده است که حتا یافتن مسکن را به جای یک محل زندگی خوب به روابط پولی غیر پولی شده است.

که توسط سرمایه ایجاد می شود، به حمایت از شبکه های متقابل  کرده است و زندگی شهریسرمایه گذاری سودآور کوتاه مدت تبدیل 

 شکل مناسب باز تولید اجتماعی کمک نمی کند.  برای ارتقای

تبلیغ می  عقالنی" مدت ها است که مصرف کاالهای غیر ضروری خانگی را برای انباشت سرمایه سرمایه با اختراع اصطالح "مصرف

در بازار دارند.  نهفته شده کاال خانواده ها منبع اصلی تقاضای کاالیی جامعه هستند و نقش مهمی در تحقق ارزش ران ومزدبگی کند.

قدرت خرید  اخراج کارکنان و کاهش هزینه سود را در تولید افزایش می دهد ولی با کاهش بزرگ سرمایه داری این است که با  تناقض

 اهش می یابد.کارکنان تحقق این سود در بازار ک

  مصرف گرایی بیش از حد و خود بیگانگی

ها روبرو شد، امروز دیگر خبری  مقاومت سیستماتیک سرمایه و محصوالت آن در زندگی خصوصی ما اگر در آغاز با برخی از نفوذ

فضای مبارزه  رفته است کهشدن زندگی روزمره ما و بازتولید اجتماعی به حدی با سرعت انجام گ ها نیست. کاالیی از اینگونه مقاومت

 ضد سرمایه داری را پیچیده کرده است.

مصرف بیش از حد   جهان متضاد بین پروسه های تولید، مبادله، توزیع و مصرف در زندگی اجتماعی و بیولوژیکی یک سرایت عمیق

 مطالعه است. یروی کار و سرمایه قابلایجاد کرده است که به اندازه تضاد بین باز تولید ن خود بیگانه کننده و باز تولید اجتماعی

حد و هنر مانور دادن در بازار  بازتولید اجتماعی در حال حاضر بر اساس آموزش دادن توده ها به مصرف بیش از بخش بزرگی از

خرید سهام  با گیرند که چگونه مدرسه ها دانش آموزان با کمک فن آوری دیجیتالی یاد می سوداگرانه مالی پایه گزاری شده است. حتا در

 و اوراق بهادار به سود بادآورده و آسان دست یابند.

نسل جوان را تا به آن اندازه در تار  این، مالی سازی زندگی روزمره و گزینش های گوناگون و فریبنده وام گیری یک عالوه بر 

توسط  ی و نیازهای قالبی تلقین شدهقدرت تشخیص مرز بین مصرف معقول کاالهای حیات عنکبوتی قرض گرفتار کرده است که آنها

 سرمایه را به کلی از دست داده اند.

 بازتولید اجتماعی بر مبنای مکان ثابت

بر خالف سرمایه مبتنی   درک شود، اما اساسن اجتماعی دارای تناقضات فراوانی است که باید مطابق شرایط جغرافیایی متمایز بازتولید

 بر مکان است.

گسترده ای از اشکال و شیوه های  نایی و عادت های مصرفی نیروی کار، باز تولید آن وابسته به طیفماهیت، توا عالوه بر

فرهنگی و  جمله تجربه، دانش، یادگیری، عملکرد ذهنی، رابطه با طبیعت و آداب و رسوم جغرافیایی و تاریخی خاص است. از  فرهنگی,

بنابراین بازتولید اجتماعی حافظ و تقویت کننده روابط طبقاتی و فرهنگ غالب  های اخالقی در باز تولید اجتماعی نقش دارند. ارزش

 اجتماعی است.

در تولید سرمایه داری جهانی وجود دارد.  مثال، در عرصه باز تولید اجتماعی، گواهی های بی شماری از قربانی شدن انسان به عنوان

بعد از  بادآورده خود به ترویج مصرف گرایی و زندگی فردگرایی می پردازد، وکاالهای  برای "آب" کردن در هر مکانسرمایه در ابتدا 

به مکان دیگر کسب و کار محلی را از بین می برد و  های خود با انتقال فعالیت ،که منابع زمینی و انسانی را تهی کرده است آن

پایان بازتولید نابرابری از شهرهای بزرگ  زه آغاز وحو مصرف گرایی را با قساوت به حال خود رها می کند. های خو گرفته به انسان

 .ستدامن زده ا به این نابرابری خود با متمرکز کردن مراکز دانشوری و تحقیقی در شهرها شروع می شود. سرمایه با همکاری دولت
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استوار است. مصرف گرایی که به  آمیزاستراتژی سرمایه به آلوده کردن باز تولید اجتماعی به مصرف گرایی اغراق  مدت هاست که

طناب  بسیاری را به این باور می رساند که برق به خورد توده ها داده می شود، و طور گستاخانه توسط صنعت تبلیغاتی با زرق و

 نطفه خفه می کند. احساس انقالبی را در  مصرف چنان بر گردن اعتراض گره خورده است که هر

به   (critique of everyday lifeنقد زندگی روزمره" )»فیلسوف مارکسیست فرانسوی در کتاب  (Henri Lefevre) آنری لوفور

دیدگاه ها می  لیبرالیستی از مفهوم آزادی و تخریب طبیعت توسط سرمایه می پردازد. این نقد فردیت، اشکال پولی, مصرف گرایی، درک

 بدهد. سیاسی تواند به مبارزه ضد سرمایه داری امروز ما یک جهت مشخص

 چه باید کرد: 

تفاوت بین کار الزم برای دیگران و آن کاری که برای خود و برای جامعه ضروری است، به تدریج لغو می شود، به طوری که کار 

و  اجتماعی, در خانواده و کار جمعی تعبیه می شود و کار خانگی و جمعی به شکل اولیه و الگوی کالن کار اجتماعی خود بیگانه نشده

 غیر مزدوری تبدیل می شود.

دست دادن استقالل در بازتولید اجتماعی  وخامت زندگی روزمره و از  مختلف از خود بیگانگی باید نوک تیز حمله ما بر ضد رد اشکال

لگوی گسترده ا سرمایه داری است باشد. به موازات آن، خانواده ها باید در یک شبکه اجتماعی که اکنون در دست سرمایه و دولت

 پرورش زندگی مشترک با ارزش های متمدن و انسانی شوند.

چارچوب کارکرد نظام پولی و بازار  به اصطالح رادیکال که به نام حمایت از تهی دستان و سلب قیمومیت شدگان در هر استراتژی

 کنونی حرکت کند راه به ناکجاآباد دارد.

 و سلطه یتضاد آزاد -۱٤تضاد 

 ها باید محترم باشد. وجود داشته باشد تا کسی نادار و ناتوان نباشد و آزادی عمل و حرکت انسانمبنای مادی رفاه باید 

خشنود از برخورداری از آزادی  های روزانه و با همه سختی  غرب بر مبنای اصول سرمایه داری تربیت شده ایم اکثر ما در

 نمی کنیم؟ را به واقعیت تبدیل  ر کنیم, پس چرا آرزوها و تصورات خودزندگی دیگری را تصو هستیم. ما می توانیم دنیا و شیوه  اندیشه

سیاسی لیبرال کالسیک تنها یک مدل ایده  ما در نظام سرمایه بر اساس اقتصاد سیاسی لیبرال کالسیک استوار است. اقتصاد مفهوم آزادی

دستگاه دولتی  ی نیز هم بوده است که متاسفانه توسطبلکه دارای یک چشم انداز آزادی فرد ،آل برای سرمایه داری جهانی نبوده است

 قوانین بازار تقلیل یافته است. سرمایه به آزادی مالکیت خصوصی و منضبط کردن آزادی فردی بر حسب

های اقتصادی و  زده اند و آزادی فعالیت که اقتصاد بازار پیش شرط آزادی است دامن پردازان مدنی بورژوازی به باور این نظریه

عمیقا ریشه در  آزادی می دانند. این بدان معناست که مفاهیم حاکم بر آزادی و حقوق انسانی، لکیت خصوصی را برابر با خود مفهومما

 روابط اجتماعی دارد که مبتنی بر مبادله کاال یی بازار ومالکیت خصوصی بر ابزار تولید است.

اما در بسیاری از زمینه ها سخن بر سر  ورد آزادی های فردی می پردازند، ودر همه جا با بیان شعارهای الهام بخش در م سیاستمداران

از اواخر قرن  مهم است که انحصار و تسلط قدرت دولتی باید در حمایت از آزادی بازار باشد و برای سرمایهآزادی مالکیت است. 

که به حداکثر رساندن انباشت ثروت و قدرت به نفع  اچر .قدرت گرفت که دولت نباید در کارهای بازار مداخله کند  هجدهم، این نظریه

 اعتراضات گسترده سرمایه روبرو خواهد شد. اگر دولت با اجرای قوانین نظارتی در مکانیزم "آزاد" بازار مداخله کند با است. دولت نیز

جمعی و ارتباطات خصوصی  ظارتزندگی می کنیم که دولتمردان سرمایه پرست با یاری فن آوری دیجیتالی به ن مدرنی ما در جهان

این احوال  اما با همه استراق سمع در کجا و توسط چه کسی نگه داری می شود. شهروندان می پردازند و معلوم نیست که این همه فیلم و

به مردم هر چند  واژه دولت مردان را به لرزش تن و یا دادن امتیازات وقتی مردم به خیابان ها می آیند و فریاد "آزادی" می زنند، این

قدرتمندی بوده است، اما دیر یا زود باید  نمادین وادار می کند. تمایل مردمی برای آزادی، در طول تاریخ سرمایه، نیروی کوتاه و

باید دست زد. در  برای تحقق آزادی واقعی به سلطه که باید ضربه زد و و به چه نوع جابجایی قدرت های پیشرو تصمیم بگیرند که جنبش

 ضربه می زنید، بنابراین باید دانست که به کی و برای چه باید حمله کرد؟ رایط انقالبی، شما لزومن به منافع و فعالیت های برخی هاش

ها برای از بین بردن  تالش جمعی انسان شود که شکوفایی انسان از اهداف سیاسی مارکس بوده است. شکوفایی که تنها با نباید فراموش

زیرا آزادی به نفع  لیبرالی آزادی در درک طبقاتی و امتیازات مرتبط با این مفهوم قرار دارد، چالش دیدگاه دنی می شود.فقر و ناداری ش

دیگران البته از این آزادی برخوردارند که برای زنده ماندن  آنانی است که از ثروت و یا مالکیت خصوصی برخوردارند و

 مالکان شرکت ها و مالکان سرمایه کار کنند. زمین، مالکان ساختمان ها، مالکان  برای

کرد که حفظ آزادی نیازمند سازه هایی برای  مبارزه برای آزادی ناگزیر به سلطه اجتماعی جدیدی ختم می شود، و باید تصدیق هر گونه

 سلطه و شکل گیری نوع جدید سلطه است. جلوگیری از بازگشت اشکال قدیمی
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 وحدت متضاد بین آزادی و سلطه

ما باید درک اقتصاد سیاسی کالسیک  سیاست انتخاب شده فرار از یکپارچگی متضاد آزادی و سلطه ممکن نیست. بنابراین رف نظر ازص

بدین ترتیب از  سرمایه به کار برد نمی تواند برای حداکثرسازی سود از سلطه طبقاتی خود و از آزادی را رد کنیم. هر حقه ای هم که

 کشان دست بردارد.شیوه سرکوب آزادی زحمت

های جدید سودورزی و حذف و کاهش  از آزادی به معنای توانایی آن برای حرکت آزادانه در جهان برای یافتن فرصت درک سرمایه

نیز  سرمایه می شود است. لذا آزادی به معنای آزاد شدن از مداخالت نظارتی دولتی موانع فیزیکی، اجتماعی و سیاسی که مانع تحرک

 کل نظام سرمایه الزم و ضروری باشد.   نجات ها آسیب برساند و یا اگر برای اینکه این مداخالت به رقیبهست، مگر 

محیط زیست برای تامین سود است.  آزادی سرمایه، آزادی دزدی منابع محلی و غارت توده ها همراه با آزادی تخریب بخش مرکزی

اظت از سرمایه و حمایت از مالکیت خصوصی و نظارت بر قراردادها و به حف بنابراین، نقش دولت سرمایه داری در درجه اول

 مالکیت معنوی است. تضمین

 آزادی سرمایه بر ناآزادی دیگران استوار است

کار است، و کارگران نیز از آزادی خود علیه  است که سرمایه برای حداکثرسازی سود آزادانه به دنبال استثمار شدید نیروی مارکس گفته

 تنها توازن قدرت تعیین کننده برنده این نبرد است. ثمار مبارزه می کنند.این است

را برای تضمین   ها کردن انسان آزادی یک هدف نیست، بلکه یک وسیله حکومتی است که در آن دولت وظیفه منضبط برای سرمایه

 گیرد. ادامه تسلط مستمر طبقه سرمایه داری به عهده می

اومانیستی مانند  های جنبش باور به تضاد طبقاتی بر حسب روابط دیالکتیکی تضاد بین آزادی و سلطه ندارد.رویکرد اومانیستی سرمایه 

بیماری و فقر دست می زنند ولی مانند رفرمیسم بورژوایی هرگز به حل  انسانگرائی لیبرالی با کارهای بشردوستانه برای ریشه کنی

 این مشکالت قانع هستند. اجتماعی نمی پردازند بلکه به جابجایی مشکالت

سرمایه داری که از آزادی تسلط بر دیگران  مناسبی که فراتر از این محدوده است، انسان گرایی انقالبی است که با هیوالی تنها پاسخی

 برخوردار است درگیر می شود.

خود بیگانگی و امکانات متناقض آن قابل تجربه قبلی از  تالش برای به دست آوردن شرایط روابط فارغ از خود بیگانگی بدون هیچ گونه

انجام کار پیچیده و  بیگانگی شغلی به این معنا نیست که نیازی به انضباط، تعهد به درهایی از خو با این حال، دستیابی نیست.

  ندارد. برای انجام رضایت خود و خشنودی دیگران وجود  دشوار

 چه باید کرد:

 ها باید محترم باشد. باشد تا کسی نادار و ناتوان نباشد و آزادی عمل و حرکت انسانمبنای مادی رفاه باید وجود داشته 

 .هر کس باید دسترسی آزاد به آموزش، مراقبت های بهداشتی، مسکن، غذا، کاالهای اساسی و حمل و نقل داشته باشد
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 خطرناک یتضاد ها

 

 رشد بی نهایت تصاعدی  -۱۵تضاد 

 یبینرخ رشد ترک اتیاضیآن را در ارتباط با علم ر دیاست که با هیخطرناک سرما اریخصلِت بس نیاست. ا یرشد تصاعد هیسرما یشگیو هم یهدف اصل

 کرد. یبررس

از نرخ بهره، آن را هم به  دیبا محاسبه نرخ بهره جد دیشود، ما با یم یبیصحبت از نرخ ترک یوقت یساده و قابل فهم است، ول زیچ کیبهره  یمعمول نرخ

 .ابدی یشتاب م یکه نرخ بهره در کل به شکل وحشتناک میابی یدر م میکار دست بزن نیبار به ا نیما چند ی. وقتمیبهره اضافه کن

 کند. یم دیاز انسان ها را تهد یاریبس یزندگ یاقتصاد جهان شیدر حال افزا یها یبده یِ بیترک بهره

و وام با رشد بهره مرکب را در  یوام با  بهره معمول  انیتوان تفاوت رشد م یساالنه م یدرصد ۵با بهره  یتومان ۱۰۰وام  کیبا شروع   رینمودار ز در

رسد! یتومان م ۱۱۰۰سال به حدود  ۲۵پس از  یتومان ۱۰۰وام  دینیب ی. همان گونه که مدیسال د ۲۵طول 

 

را  یبهداشت یو مراقبت ها یاجتماع نیآموزش و پرورش، تام دیبزرگ، کاهش بودجه شد اریبس یدولت یها یدر همه جا دولت ها با اشاره به بده

 سازد. یرا دشوار م هیانباشت سرما  یو رشد تصاعد یتعهدات بده نیامر  درک رابطه ب نیدهند. خود ا یم تیمشروع

 یو بده یدولت یها یبا بده میبرقرار بوده است، اما امروزه انباشت ثروت به طور مستق یثروت و بده نیرابطه ب کیهمواره  یدار هیسرما خیتار در

درک  اندبتو دیشا ریاست. مثال ز هیشرط انباشت سرما شیپ زین یشرط انباشت بده شیپ نیدر خانواده ها و شرکت ها ارتباط دارد. بنابرا یخصوص یها

 دیبا هینرخ رشد سرما نیاست و با در نظر گرفتن ا یراض یدرصد 3 یمعمولن به نرخ رشد اقتصاد هیبهره مرکب  را راحت کند. سرما زیرشد فاجعه آم
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دالر بود.  اردیلیم 6تنها  انهیسود سال ۱۹۷۰شود. در سال  یارددالریلیم 2000سود  شیکند که منجر به افزا جادیا یسودآور یگذار هیسرما یفرصت ها

( سود به گریسال د ۱۳تا  یعنی) 2030دهد، که تا سال  یبه ما نشان م اتیاضیاست علم ر یساالنه راض یدرصد 3فقط به رشد  یدار هیاگر سرما

نود و شش ) ۹۶۰۰۰شش ( به ) ۶سال از  ۶۰قانع باشد، در طول  یدرصد ۳به رشد  نکهیبافرض ا هیسرما یعنی. دیدالر خواهد رس اردیلیم 96000

  خواهد شد. یتر نجوم شیتر و ب شیسال به بعد رقم ها ب نیکند. از ا یرشد م اردیلیهزار( م

 سرمایه انباشت و جمعیت رشد

تنها عامل  یماریجنگ و ب ،یگرسنگ ر،یمرگ و م ییمواد غذا دیتول یو رشد معمول تیجمع یشده بود که با رشد تصاعد ینیب شیپ یالدیم 17از قرن 

 ینولوژرا کند کرد و هم تک دمثلیرشد تول یچرا که آموزش انسان امد،یدرست در ن ینیب شیپ نیا یمالتوس(. ول هیهستند )نظر تیمحدود کننده رشد جمع

 داد.  شیرا افزا نیاز زم یبهره ور یآالت کشاورز نیو ماش

همچنان به  هیسرما یباز دارنده و محدود کننده رشد تصاعد طیخالق خود با شرا قیبا تطب یقیکه به طر دیآ یبه وجود م هیسرما یامکان هم برا نیا ایآ

 ادامه بدهد؟  هیانباشت سرما یرشد تصاعد

گونه رشد  نیتکرار ا یبود. ول نیرشد متعلق به هند و چ نیاز ا یمین بایتقر افت،ی شیافزا اردیلیم 1.2، 2009و  1980 یسال ها نیکار جهان ب یروین

 امروزشده است، اما  یم هیانباشت سرما عیدر غرب موجب تسر کارانیب رهیو ارتش ذخ عیسر تیرشد جمع ن،یاز ا شیاست. پ دیبع گریکار د یروین

در حال  تیجمع  یکند که بتواند به پرداخت حقوق بازنشستگ دیآنقدر ارزش تول دیبا یکار کمتر یرویدارند. ن تیجمع یکشورها رشد منف نیاز ا یاریبس

 یتصاعد شدحفظ ر ی( در داخل مرزها براdemographic) یتیاروپا امکان مانور جمع یاز کشورها یاریسالمندان کمک کند. در ژاپن و بس شیافزا

 هجرت کند. دیحفظ سطح رشد گذشته به مناکن جد یکند که برا یرا مجبور م هیسرما نیشود. و ا یهر روز کمتر و کمتر م هیسرما

 شود. یترم قیعم زین کارانیب  رهیکارگران ماهر و ارتش ذخ انیکند، و دّره م یرا زائد م یشتریب یها تیجمع کیبر آن توسعه تکنولوژ عالوه

ساله خود  ۲۰۰یاز  رشد تصاعد هیتوان تصور کرد که انباشت سرما یوجود دارد م هیسرما یهمه مشکالت که در راه تحقق رشد تصاعد نیبا ا ایآ 

 پرسش محکم و  آشکارا "نه" است! نیبسنده کند؟ پاسخ ا یصرف نظر کند و به رشد صفر

 یتناقض منطق کی،یرشد صفر یدار هیاقتصاد سرما کیبه دنبال رشد سود هستند و  شهیهم هیو سرما یدار هیساده است، سرما اریجواب هم بس حیتوض

 و منحصر به فرد است.

 کامپیوتر روی بر بیشتر صفرهای گذاشتن با - سرمایه محدودیت بدون انباشت

 درصد ادامه دهد؟ 3تواند به رشد  یم هیچطور سرما م،یسال گذشته شاهد آن بوده ا 40که ما در  ییتمام بحران هابا وجود 

 یم یرفتار یخود را سازگار کند؟ چگونه سازگار دیجد طیتواند با شرا یم هیکه چگونه سرما میاز خودمان بپرس دیسوال ما با نیجواب دادن به ا یبرا

 حفظ شود؟ یدهد که نرخ رشد کنون رییتغ یرا طور هیسرما کینامیو د ییایتواند پو

به انباشت خود بدون  ستیو طال وابسته ن یمانند پول واقع یکیزیعامل ف چیبه ه گریکه د یمجاز -یپول یشکل رشد یریتوانند با به کارگ یم هیسرما

 یو بانک ها یمال یو وزارتخانه ها یپول استیو مداخالت س یخصوص یها تیادغام فعال قیاز طر تیشکل پول بدون محدود نیادامه بدهد. ا تیمحدود

چند  یتالیجید ستمیاست که در س یفقط کاف نکاریا یکند،برا جادیا ینگیدلخواه  نقد یتواند به اندازه  یم یدر زمان کوتاه هیشود. سرما یم جادیا یمرکز

 است. ادیاما ز ابدی انیفاجعه  پا کیبه  هیسرما دینوع  بازتول نیکه ا نیصفر اضافه کند. احتمال ا

که  یکیزیف ییدارا ایکاال  کیارزش  ی)کاهش حسابدار زاتیو تجه هیسرما یها و استهالک خوان ییدارا  یخالقانه، با کاهش ساز بیتخر نجا،یا در

 کند. یم فایا ی( نقش بزرگwrite-down;write-offهنوز کاملن فرسوده نشده اند )

 فقرا و ثروتمندان میان ثروت جغرافیایی  توزیع

 نیشود. ا یضررها و اختالالت م نگونهیا ۀنیپرداخت هز یبرا کیتیارزش ها موجب مبارزات ژئوپول یاز توسعه نابرابر و کاهش ساز یمشکالت ناش

 لین دلیگذارد. به هم یم ریتأث یدار هیاحساسات ضدسرما ییایشود که بر تمرکز جغراف یم یاسیس یثبات یو ب یاجتماع یاختالفات اغلب منجر به ناآرام

 ثروتمندان و فقرا است. نیثروت ب  عیتوز ییایمسئله جغراف کیو جنوب اروپا  ونانیاروپا توسط  هیاشتباهات سرما نهیپرداخت هز

و  یمعنو دیتول تیمالک زیو ن ا،یهوا، خاک، آب و در یجنگ، تملک خصوص یآموزش و پرورش، بهداشت و حت ،یاموال عموم یساز یخصوص

امروز قدرت ورود  یکی( و ثبت اختراع مواد ژنتCO2) دیاکس یتجارت کربن د یبازار برا جادیرا گسترش داده است. ا هیآزاد سرما اتیعمل ،یعقل

 کمک کرده است . هیسرما یداده است و به رشد تصاعد شیکه قبال بسته بوده است، به مراتب افزا یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد یرا به حوزه ها هیسرما
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شود. به هر  یم داریتا مقاومت هم ب دیینخواهد پا یریکرد، د ییو کاال یتوان پول یرا م زیشود و همه چ یگذاشته م متیق زیهمه چ یکه رو یزمان اما

 حوادث،ها،  شینما ،یسرگرم یامکان فروش کاالها تنیرشد خود برسد . نها تیبه مرز نها یمصرف و نقد کردن کاال هم روز یرشد تصاعد دیحال با

 شود. یمحدود م زی(، نshortly used up and consumed away) زیر -دور -زود -مصرف -عیسر یو کاال ها یرسانه ها و گردشگر

 شود می تنظیم ارتباطات علم بوسیله کنندگان مصرف و سرمایه بین رابطه

 ن،ینرخ مصرف  اختصاص دارند.عالوه بر ا شیدهد که به افزا یم لیرا تشک یاقتصاد یبخش ها نیاز بزرگ تر یبرخ یغاتیتبل یامروز بنگاه ها

کننده و هم مصرف کننده  دیکه در آن مردم هم زمان هم تول ییکند، جا یم جیهم بس ترییبوک و تو سیف وب،یوتی قیمصرف کنندگان را از طر هیسرما

 .ستنده

از  ازیحق امت دیبا خر  یتالیجید یگونه فراورده ها نیا تیبعد از محبوب یکند، ول ینم یگذار هیخود چندان  سرما یمجاز یفضا دیدر تول هیسرما

خود را  یرفو مص یدارد که داوطلبانه اطالعات شخص یآنان را وام ایکند و  یم افتیاستفاده از اطالعات، نرم افزار و شبکه ها  پول در یکاربران برا

تر در دست رانت  شیب یدار هیسرما اتیو ادامه ح هیرشد سرما ندهیکه آ میهست نیجاست که ما شاهد ا نیار دهند. در اآن ها قر اریدر اخت یابیبازار یبرا

 .یداران صنعت هیخواران است تا سرما

که  یینمادها یابیبازار ر،یاطالعات، تصاو میعلم ارتباطات با تنظ قیو مصرف کنندگان از طر هیسرما انیگرفت که رابطه م جهیتوان نت یم نیبنابرا

 شود. یبه دست اتفاق رها نم زیچ چیشود و ه یافراد را هدف دارد انجام م یخودشناس

 هیچهره سرما رییتغ یرا درباره چگونگ یعموم ی(، بحث هاknowledge-based) انیبن -دانش یدار هیو توسعه سرما «یجامعه اطالعات» ظهور

محصوالت  کیولوژیکه دانش، فرهنگ و اطالعات ب میمواجه هست یدار هیسرما دینظام جد کیمعتقدند که ما امروز با  یبه راه انداخت. برخ یدار

 یبرا یتصاعد ریرشد چشمگ دهیروند نقض روند گذشته است و ا نیا میاشتباه بزرگ است که باور کن کی نیحال ا نیآن هستند.با ا یو اصل یمجاز

 .ستیهدف ن کی گرید هیسرما

و دانش از  ر،اطالعاتیتصاو دادها،یاما مصرف رو ست،ی( چندان با آنچه در قرن نوزدهم بوده متفاوت نfinancialization) یساز یمال یفعل شکل

 هیتالش سرما یمجاز یها تیگونه فعال نیا عیکه گسترش سر م،یموضوع را درک کن نیا دیخام متفاوت است و ما با هیبا مصرف مواد اول یفیلحاظ ک

 است. یتحقق رشد تصاعد یخود برا یکیزیف یرهاساز یبرا

 کرد: دیبا چه

 یانسان و جستجو دائم یو جمع یفرد یها ییها و توانا رویکه در آن تکامل ن ینامتقارن( در جهان ییایاقتصاد رو به رشد صفر )با امکان تحول جغراف

 شود.  یم یرشد  دائم یفتگیش یماریب نیگزیجا یناشناخته ها ارزش ها یبرا

 رابطه سرمایه با طبیعت - ۱۶تضاد  

دراز  انیامر عمدتن به خاطر اثرات انباشت سال نیاست. ا دهیکننده به تناقض مرگبار خود رس دیتهد یطیمح ستیبحران ز کی جادیبا ا یدار هیسرما

 انجام شده است. هیسرما یرشد تصاعد لیاست که به دل یطیمح بیتخر

 است . زیاغراق آم لیدل 4شود به  یم کیتناقض به مرگ خود نزد نیبا مواجه با ا یدار هیسرما نکهیگفتن ا یول

 خود شده بود. یطیمح ستیآب و خاک، موفق به حل مشکالت ز تیفیکاهش ک ،یستیبردن تنوع ز نیاز ب ،یها، آلودگ ستگاهیز هیقبلن با تجز هیسرما •

شود، اما  یم لیتبد گرید یبه شکل یاز شکل یتواند نابود شود ول یاز ماده است که نم یبخش عتی. طبستی" درست نعتی"سلطه طب کیرومانت یتئور •

 کند. رییتغ یتواند به طور اساس یآن م بیدرست است که ترک نیا

 راتییتغ نیاز ا یلیکنند. خ یظهور م دیجد یها ستمیباز، اکوس یکارخانه ها و شرکت ها در فضا جادیکشت، ا یروش ها رییتغ ،یشهر ساز قیطر از

 انسان ها شده است. یزندگ یبرا یامن تر اریبس یجا نیزم راتییگونه تغ نیا جهیاست و در نت دیانسان مف یبرا یستیز طیمح

معلولي  -رابطه علت کیکند و آن ها را در  یم میرا به عنوان دو نهاد جداگانه ترس عتیو طب هیاست که سرما یفکر اشتباه دکارت کی"  عتی"سلطه طب

که مانند  ،دهند یم لیمتضاد تشک ستمیاکوس کیبا هم  عت،یو طب هیحال، سرما نیشده است. با ا دهیاز گردش سرمایه و با آن تن ی. طبیعت بخشندیب یم

از  ه،یسرما یها تیفعال قیبه طور فعاالنه وبه طور مداوم از طر عتیشود که طب یارزش مصرف  و ارزش مبادله است. تناقض ها سبب م نیتناقض ب

 دیبه تول یعیطور طب هها ب سمیاز ارگان یاریدارد. بس یمنف امدیمثبت و هم پ امدیکند که هم پ رییتغ رهیو غ ،یکیو ژنت یمولکول یمهندس ش،یپاال قیطر

به  زین ،یانسان تیشکل خاص از فعال کیبه عنوان  ه،یها هستند. سرما سمیارگان نیاز ا یپردازند و انسان ها هم جزو یخود م دیمناسب باز تول طیشرا

رشد  هیسرما یدارد چرا که هدف اصل ارمردم در تضاد قر تیبا منافع اکثر هیسرما دیباز تول نیاست که ا نیاما ا یخود است، مساله اصل دیفکر بازتول

 . تیبشر یخود است نه خوشبخت
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 کی هیکرده است سرما جادیا هیکه خود سرما یطیمح ستیمواجه با مشکالت ز یبرا لیدل نیاست. و به هم هیسرما یهدف اصل هیسرما یرشد تصاعد •

 کیبه  عتیو مستقل خود طب دیجد یاقتصاد تیفعال کیبه عنوان  یطیمح ستیز یکرده است و با اختراعات فن آور دایخود پ یبرا یبازار رشد خوب

تازه  یها یازمندیموجود به نوبه خود ن یازهایبه ن ییپاسخ گو یبرا یستیز طیمح یتکنولوژ نیشده است. ا لیتبد هیانباشت سرما یبرا دیجد یتراتژاس

 medical) دیجد یماریب صیبه تکامل علم تشخ دیجد یداروها یابیبازار یکه برا یکند )به عنوان مثال. مانند صنعت داروساز یم جادیرا دوباره ا یا
diagnosis industryبیترت نیاست. و بد دیجد یها یفن آور ازمندیکند که ن یم جادیرا ا یدیمشکالت جد زین یطیمح ستیز یپردازد. فن آور ی( م 

 .ابدی یدوره باطل رشد ادامه م نیا

 ستیز طیمح یو هم برا هیسرما یهم برا یستیز طیمح یاز شرکت ها و پروژه ها یمردم تیو حما ردیرا بپذ رییتغ کیالکتیکند که د یتالش م هیسرما •

 طیمح نبشج ی(  برا Al Goreبزرگ الگور ) یا هیاست. به طور  مثال: هد هیبرد که هدف همچنان رشد سرما ادیاز  دیاست. نبا دی( مفنی)هر چند نماد

( شد بدون آنکه براي Hedge Fund) یبازنشستگ یپوشش یهاصندوق یسودآور  یتجارت کربن است که منبع اصل دیبازار جد کی جادیا ستیز

 کرده باشد. یکربن در جهان کار یجلوگیري انتشار کل

صنعت پر سود و در حال رشد  کیحتا فاجعه را به  هیادامه دهد؟ بله البته، سرما یطیمح ستیفاجعه ز یاهویتواند به انباشت خود در ه یم هیسرما ایآ

از  ی. بخش بزرگستین هیوجه مزاحم انباشت سرما چیبه ه هیها با سم و زباله، سرما ستگاهیز یرانیو و یاز گرسنگ یناش ریبدل کرده است و مرگ و م

را  بیاز تخر یادیز یکند. نمونه ها ینم یبه سود خوددار یابیدست یو رفاه مردم برا یزندگ بیاز تخر هیارزش هستند و سرما یب هیسرما یبرا تیجمع

بنگالدش که  یاجکارخانه نس یو سقوط ساختمان ها یفاجعه بار  آتش سوز یوجود دارد. )ما هنوز تراژد رهیو غ یدر کارخانه ها، معادن، کشاورز

 یاجتماع یکه هنوز الهام بخش جنبش ها میهست یناعادالنه ا عی(. ما در سراسر جهان شاهد توزمیدار ادیاز هزار کارگر شد را ب شیموجب مرگ ب

 خطرناک نشده است. 

 کند می ایجاد را خود اکوسیستم سرمایه

را  یتضاد اساس۷سوال، الزم است که شما  نیدرک کامل ا یخطرناک شوند؟ برا هیسرما یتوانند  برا یمشکالت م نیاست: چه وقت ا نیا یسوال اصل

تواند به عنوان کاال و  یاست که م یزیو چ ندیفرآ کی جهیقابل مصرف است، و در نت لیپتانس یدارا یکاال کی عتیطب هیسرما ی. برادیمدنظر داشته باش

 یقابل مبادله در بازار عرضه م ییشود و سپس مانند هر کاال یم یو تجار یا هیسرما ،یگزار متیق عتی. ارزش مصرف طبابدیارزش مبادله تحقق 

 ردهو به مناطق گست یخصوص تیبه مالک دیبا عتیمنطق، طب نیا تیرو یشده است. برا لیاست که به جهان تحم هیمنطق سرما یبخش ذات نیشود. ا

کوه ها، جنگل ها  یساز یشود. در سراسر جهان ما شاهد خصوص یم نیتوسط دولت تضم تیمالک نیشود، که حق ا لیکوچک و بزرگ حصار شده تبد

نوع  نیرودخانه ها، باغ ها، به ا " دور هوا،یبوده است. دولت با فراهم کردن امکان "حصار ساز یمحل یکه متعلق به جوامع ها میهست ییو خاک ها

شود، و  یم یگزار متینه ق ایمورد استفاده قرار گرفته است  یآن کار اجتماع جادیدر ا ایکه آ نیبدون توجه به ا یزیکند. هرچ یها کمک م تیفعال

  کند. یم جادیخود را ا ستمیگونه اکوس نیبد هیسرما

 کنند می تهدید را ها انسان همه امالک و زمین صاحبان خوار، رانت طبقه

 یساز هیسرما نیشود، وا یم  یا هیو سرما ییکاال یهم به صورت ثروت پول عتیکشد، و طب یم رونیکاال را از آن ب یثروت اجتماع یساز یخصوص

(capitalizationزم )بر یرانت اقتصاد ی وهیگذاشت. ش ادیو امالک را بن نیطبقه قدرتمند رانت خوار متشکل از صاحبان زم کی نشیآفر یها هیپا نی 

 نیاستوار است. امروز ا یسودورز ی( به طبقه رانت خوار برارهیو غ یفکر ،یمال ،یکیزی) ف ییدارا یو استفاده انحصار یدسترس یحق اختصاص هیپا

در صورت  ذامسکن و غ ن،ینفت، زم ،یبانک یها مال ییکنترل خود از جمله دارا ریرا دارد که در تمام منابع ز نیا یو دستکار یسوداگر ییطبقه توانا

سال گذشته  200 یتمام قحط بایوجود ندارد. تقر یو استخراج مواد معدن دیتول ،ییمواد غذا دیتول تیکند. مشکل محدود جادیا یفراوان ایلزوم کمبود و 

 یکنند و به سودورز یو منابع را انحصار م ییغذا رهیدزدان" است که در سرتاسر جهان زنج نیکار"زم نی. ایعیمشکل طب کیشده بود و نه  یمهندس

  پردازند. یم

 زیستی محیط مبارزه و طبیعت از سرمایه کاالیی درک

 نیمتفاوت است. ا یبه کل عتیمردمان جهان از طب شتریاز درک و استفاده ب هیسوءاستفاده سرما ست،یقابل قبول همگان ن عتیاز طب هیسرما ییدرک کاال 

 است. هیسود سرما یبر خالف منطق حداکثرساز یارزش منفرد به فرد خود است، به طور کل یدارا عتیکه طب

 ستگاهیو ز عتیدهند. حفاظت از طب رییرا تغ یزیکند، چ یم جادیخود ا یبرا هیکه سرما یستیز طیتوانند بدون شناخت مح ینم یطیمح ستیز یها جنبش

 کند. یهجرت م یگرید یو به جا ردیگ یبار و مال خود را به دوش م هیسرما رایز ند،یآفر ینم یناکارآمد هیسرما دیباز تول یشکار برا تیها و ممنوع

کند تا بتواند با  میخود را تنظ یها تیفعال  یستیز طیپوشش مح ریکه ز دیخود، الزم د استیبه س دنیبخش تیبه منظور مشروع ریناگز هیحال، سرما نیا با

 خود را حفظ کند. یبه نفع خود اساس  سودورز عتیو طب هیسرما نیتضاد ب تیریمد

 طبیعت با سرمایه متنوع و تاریخی متابولیسم 
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و هم سودآور بوده است. اما  زیهم موفق آم هیتوسط سرما یمسائل قبل  تیریکرده است اما اساسن مد رییتغ یخیتار یدر دوره ها عتیبا طب هیرابطه سرما

است.  ریناپذ میاست و ترم دهیرس یبعد یبه ارث نسل ها هیسرما یبیتخر یها تیفعال بیمتفاوت است. آس هیسرما یراه حل ها ،یخیهر مرحله تار یبرا

 یتر م عیشهرها هر روز وس یها و گوشه ها هیگردند.حاش یهرگز بر نم گریشده اند و د دیناپد یعیطب یها ستگاهیو چرا، ز یاهیجنگل ها، مناطق گ

 ن،یزم رانگریاست که تنها با مصرف و زیسخت و غم انگ یزندگ وهیش کی ینینش هیشود. حاش یتر م کیهر روز بار عتیشود و مناطق سرسبز و طب

 تواند حفظ شود. یباال م یمرغوب و مصرف انرژ ریهوا و آب غ

 طبیعت و داری سرمایه شهرنشینی، میان تضاد 

 یما برا ییجانوران وجود دارد، عالوه بر آن توانا ستگاهیو ز واناتیح اهان،یآب و هوا، از دست دادن گ رییتغ لیما به دل ارهیس یبر رو یادیفشار ز

 هیو تجز ینهسته سرطا کیگسترش  یقو یها نشانه ها نیاست. ا انهیو ناش داریناپا  دیجد یها یماریاز بروز ب یریو جلوگ ییثبات مواد غذا جادیا

 یاز حد کاالها شیفرهنگ است که مصرف ب کی ،یزندگ وهیش کی ینیمرتبط است. شهرنش ینیبا شهرنش یادیاست که تا حد ز یدار هیسرما ستمیاکوس

 آن است. یخصلت  اصل ییو فرد گرا ،یماد

سازگار کند.  هیرا  با منافع سرما عتیبا طب هیسرما سمیمتابول دیدر جامعه با یشتریب نیشود، قوان شتریدر جامعه ب هیسرما یاقتصاد نینفوذ ماش هرچقدر

 یشکل م هیمنافع سرما ریتاث ریز یطیمح ستیز استیس یو ابزارها یطیمح ستیز استیس ،یاست که غالب گفتمان عموم تیواقع کی نیمتاسفانه، ا

 .ردیگ

 کند می بجا جا را آلودگی مشکالت جهانی رمایهس 

به  یدار هیسرما یگونه برا نیشود و فاجعه ها بد یوارد عمل م یکند، صنعت فاجعه به تند یم یخوب رهبر هیرا سرما یفاجعه بار محل یفروپاش

 الزم را ندارد. یرشد آمادگ یبا وخامت آهسته و کاهنده سرطان ییروبرو هیشود، اما سرما یمبدل م دیجد هیانباشت سرما یفضا

رو  تیاست، اما درکل، وضع افتهیاز نقاط بهبود  یبعض یمحل طیکرده اند.  شرا رییتغ یبه جهان یاز محل یدار هیسرما یخیو تار ییایجغراف یها اسیمق

 .رددا عتیاثرات ناشناخته در طب یمصنوع ییایمیش باتیو ترک یستیآب و هوا، از دست دادن تنوع ز راتییاز تغ یبه وخامت است و عواقب ناش

به نقاط مختلف  یو منطق ا یمحل یها یشناخته شده خارج است. اکنون آلودگ یسنت یاز توان ابزارها یدار هیو سرما عتیطب نیب یتناقضات کنون حل

 دارد. یمواد خطرناک در هوا و آب رشد تصاعد زانیو م ابدی یجهان انتقال م

 کیکوچک اصول اكولوژ یها یبهبود نیاز ا کی چیشوند، اما ه یم یکشورها موفق به انجام کار  ،یالملل نیب یموافقتنامه ها قیاوقات، از طر یگاه

 مشکالت را حل کند. نیخواهد که ا یتواند و نه م ینه م هیكند؛ سرما یرا حل نم هیسرما یجهان

مشکل  نیحل ا یو سازمان کیدئولوژیا ،یاسیجستجو کرد که برنامه و چارچوب س یدار هیسرما یاقتصاد یدر منطق ذات یتا حدود دیامر را با نیا لیدل

 هیسرما یتو در دستگاه دول هیسرما یمشکل درافتادن با منافع قدرت جناح ها م،یبکن دیچه با میدان یکه ما نم ستین نیکند. مشکل ا یممکن م ریرا غ

 است. یدار

مناسب در  یطیمح ستیمقررات ز تیکند با رعا ی( تالش مsustainability) داریو پا ریرشد تحمل پذ یتر با ادعا میخوش خ  یدار هیسرما کی 

و  یانرژ یو مصرف باال یقو هیاست که با سرما یمدرن ییغذا عیصنا کیدر واقع متشکل از  یسود خود بپردازد، ول یبه حداکثرساز یبخش کشاورز

 است. دیمشغول تول ییایمیاز کود، آفت کش، دارو و مواد ش یادیز ستفادهبا ا

 ؟(Doomsday Prophecies) قیامتی روز های بینی پیش 

 افتد. یهم اتفاق م گرید یمشابه در جاها یزیکه چ ستیمعنا ن نیبه ا ،ییمخرب در جا ستمیوقوع اکوس

 یم تی. اما با قاطعمیهست یگرید یو ظهور آن در  جا ییدر جا عیشدن صنا دیناپد یجهان یاحتمال یایمزا یریاندازه گ یبرا یفاقد دانش و ابزار کاف ما

به نفع ثروتمندان  شهینابرابر هم عیکه توز میدان یرا هم م نیا ابد،ی یانتقال م گرید یبه جا ییشود، بلکه از جا یحل نم یکه مشکالت آلودگ مییبگو میتوان

دستان  یفقرا و ناداران و ته یریپذ بیآس یول د،یآ یبه وجود م زیاز مصرف کنندگان ن یدیکار هر چند طبقه متوسط جد نیشود و با ا یو قدرت تمام م

 کند. یرا از قبل بدتر م

 یتواند برا یتا چه اندازه م یستیز طیمح بیکه تخر میدان ینم نیدشوار است، ما همچن هیسرما ستمیاکوس یعملکرد کل یچگونگ یابیکه ارز ییآنجا از

 که: میدان یمرگبار باشد. اما ما م هیگسترش مداوم سرما

 یریاندازه گ یدولت ها برا یکرده اند و امکان کنترل و فن آور رییتغ یبه طور اساس یطیمح ستیمرتبط با مسائل ز یو زمان یمکان یشاخص ها -

 ها بشدت عقب افتاده است. یرانیو
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 نیاست. ا یطوالن اریبس یایاقدامات الزم در برابر بال یساز ادهیو پ یفاجعه ها وجود داشته باشد، زمان طراح یریشگیپ یبرا یاسیاگر اراده س یحت -

انتظار  دینبا ال،ح نیرود. با ا نیکنترل شود و از ب یتواند به راحت یمخرب بشر است که م تیفعال جهیبلکه نت ستندین یعیطب یعیبه اصطالح طب یایبال

متضاد درون  یجناح ها انیم است که مبارزه یمنطق یزمان یخود بپردازد. انتظار بهبود یها یبدون مبارزه به بهبود خراب کار هیداشت که سرما

 .ابدی انیپا ستیز طیهر دو به نفع طرفداران مح هیسرما یستیز طیمخرب مح استیس دگانید بیو آس هیسرما انیو م هیسرما

وجود دارد. ما به  تیجمع یهمه ما، حتا در صورت رشد تصاعد هیتغذ یبرا یشد. در واقع  خاک و آب کاف میدچار نخواه یما به کمبود منبع  انرژ -

از  امکد چیه یو گرسنگ ی. مشکل جنگ و قحطستیمنابع گوناگون سخت ن نیگزیاست که جا شرفتهیما تا ان حد پ یو فن آور میهوشمند هست یاندازه کاف

و  یاخالق ریشود که نشان از رفتار غ یم یاست که موجب فقر و گرسنگ یانسان  ستمیس یخطا نینشده است، ا کتهید یعیها به واسطه عوامل طب نیا

 پول است. یگردآور یها برا یاحمقانه برخ

 مرگبار تناقضات و تهدیدات

 است: زیدآمیتهد هیسرما ندهیآ یواقعن برا عتیو طب هیسرما نیمتضاد ب سمیدو عامل در متابول

و امالک و کمبود  نیزم تیشود. مالک هیسرما یکار مي تواند منجر به نرخ سود صفر نیکند، ا ینم یگزار هیسرما دیدر تول یمال هیکه سرما یوقت -۱ 

در بخش  یگذار هینرخ سود سرما تیکار در نها نیکسب کند. ا یسود انحصار یدیتول هیسرما انیدهد که بر ز یطبقه اجازه م نیمکان به ا -فضا یعیطب

 شود. یدیتول هیتواند موجب خفه شدن سرما یم هیسرما ستمیطبقه رانت خوار در اکوس یدیکل تیدهد. موقع یرا کاهش م یدیتول

تناقض در خصلت  نیکشنده بودن ا لیشوند، ایجاد مي شود. دال یم یو انسان تجار عتیطب یکه تمام جنبه ها تیواقع نیانسان. با توجه به ا یگانگیب -۲

 کند. یم لیبه آن تحم هیاست که سرما یگانگیخود ب ،یانسان یاجتماع

کار را به حداقل ممکن  یرویو استفاده از ن ل،یباال تما یو مصرف انرژ یقو هیاست که با سرما کیخودکار و روبات ندهیبه طور فزا هیسرما ستمیاکوس

 اندناست و به جهت  حداکثر رس یپول ساز یو برا یتجار ،یخصوص ک،یکرده است که کارکردگرا، تکنوکرات جادیا ستمیاکوس کی هیرساند. سرما یم

را که با منطق  ییها تیکند و فعال یم میرا تنظ عتینحوه ارتباط ما با طب هیارزش مصرف بنا شده است. سرما دیو تول صیتخص قیارزش مبادالت از طر

 شمارد. یم هودهیب ستیسازگار ن هیسرما یاقتصاد

 مردم و طبیعت با سرمایه رابطه 

دوباره آن را  یکند  و سپس با کمک فناور یآن را تکه تکه م یبه دست آوردن منافع اقتصاد یبرا هیسرما یبارور و بالقوه خود بازساز است ول عتیطب

 ییا و تواناه تیلبالقوه انسان است که از توسعه قاب ییدارد.  و بازدارنده شکوفا عتینقش مکنده و خشکاننده از تنوع طب کی یدارا هیکند. سرما یجمع م

 کند. یم  یآزادانه آن خوددار یها

به جز   یتواند کار یخود نم یذات تیماه لیچرا که به دل ند،یآفر یم یگانگیانسان خود ب یو برا یخراب کار عتیطب یدر ذات  خود برا هیسرما

کردن  ییدست بزند. درجه نفوذ کاال یگریبه کار د عتیانسان و طب یزندگ یتمام جنبه ها یساز یو تجار یکاال ساز ،یساز یمال ،یساز یخصوص

او  یکه به سودورز میانسان باش یخواهد که به شکل یاز ما م هیبرد. سرما یم نیما را از ب یانسان یاست که خصلت ها یما به اندازه ا یذهن و زندگ

 کند. یکمک م

 سرمایه سرد کاسبکاری برابر در انسانی مقاومت یک

 یانسان عتیطب ییشکل گرفت، که با اشاره به توانا یدیجد یدار هیضد سرما یها لی، تحل۱۹٦۰دانشکده فرانکفورت در دهه  ،یستیدر بخش مارکس

ها،  دهیا نیگفت. در ا یبخش ییخواهد از ما بسازد، گذشت و سخن رها یم هیکه سرما یا دهیروح و خشک یآن، از انسان ب هیشورش و مبارزه عل یبرا

 کردن انسان ها کاشت. ییو کاال یانسان ریغ طیشرا هیرا عل یبه وجود آورد که بذر مقاومت انسان یاسیس یها تیموقع

هستند  یاحساسات مانند شأن، احترام، مراقبت،عشق و همدل یاست؛ انسان ها دارا زیانسان ها ن یانسان شیبا گنجا یگانگیب عت،یدر ارتباط با طب یگانگیب

 شود. هیسرما یسرد و منطق سودورز یکسب کار نیگزیجا دیدارند که با ییبایو ز قتیمانند حق یزندگ یو ارزش ها

 کرد: دیبا چه

 ،یو بازمصرف مواد مغذ افتیخاک انجام شود. حداکثر توجه به باز یها ستمیبا حداکثر توجه به حفاظت از اکوس دیبا یعیطب یروهاین دیکسب و تول 

 .میاز آن هست یکه خودمان بخش یعتیو مواد. احترام دوباره به طب یانرژ
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 طبیعت انسانی و بیگانگی جهانی - ۱۷تضاد 

 یها تیبه قدرت برسند و جمع یگارشیتواند زنده بماند؛ به عنوان مثال. اگر نخبگان ال یم ادیز یها نهیبا وجود تناقضاتش با پرداخت هز هیسرما

 دارند. گهشده است به حال برده ن ریتصو یلیتخ یاز داستان ها  یاریهمان طور که در بس یمصنوع یها طیرا در مح هیببرند، و بق نیرا از ب یشماریب

 یکه سرمایه برا ستین یو خشونت بر پا گردد. و شک سیو با نظارت پل یستیفاش یکنترل ذهن کیتواند بر اساس  یتنها م ینظم اجتماع نیحال، چن نیا با

 کرد؟ تثمارتوان توده ها را اس یواکنش توده ها است. تا چه اندازه م هیسرما یتواند دست بزند، اما نگران یکار م نیبه ا یزنده ماندن به راحت

مرگ  یها یریکشاند و درگ یثروتمندان و طبقات   ممتاز م هیدستان را  به مبارزات مسلحانه عل یکه ته یطیمح ستیکامل ز یفروپاش کیقبل از  اما

 شوند. یپسرفت قو نیمتوقف ساختن ا یبرا یاسیو س یاجتماع یکه جنبش ها میباش دواریام دیافتد، ما با یم انیامان در جر یب زین هیبار در درون سرما

 یخود را برا یها دهیو ا یکه انرژ میدار ازی.  ما نمیکن یم دیو باز تول یزندگ یدارد که در آن ما با هماهنگ یاز زندگ ینو وهیش کیبه  ازیکار اما ن نیا

 . میبکار بر هیسرما یاقتصاد تیمعقول عقالن ریو منطق غ یاقتصاد نیبه جز ماش یگرید یاقتصاد ستمیس جادیا

 نیهستند. بد کیتر و حکومت دموکرات شیب یسالم تر و عدالت اجتماع یطیمح ستیروابط ز یخواستار برقرار یاجتماع یاز جنبش ها یاریبس امروزه

 را به وجود آورد.  یاجتماع راتییتغ یبرا یدار هیضد سرما زیخشونت آم ریو غ زیصلح آم ریتوان جنبش همه گ یم بیترت

و  یگانگیمحدود شود و خودب یکار اجتماع یخصوص صیو تخص ابدیکاهش  یپول ساز یرا که تسلط تجارت و رفتارها یجهان میتصور کن دییایب

  ،یاجتماع یها یریو درگ یکند و  با کاهش سطح نابرابر یم یتر انسان شیرا ب ایامر دن نیاست. ا افتهیکاهش  عتیو اختالف با طب یاقتصاد ینابرابر

 .ابدی یکاهش م زیو ستم ن فساد

بدل  هیسرما هیجنبش متحد عل کیصاف واحد به  کیدر  یمخالف وضع کنون یمتعدد اجتماع یبا اتحاد و تشکل جنبش ها دیگام به گام با کردیرو نیا

و  یجمع یجنبش سیاس کی یواحد نداشته باشد. ول کیچارچوب ارگان کیدر  هیسرما یدرون یهمه تناقض ها یبرا یجنبش راه حل نیشود. ممکن است ا

 دهد. هیارا یبرنامه ا ینیگزیجا یاقتصاد ستمیس کی یریدر مورد نحوه شکل گ یاساس میمفاه یبتواند در مورد برخ دیبا گسترده

شود.  یاسیس یکه بتواند راه کرد اقدام ها میدار یدار هیسرما دیتول وهیش لیو تحل هیتجز یبرا یمفهوم ساز -دستگاه مقوله کیعاجل به  ازیما ن ن،یبنابرا

  تواند رانده و نه نابود شود. ینه م هیدستگاه، سرما نیبدون ا

 مصرف طریق از بیگانگی خود

دار از او توجه و  هیدهد و سرما یدار م هیو در برابر حقوق و دستمزد به سرما یمدت زمان محدود یکار خود را برا یرویکارگر حق استفاده از ن

 یگانگیهمکاران کارگران احساس ب گریدر ارتباط با د نیشود، همچن یم گانهیخود ب یدیکند. اما کارگر نسبت به محصول تول یکامل طلب م یوفادار

 یکه از کار خود نفرت دارند م یکسان یبرا یشود. چه اتفاق یم گانهیر طول زمان کار بد یاجتماع یزندگ گرید یو تمام جنبه ها عتیکند، با طب یم

کند،  یکمک نم اآنها نه تنه ییو شکوفا یمشغول هستند که به بارور ییکه به کارها یکسان یبرا یچه اتفاق ست؟ینفرت چ نیا یو جسم یروح جیافتد؟ نتا

از فقدان  یمعقول اغلب ناش ریرفتار غ ست؟یکارکنان چ یکار برا ییمعنا یب یو جسم یروح جیمعنا است؟ نتا یشان ب یبلکه حتا انجام کارشان برا

احساس  اوکار کارگر به  یرویاز ن یدار هیسرما ی. کسب سود خصوصکنندیاز فرد سلب م یبا سلطه طبقات گرانیاست که د یزندگ یفرصت ها

 یم تیسرا زین گانیشود که فراتر از محل کار به چارچوب خانواده، دوستان و همسا یم یدهد که منجر به خشم و سرخوردگ یغم و اندوه م یشخص

 کند.

 شوند. یم گانهیاست که افراد نه تنها در محل کار خود، بلکه در زمان مصرف هم خود ب نیا یگانگیخود ب یتر شیب عواقب

 دنیخر یتر برا شیکسب پول ب یبرا رینظ یب اقیخود را به اشت یانسان جا یضرور یازهاین یبا برآور داریپا یزندگ کی دهیا ییمصرف گرا با

 داده است. شتریب یمصرف یکاالها

و  یآزاد یمیقد دهیا هیکند. سرما یو کاهش نفوذ کارگران استفاده کرده است و م دنیکش وغیبه  یبرا یکیتوسعه تکنولوژ ییایاز پو هیسرما یفناور

هم نوعان  گریما و د انیو م عتیما و طب انیبا قرار دادن خود م هیسرما یبرده است. فن آور نیبازار از ب یکردن انسان ها در باز ریاستقالل را با درگ

و  انهیوحش یرهنگ افراطف کیتجاوز  نیا جهیمان را از ما گرفته است و نت رامونیما را با جهان پ یحس میما و محصول مان امکان  ارتباط مستق انیو م

 جامعه را فرا گرفته است. یخشونت است که تمام عرصه ها

ما  یاز زمان کار یسخت برهاند و با آزاد کردن بخش یخورد که بتواند ما را از انجام کارها یبه درد انسان ها م یکن زمان -کم -کار -وقت یفناور

 ما فراهم کند. یابعاد انسان ییشکوفا یرا برا طیشرا

بر کار  یمبتن یکه دوران طوالن ی( در جامعه اMarginalizationانسان ها ) یراندگ هیو به حاش یشغل تیفقدان امن ،یکاریبحران ب ن،یبر ا عالوه

 .میو دنبال کن دایسوا از کار پ یگرید یخود را در جاها تیهو دیاست که ما با یمعن نیبوده است، به ا
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 دارد نیاز نظیر بی گرایی مصرف به سرمایه

بدون استبداد بازار و کار  یانسان تیمحدود شود تا امکان توسعه آزادانه ظرف دیبا هیانباشت سرما یحوزه اقتصاد ایجامعه مجبور به انتخاب است؛ 

به طور   دماتکاالها و خ دیتول شیمصرف مصرف کنندگان را با افزا ازیتا ن ابدیادامه  دیبا هیسرما یاقتصاد تیکه عقالن نیا ایفراهم شود.  یدستمزد

 دهد. شیافزا یا ندهیفزا

و  یاساس یازهایبا برآوردن ن یارتباط چیاست که ه یمصرف یکاالها یبرا یتر شیب یمصرف و تقاضا دیجد یازهاین جادیطور خالصه، راه دوم ا به

 انسان ها ندارد. یمعمول

را کاهش  دیقدرت خر یساختار یکاریکاهش دستمزدها و ب یدارد تا معضل کل تقاضا را حل کند. ول یمصرف یگانگیبه خود ب ازین هیسرما لیدل نیهم به

شغل  نگونهیشوند. ا یمتفاوت م یانجام کارها ایتر و  شیبراي مصرف عادي زندگي  مجبور به کار ب یدهد، و کارگران به خاطر نداشتن درآمد کاف یم

که  یبه نوبه خود دوباره از وقت نیها که دستمزدهاي محدود دارد و فاقد پشتوانه براي بازنشسگي است معضل فقر در زمان پیري کارگران است. و ا

 نیا نکهیا گردهد م ینم یضد مصرف یاجازه رشد به جنبش ها هیکند. عالوه بر آن سرما یداشته باشند کم م ستیبایو رشد م ییشکوفا یکارگران برا

و  کیارگان یمصرف غذا ییخوش قلبان در برابر مصرف گرا کیکه تاکت مینیب یکنند. ما م نیآن جانش یگرید یاز مصرف را با نوع ینوع یجنبش ها

 سفر رفتن  است. ای

مردم را به  تواندیاست که م یا شهیخواست ر کی انجامدین دیجد یاگر به مصرف کاالها عت،یکار با طب یکاهش زمان کار، شدت کار، هماهنگ خواست

 .ستندین یباور برساند که همه ارزش ها پول نیا

 داری سرمایه ضد جنبش از درخواست

و با آن مقابله  ییشود شناسا یم یناش هیسرما یاقتصاد نیرا که از ماش یگانگیاز انواع ب یاریبس میاست که ما بتوان نیا م،یدار ازیکه ما ن یاسیس زوریکاتال

با اشکال  یبه طور جمع دیبا ا.امروز ممیکن تیهدا یدار هیضد سرما زیکار کیخود را در  یدیخشم و ناام ،یتمام انرژ دیکار ما با نیانجام ا یبرا. میکن

 زیبا عواقب فاجعه آم یبه بحران یکه از بحران یدار هیسرما ینظام اقتصاد هیمبارزه عل جیو به بس م،یمبارزه کن هیشده توسط سرما جادیا یگانگیمختلف ب

 پرد بپردازم. یم

را به عنوان  هیالزم است که ما تناقضات سرما عت،یو هماهنگ با طب یگانگیبهتر بدون خود ب یزندگ کی یدرک علل مشکالت و ارائه راه حل برا یبرا

 .میدرک کن یگانگیمنبع خود ب

  کرد: دیبا چه

 یآزاد با روابط اجتماع یهمکار اتیشده تجرب دهییبه خود و به جمع، زا دیخالق و با حس اعتماد به نفس جد یها تینشده با شخص گانهیب یظهور انسان ها

 یانقالب ها قیاز طر وستهیکه به طور پ یاجتماع یایدن کیخوب. یزندگ کی یکه همه با هم برابرند. احترام به اختالف نظر ها در مورد چگونگ یقو

 دهد. یناشناخته ها تکامل م یدائم یرا  در جستجو یانسان یروهایها و ن ییتوانا یدائم

 


