
  

 
 
 
 

 
 خوانش سیاسی کاپیتال رب ایمقدمه

  
 هری کلیور

 ی مجتبی ناصریترجمه
 

استاد دانشکده اقتصاد تگزاس،  ،ییکایآمر ستیمارکس ور،یکل یهر دموکراسی رادیکال:
کتاب در  نیمنتشر کرد. ا ۱۹۷۹در سال  «تالیکاپ یاسیخوانش س»کتاب خود را با عنوان  نیمهمتر

 یاترجمه مقدمه یایو جغراف خیمتناسب با تار وریترجمه شد و کل گرید یهامقاطع مختلف به زبان
 یترجمه آلمان یبرا  ۲۰۱۱در سال او است که  یامقدمه ور شینوشت. متن پ هاآنهریک از  ایبر

 نوشته است. کتاب این
*** 

در  یاز مقاطع بحران یکیمقارن شده با  این کتاب به زبان آلمانی و انتشارش در اتریش یترجمه
 یگرانهسرکوب یهااستیس هیعل هازشیخ یِ[. بهار عربیشتابان منازعات ]طبقات وعیش

با  فتدر مخال و به دنبال داشت را هااروپایی و آمریکایی خیزش زِییپا کتاتور،ید یهاحکومت
 ها،بانک –را از گردن مسببان آن  یمال ی[ فروپاشیبار ]اقتصاد خواستندیبود که م یاقدامات

بگذارند که با ظهور  یکسان یگرده به و بردارند – یدولت گزاراناستیو س گرید مالی سوداگران
اندازها، بیمه و امیدشان به ها، پس: کارگرانی که مشاغل، خانهرنج را متحمل شدند نیشتریران بحب

های عربی در تونس، مصر و لیبی روند آینده را از دست دادند. درست همانطور که خیزش
 یلیتحم هاییاضتر یهعل یونان یهاو شورش یدسرعت بخشها را در دیگر کشورهای عربی شورش

جنبش تسخیر وال استریت  کرد، یتسرا ییاروپا یکشورها یگرو د یااروپا از آتن به اسپان یهاتحاد
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در جنوب منهتن نیز ظرف چند هفته، صدها جنبش تسخیر همانند آن را در سراسر ایاالت متحده و 
 اقصا نقاط جهان جرقه زد.

 اکنون و تاریخ آن

که  یالبود در ح یخواهیدموکراس ادیفر دیاز همه به گوش رس شیب یکه در بهار عرب ییآن صدا
 داستیکه از همه قرائن پ نطوریها منعکس شد و ااز همه در رسانه شیکه ب ییصدا کایدر اروپا و امر

از ما  یخشب خواهندیو مدافعان آنها بود که م دارانهیسرما یعدالتیب هیشد، شورش عل دهیشن شتریب
. با این میاند  بپردازدادهخرج هب گرید یاعده یکه آنها در مورد پول و زندگ را یتیریمدءتاوان سو

ها آتالنتیک شمالی به روشنی ریشه در دهه در ها هم در جهان عرب و همها و شورشحال، قیام
که  دارانییهسرما –شد داران خصوصی اِعمال میسیاستِ سرکوب داشت که هم به دست سرمایه

 یدبا حقوق مناسب پد یکنند که مشاغل در جایی کسب گذارییهسرما ازحاضر نشدند سود خود را 
گذاران دولتی که شرایط و هم به دست سیاست – کارگران را ارتقا دهد یزندگ استانداردد و رَآوَ

زدایی مالی و صنعتی، کاهش موانع هم از طریق مقرراتآن انتقال سرمایه را تسهیل کردند، آن
های خدمات رفاهی و اجتماعی و م برنامهشده، کاهش مداوسپاریواردات کاالهای تولیدیِ برون

شان خارج و به تهدیدی بدل شده سازماندهی ما که از کنترل-حمالت مستقیم به هر شکلی از خود
 است.

زدودن  یبرا دارییهسرما یآموزش یهابرنامه یزو ن یجمع یهارسانه یوقفهیب یهااگر تالش
 یعوس یسال گذشته در سطح یهاو شورش هایامق یواقع یتنبود، ماه یشینخاطرات مبارزات پ

 قداماتیهستند، ا یبرالیاقدامات نئول یهاعتراضات عل ینآنها متاخرتر ینکها شد،یشناخته م یترسمبه
درآمد و قدرت را به ضرر کارگران و به نفع  یموازنه کنندیم یبه چهل سال است سع یبکه قر
ضور داشته ها حشورش ینای صحنهکه در  دهدقد می آنقدر از ما یبعض سنّ دهند. ییرتغ یهسرما
ها و تر از آنیم که به یاد بیاوریم اما از سکوت رسانهبه یادشان بیاوریم. برخی دیگر  جوان و باشیم
های در باب سرنخ همایم تا جستجو را های آموزشی ]در سخن گفتن از این مبارزات[ گریختهبرنامه
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ها و دیگر برای نجات بانک« هاحلراه»اعتباری اخیر، رکودهای جهانی، های مالی و تاریخی بحران
های گریزناپذیر، از سر بگیریم. ها علیه تحمیل این هزینهشورش هم وداران از جیب مردم  سرمایه

برای آن دسته از ما که فرصت و انرژی الزم برای حفّاری تاریخ را نداشته ایم، یک طرح اجمالی، 
ی مبارزاتی که هم علت بحران و هم در واکنش به های متوالی و ثانیاً دربارهی بحرانهاوالً در بار
 تواند راهگشا باشد.ها بودند میآن بحران

گیرد، که البته های مالی و پولیْ فهرستی از رویدادها را به این شرح در بر میتاریخ معاصرِ بحران
نظام برتون  نِیگزیجادر میان ارزهای رایج اصلی  های شناور ارزنرخ( ۱به هیچ وجه کامل نیست: 

سیتی ( بحران مالی نیویورک۲ شده بود که در آن نرخ ارز تثبیت شد ۱۹۷۰ی در اواخر دهه ۱وودز
ی انقباض ناگهانی سیاست که در نتیجه ۱۹۸۰ی ( رکود جهانی اوایل دهه۳، ۱۹۷۰ی در اواسط دهه

آغاز شد، زمانی که مکزیک  ۱۹۸۲المللی که از ( پیامد بحران بدهی بین۴پولی آمریکا رخ داد، 
فروپاشی بازار سهام و صنعت  (۵المللی خود نکول کرد، های بینعمالً در بازپرداخت بدهی

( بحران آسیا ۷، ۱۹۹۴در  ۳( بحران پزو۶، ۱۹۸۰ی آمریکا در اواخر دهه ۲انداز و واممؤسسات پس

                                                           

۱ Bretton Woods System 

متحده آمریکا، کانادا،  نظام مدیریت پولی برتون وودز در اواخر جنگ جهانی دوم، قوانین روابط مالی و بازرگانی میان کشورهای ایاالت
رتی است که با هدف کنترل اروپای باختری، استرالیا، و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کامالً مشو

ان اتخاذ کند که است. در نظام برتون وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنهای مستقل تأسیس شدهملت-ابط پولی میان دولترو
های موقتی در کردن ناترازیالمللی پول نیز برطرفنرخ مبادله ارز خود را به طال گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش صندوق بین

ش ارزش ارزها نیز همچنین، این نظام باید به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاه ها است.پرداخت
 م- .بپردازد

۲ Savings & Loan industry 

 شود: انداز( نیز خوانده میپس)صنعت نهادهای  thrift industryکه 
منظور ایجاد ها ایجاد شد. کنگره بههای رهنی مورد نیاز خانوادهکنگره برای تامین وامی فرمان وسیلهانداز اساسا بهصنعت نهادهای پس»

انداز داخت کنند. نهادهای پسهای خود سود باالتری پرها اجازه داد که نسبت به سایر نهادهای مالی، به سپردهجاذبه برای این نهادها به آن
آوری نموده و با استفاده از ، وجوه کوتاه مدت را جمعها با جذب سپردها کردند. آنهای متمادی به خوبی این وظیفه را اجربرای سال

  به نقل از:« پرداختند. موفقیت در رشد صنعت مسکن تا حد زیادی مرهون این موسسات می باشد.های رهنی بلند مدت میها  وامآن
، صص. ۱۳۹۱ی پولی و بانکی، ی حمید کردبچه، پژوهشکدهاول، ترجمهفردریک میشکین و استنلی ایکینز، بازارها و نهادهای مالی، جلد 

 م-. ۵۲۹-۵۳۰
۳  Pesoا، مکزیک، فیلیپین، : واجد پول چند کشور که مستعمره اسپانیا بودند. در حال حاضر کشورهای آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کوب

 م- می کنند.اروگوئه، جمهوری دومینیکن همچنان از این واحد مشترک پولی استفاده 
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 یپول یهاهداف اتحاد یشبردپهای مکرر در ( ناکامی۹، ۱۹۹۸( بحران مالی روسیه در ۸، ۱۹۹۷در 
 ۲۰۰۱( بحران مالی آرژانتین در ۱۱، و ۲۰۰۰( بحران مالی ترکیه در ۱۰، ۱۹۹۰ی در اواخر دهه اروپا

 .۲۰۰۲و 

اند که چطور این بحران های مالی اوالً در اند نشان دادهآنها که این تاریخ را به دقت مطالعه کرده
بوده است که نظم کینزی )یا  ۱۹۶۰ المللی در اواخر دههی یک دوره از مبارزات بیننتیجه

ی امتناع مردم از قبول چار شکاف کرد، و ثانیاً در نتیجهدوم را دجهانیفوردیستی( بعد از جنگ
داری به تالفی آن مبارزات گذاران حامی سرمایههای نئولیبرالی بوده که  سیاستپیامدهای سیاست

های انقباضی کینزی شد چرا که سیاستاتخاذ کردند. توافقات برتون وودز باید کنار گذاشته می
وری متناسب سازد. مقاومت مردمی در برابر د را مهار کند و با بهرهتوانست رشد شتابان دستمزنمی

نرخ ارز، بانک مرکزی را به کرّات وادار به مداخله در تعدیل « خودکار»های سازینتایج یکسان
موفق سیتی پیامد مستقیم مبارزات ها و تعدیل نتایج آن کرد. بحران مالی نیویورکسازییکسان

دار و ...[ در کارکنان بدون مزد ]زنان خانه)به ویژه کارکنان بخش عمومی( و کارکنان مزدبگیر 
آن شهر بود که زیر پای کنترل اقتصادی این ابرشهر را خالی کردند. انقباض ناگهانی سیاست پولی 

بود، یعنی علیه  علیه تورّم جهانیداری شروع ضدحمله سرمایه ۱۹۷۰ی آمریکا در اواخر دهه
ها به تبع باال ن در افزایش دستمزدها علیرغم نرخ باالی بیکاری و افزایش قیمتموفقیت کارگرا

های پیامد اقدامات دولت ۱۹۷۴-۱۹۷۳انرژی و غذا. چهاربرابر شدن قیمت نفت در  رفتن قیمت
بود که شدیداً در پی در یافتن راهی برای کسب درآمدهای بزرگتر بودند تا از پس  ۴عضو اُپک

ی جهش دوم قیمت نفت در آن کشورها برآیند. ماشه د نفتپرولتاریای مولّفزایش مطالبات رو به ا
انقالبی که خطر  –کشید  ی آمریکا در ایراننشاندهرا انقالب علیه شاه دست ۱۹۷۰ی اواخر دهه

های منطقه را به گیری نیاز دولتسرایت آن به دیگر کشورهای منطقه وجود داشت و به نحو چشم
که در آمریکای ، ۱۹۸۰ی المللی دههها باال برد. بحران بدهی بینبرای غلبه بر نارضایتیدرآمد بیشتر 

                                                           

۴ OPEC 
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آن به تبع اگر چه با افزایش ناگهانی نرخ بهره و  –شود شناخته می ۵«ی گمشدهدهه»التین با نام 
ی ریشه در همه – خورد یدکل ،بود یرممکنغ یگرکه عمال د ،یبازپرداخت بدهافزایش نکول در 

های محلّی را برانگیخت تا صدها میلیارد دالرهای آن مبارزاتی داشت که صاحبان سرمایه و دولت
 یهاحبابی سرکوب ]مبارزات کارگری[. نشینی و هزینهی عقبنفتی وام بگیرند برای تأمین هزینه

انداز ت وام و پسو باعث سقوط بازار سهام و فلج شدن صنع یدترک ۱۹۸۷که در  یمال یسوداگر
 یبود که در واکنش به سقوط نرخ واقع یمال ییزداهمان مقررات ییجهشد در واقع نت یکادر امر

اِعمال قدرت کارگران  یعنی تداوم ینتورم بود و ا یشاز افزا یکه خود ناش یبهره رخ داد، سقوط
های ر قِبال باالرفتن قیمتدر افزایش دستمزدها و اِعمال زور در امتیاز گرفتن از صاحبان سرمایه د

ی به منزله «تعدیل ساختاری»های نئولیبرالی ریاضت اقتصادی و کاالهای مصرفی و انرژی. سیاست
المللی پول به ، از جانب صندوق بینیاعتبار یهاها توسط بانکوام یدتمدشروط ضروری 

را به امتیازهای کشورهای مقروض مثل مکزیک تحمیل شد؛ شروط مذکور فرمان حمالت متعدد 
های تعدیل ی حذف شاخصاعطاشده به کارگران صادر کرد. شروطی از این قبیل: مطالبه

دستمزدها متناسب با نرخ تورم، کاهش ارزش پول با هدف تضعیف دستمزد واقعی، کاستن از 
های دولتی که با سازی بنگاهبه کاالهای مصرفی، خصوصی های دولت در اعطای یارانههزینه

ها با دولت را فسخ کارگران آن بنگاه ینب توافقات گذشته ویض اختیار به بخش خصوصیتف
بخشیدن به گذاران خارجی به منظور وسعت، و گشودن بازارهای سرمایه به روی سرمایهکردیم

منابعی که شرایط را برای حمله به نیروهای کار محلّی و وضعیت خاص محلّی در آینده  فراهم 
داری جهانی باشند. گشودن بازارهای محلّی ایی که هر چه بیشتر تابع نیازهای سرمایهکرد تا جمی

]پولی « ۶پول داغ»گذاری مستقیم و سوداگری با در جهت سرمایه –گذاران خارجی به روی سرمایه
اش رو به سقوط دارد و مردم تمایلی به نگهداشتن آن ندارند ی تورم ارزشکه به دلیل نرخ فزاینده

های آسیایی و های پزو، بحرانزمینه را برای بحران -دهند آن را به کاال تبدیل کنند[ ترجیح میو 

                                                           

۵ Lost Decade 

۶ hot money 
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های اروپایی در تحقق اهداف های پی در پی دولتفراهم کرد. شکست ۱۹۹۰ی روسی در دهه
ی مورد توافق واقع شده بود، نتیجه واحد پول مشترک یشرط ضرورمالی و پولی که به مثابه 

حرکت پر ای بود در برابر اقداماتی برخاسته از تصمیماتی در همین راستا. مقاومت مردمی گسترده
 یگسترده یهامشترک بارها و بارها با  مخالفت یاروپا به واحد پول یوتاب و متزلزل از نظام پولیچپ

 .۱۹۹۲در  ۷از شکست تقریبیِ پیمان ماستریخت ، چه پیش و چه پسبه عقب رانده شد یمردم عاد

های نئولیبرالی به جهان، شورش زاپاتیستا در ها برای تحمیل سیاستی این تالشدر برابر همه
و به نفع  یبرالیسمنئول یهعل اییناقارهب یههمواج» ییگردهما یناول چیاپاس، ایالت جنوبی مکزیک،

ی مردمی را از اقصا دهندهرد که بالغ بر سه هزار سازمانسازماندهی ک ۱۹۹۶در تابستان  را «یتبشر
ی کلیدی در خیزش جنبش نقاط جهان جذب کرد. آن رویارویی تاریخی تبدیل به یک لحظه

 یداارتباط پ یبا دهقانان هند یبه راحت یسیکنندگان سوئشد چراکه مشارکتسازی جهانی-ضد
داری که اندکی سرمایه-های ضدالمللی از بسیج تودهای بینرا شکل دادند، شبکه PGA  ۸و  کردند

در ژنو هجوم بردند و برای به تعطیلی  ۹به سازمان تجارت جهانی ۱۹۹۸پس از تاسیس در سال 
-ها در سیاتل به سازماندهی پرداختند. از آن زمان تا کنون جنبش ضدآن ۱۹۹۹های کشاندن نشست

های نئولیبرالی در سطح ها، موسسات و سیاستای از فعالیتی گستردهمجموعه سازی باجهانی
جهان را به چالش کشیده است. اگر قصه را در باب گذشته کوتاه کنیم و به اکنون بپردازیم، بهار 

گستر شده -جهان« تسخیر»عربی، پاییز اروپایی و آمریکایی و آنچه اکنون تبدیل به یک جنبش 
ها مبارزه در نظر بگیریم که از یکسو نئولیبرالیسم وّم فصل اخیر تاریخ طوالنی دههاست را باید مق

داری به بار آورد و از سوی دیگر مقاومت در برابر از جانب سرمایه را به عنوان پاسخی سرکوبگرانه

                                                           

یه اروپا و واحد پولی مشترک پیمان ماستریخت یا پیمان اتحادیه اروپا که میان کشورهای عضو اجماع اروپایی امضا و منجر به ایجاد اتحاد ۷
 م- میان آنها شد.

۸ Peoples’ Global Action 

 م- .به وجود آمد یالدینود م یکه اواخر دهه داریهیسرما هیعل کالیراد یاجتماع هایجنبش یکنندهسازمان هماهنگ
۹ World Trade Organization 
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های دیگر بندیِ هزاران هزار درخواست برای شیوهبندی و بازصورتآن پاسخ را با صورت
 بخشد.خشیدن به جوامع ما تداوم میبسامان

 در باب این کتاب

ها که در موج اخیر مبارزات شرکت داشتند یا از ی خوانندگان احتمالی این کتاب، به ویژه آنهمه
ی این مبارزاتِ به سرعت ها حمایت کردند، علی القاعده باید بپرسند آیا ارتباطی هست میان همهآن

به هر حال درست است ها. شورش در برابر آن-ها و عملیات ضددر حال رشد، و میان سرکوب آن
اثر اساساً  ینااست. وانگهی،  نوشته شده یشسال پ یاز س یشب یکتاب تازه ترجمه شده ول ینکه ا
است. با این  یآن عمدتا انتزاع یاست که محتوا یکالو راد دارییهضد سرما ی،مارکس اییهنظر

هایی از منازعاتی که، در زمان نگارش، معاصر بود توضیح نمونهحال گاهی اوقات این محتوا با 
ی داده شده است. دست آخر، این کتابی است که تفسیری ایجابی در باب یک جنبه از نظریه

بنیاد ارزش. آیا احتماالً -بود: نظریه کار ها وسیعاً مورد حملهکند که تا سالمارکسیستی پیشنهاد می
ی امروز باشد؟ این ای تاریخی نیست که به سختی بتواند دغدغهدغه، دغ«ماجرای قدیمی»این 

نظرم رسد. بگذارید یک پاسخ کلی پیشنهاد کنم و سپس پرسش به نظرم پرسشی کامالً معقول می
 .کنم یانمسائل ب یرا در مورد برخ

 ی نخستین دهه، اما در واقع آن را در میانه۱۹۷۰ی گردد به دههاگر چه تاریح نگارش کتاب برمی
از ظهور نئولیبرالیسم نوشتم. همانطور که در مقدمه و در پیشگفتار ویرایش دوم نسخه انگلیسی 
کتاب آمده، تفسیری از نظریه مارکسیستی که من ارائه کردم تا حدودی در جهت فهمی ]از 

ی به کار دارانهشد: تغییر در استراتژی سرمایهضعیت[ بود که در آن وقت جدید محسوب میو
به  –کینزگرایی  –داری از یک شکل نسبتاً مترقّی سرمایه« یافتهکشورهای توسعه»گرفته شده در 

یم. شناسهای اقتصادی که امروز آن را به نام نئولیبرالیسم میی سیاستانواع به شدت سرکوبگرانه
بنیاد ارزش، آنگونه که -تفسیر ارائه شده در این کتاب متمرکز است بر این مسئله که نظریه کار

ای فهم شود که به ارزشِ کار برای تواند همچون نظریهطرح کرده، چطور می کاپیتالمارکس در 
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معه و کنترل که، چطور ارزشِ کار به عنوان ابزار اصلی سازماندهی جاپردازد، مضافاً اینسرمایه می
 ۱۰بنیاد-داری بیش از هر چیز یک ماشینِ کاررود. به بیان دیگر، سرمایهما ]توسط سرمایه[ به کار می

های ما با کار است، کار پایان زندگیجهانی است، یک نظام اجتماعی بر مبنای انقیاد بی
ما فرمان براند. این کار داده شده تا بر های مختلف آرایشای که توسط سرمایه به شیوهیافتهسازمان

ی هم خصیصه –که همواره  همانقدر مشمول کار دستمزدی است که کار بدون دستمزد  –اجباری 
های نئولیبرال ی مشکالت ما است. به این اعتبار، سیاستداری و هم منشأ مدام عمدهاصلی سرمایه

داری در تحمیل کار یّت سرمایهرا باید همچون پاسخی به آن دسته از مبارزات ما فهمید که بر قابل
 شوند.چیره می

های فکری اخههای سنّتیِ مارکسیستی تفاوت دارد اما ریشه در برخی شاین تحلیل با بیشتر تحلیل
سانی که کسنت مارکسیستی دارد. همانطور که در مقدمه این کتاب اشاره کردم، خیل عظیمی از 

ا را از اند که توجه مارکس را ساخته و پرداختههایی از مخوانش دانندخود را مارکسیست می
کند بدون میداری منحرف های قدرت سرمایهمان به سمت تحلیل مکانیزممبارزات واسطگیبی

برای  نظر از عنوان فرعی مورد انتخاب مارکسصرف –هیچ ارجاعی به مبارزات مذکور. برخی 
ا به انواع ردر پی آنند که تحلیل مارکس  –نامد ی بر اقتصاد سیاسی مینقدکه آن را   کاپیتال

داری سرمایه مختلفی از علم اقتصاد فروبکاهند و ما را به قلمرو روشنفکری و میدان استراتژیک
 فلسفییل عریض و طو هایلهرسااند که ای بازخوانی کردهگونهبکشانند. برخی دیگر مارکس را به

الت آکادمیک های ساختارگرایانه از مناسبات طبقاتی تولید کنند که برای مطالعات و مجادو مدل
ها سر آن مدل کامالً مناسب از آب درآمده اما برای مبارزه واقعی مخرّب است. مجادالت بعدی بر
توجهی  ر قابلنه فقط در اروپا و آمریکا بلکه در جاهایی مثل جنوب آسیا و آمریکای التین مقدا

داری شود، به هایی برای مقاومت یا گذار از سرمایهتوانست صرف کوششای را که میاز انرژی
 هدر داده است.

                                                           

۱۰ work-machine 
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اند و تالش ها پرهیز کردهپرتیخوشبختانه، هستند کسانی که از دچار شدن به این قبیل حواس
های استثمار که چطور شیوهمعناداری بر سر تغییراتی در فرم و محتوای مبارزات ما و ]تحلیل[ این

اند. همانطور که در مقدمه داری در واکنش به این مبارزات تغییر کرده است، مصروف داشتهسرمایه
شود و از سوی دیگر های بدیع نظری از مارکس میها از یکسو شامل بازخوانیبیان شد، آن تالش

های گیرد که واکنشر میهمانقدر تحقیق تجربی روی ماهیت انضمامی مبارزات ما را در ب
را به عنوان یک وصف عمومی برای « مارکسیسم اتونومیستی»ها. من اصطالح داری به آنسرمایه

اند و این مرکزیت کارهای کسانی ضرب کردم که تحلیل مبارزات ما را در مرکز کار خود قرار داده
ها نیز قابل اطالق است یستدر مورد برخی آنارش« اتونومیست»شناسند. )اصطالح را به رسمیت می

ی من در باب اما در این کتاب به آنها نخواهیم پرداخت. در صورت تمایل می توانید به مقاله
 (۱۱مراجعه کنید. کروپوتکین و مارکسیسم اتونومیستی

سنّتی متنوّع و رو به رشد است همراه با بسیاری از « اتونومیستی»با این حال، این سنت مارکسیستیِ 
های ها سر و کار دارم. یکی از محلکم[ در میان کسانی که من با آنها و مباحثات ]دستتفاوت

های مختلف نسبت به ارتباط نزاع که به طور خاص با مطالب این کتاب ارتباط دارد تفسیر و گرایش
ترین بنیاد ارزش مارکس با دوران معاصر است. شوربختانه، از نظر من، برخی از جالب-نظریه کار

کنند مارکس را به نحوی که تالش میبا این« اتونومیستی»ترین کارهای آن سنت و عمیق
بروزرسانی کنند که تغییرات اخیر در پویاییِ مناسبات طبقاتی را نیز در بر بگیرد در نهایت اما با 

ی کارهای آن دسته از که به عمق و دقت و فایدهنظریه ارزش مارکس مخالف اند. با وجود آن
همانقدر که واقفم توجه طیف وسیعی از افراد را  –انی که متضمّن چنین مخالفتی است واقفم کس

معتقدم این مخالفت را باید جدی گرفت. با وجود  –اند های اخیر به خود معطوف  داشتهدر سال
بنیاد ارزش -در جهت تفسیری منحصر به فرد از نظریه کار ها و براهین این کتابکه استداللآن

                                                           

۱۱ https://webspace.utexas.edu/hcleaver/www/kropotkin.html 

https://webspace.utexas.edu/hcleaver/www/kropotkin.html
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رسد اگر در این جا ی معاصر کاربرد سیاسی داشته باشد، به نظر میست آنگونه که برای دورها
 کند.گذارند بپردازیم کفایت میمختصراً به نقد آن کسانی که نظریه ارزش را کنار می

 ارزش؟ بنیاد-نظریه کار

بنیاد ارزش مخالفت -مهمترین متفکری که با نظریه کار« اتونومیستی»در این گرایش مارکسیسم 
ی چپ موسوم به فراپارلمانیِ ایتالیا در های برجستهیکی از چهره –کرده آنتونیو نگری است 

هم بر اساس این اتهام ناروا که مغز به زندان افتاد آن ۱۹۷۹. نگری در سال ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های دهه
متفکر پشت گروه تروریستی بریگاد سرخ بوده است، سپس به عنوان نماینده مجلس رأی آورد، 

 و فرانسه یتالیااز ا یرونب یولها در پاریس تدریس و کار کرد. بعد به فرانسه گریخت، و سال
در واقع پس از انتشار دو کتاب، که با همراهی مایکل  – اندشناخته شده یتازگ ینهم یشکارها

های ( که نه تنها در حلقه۲۰۰۴) انبوه خلق( و ۲۰۰۰) امپراطوریهارت نوشته است، یعنی  
ای مورد داری نیز در سطح گستردههای مختلف جریان اصلی سرمایهمارکسیستی بلکه در میان طیف

 قرار گرفت.  بحث

« بحران ارزش»چه او با تحلیلی از آن ۱۹۷۰ی بنیاد ارزش از اواخر دهه-مخالفت نگری با نظریه کار
، تحت عنوان ۱۸۵۷های مارکس در سال هایی از دستنوشتهنامید آغاز شد. مرجع اصلی او بخشمی

کس در آن قطعه استدالل مار .معروف است «هاای در باب ماشینقطعه»، بود که با عنوان گروندریسه
 یگزینجا یعنیکرده بود،  یداپ یوعزمانها شکه از همان دارییهغالب سرما یاستراتژکند که می

 یهبه حاش یدامنبع ارزش را شد یکار به منزله ی،وربه منظور باالبردن بهره ینکردن کارگر با ماش
و زمینه را برای یک انفجار انقالبی مهیّا خواهد کرد که در آن ارزش کار جای خود  خواهد راند

دهد. از نظر نگری، و بالفاصله  نزد بسیاری دیگر، در ایتالیا، فرانسه، آلمان می« زمان فراغت»را به 
و سپس  ۷۵-۱۹۷۴های داری با شروع بحران بزرگ اقتصادی سالکه سرمایهو حتا آمریکا، این

)بیکاری طوالنی دورقمی در عمده کشورهای اروپایی( در تحمیل مجدد  ۱۹۸۰ی ود اوایل دههرک
بگیری ناتوان است، حاکی از آن است که کار مورد نیاز در قالب ایجاد مشاغل مزدبگیری و حقوق
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شده توسط مارکس در گروندریسه در شرف تحقق یافتن است. این تفسیر، از بینیبحران پیش
که در آن دوره رایج شد تناظر داشت، از « پایان کار»های دیگری در باب ات، با تحلیلبسیاری جه

ارائه کردند. بحث لزوم آزاد  ۱۴و استنلی آرونویتز ۱۳، جرمی ریفکین۱۲چه آندره گورتزقبیل آن
، به ویژه «دستمزد شهروندی»ای تحت عنوان ی ایدهشدن مزد و درآمد از قید مشاغل که به واسطه

مبارزه علیه »ی این قضایا به اعتبار آن استراتژی وپا، در گرفت چندان دور از انتظار نبود. همهدر ار
ی مشترکی در مبارزات مختلف در ای در مبارزات ایتالیا و خصیصهافزود که استراتژی ساده« کار

های اتونومیست، دوران کینزی سرتاسر جهان بوده است که از نظر بسیاری از مارکسیست
دچار بحران کرد. همچنین با مفهومی که  ۱۹۷۰و اوایل  ۱۹۶۰ دوم را در اواخر دههجهانیاجنگپس

به این اصطالح نزد مارکس  .۱۵افزاییارزش-نگری از مارکس اقتباس کرده نیز سازگار است: خود
ی روابط طبقاتی در این نظام، اما با داری داللت داشت، بازتولید گستردهسرمایه گستریِ-خود

ای اطالق شدکه توسط کارگران در جهت شکل دادن انگیخته-های خودبازتعریف نگری به جنبش
 ˚دارانه، در پیش گرفته شد. اگر شرایط برای سرمایه در تحمیل کاربه مناسبات جدید، و غیر سرمایه

بیشتر و بیشتر ̊ افزاییارزش-های خودشده است، پس بدیهی است که امکانتر میتر و سختسخت
 در حال رشد بوده است.

داری در تحمیل ی ناتوانی روزافزون سرمایهاکنون، پیش از ادامه بحث، باید یادآوری کنیم که ایده
به شدت مورد نقد واقع شد. ما با  -از جمله خودم  –های اتونومیست کار توسط برخی مارکسیست

خاطر نشان کردیم  ،«دستمزد برای کار خانگی»ش و نیز جنب ۱۶ارجاع به کتاب ماریاروزا دال کوستا
)کار مزدی( را  همچون گذشته « کامل»داری قادر نبود همان سطح سابق استخدام اگر چه سرمایه

وجود داشت که  بدون دستمزدهمواره نرخ باالیی از کار  مزدیفراهم کند، همراه با کاهش کار 

                                                           

۱۲ Andre Gorz 

۱۳ Jeremy Rifkin 

۱۴ Stanley Aronowitz 

۱۵ Self-valorization 

۱۶ Mariarosa Dalla Costa 
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های مزدی و درآمد را ]از طریق به عهده گرفتن هزینه دادند تا کمبود کارمردم باالجبار به آن تن می
بازتولید نیروی کار خود[ جبران کنند. )برای مثال، مراجعه کنید به مقاله جورج کافنتزیس در نقد 

ی بیشتر دارانههای شدیدتر کار در تولید سرمایه.( وانگهی، در تحلیلی که شکل۱۷ریفکین
ی آن ی از اروپامحوری وجود دارد، از جمله در همهگیرد عنصرکشورهای جهان را نادیده می

شد( تا از مزیت نیروی کار ارزان سپاری میشد )برونها سرازیر میکشورهایی که سرمایه به آن
شود های باالی کار بدون دستمزد است که ارزان میکار، تا حد زیادی، از طریق نرخ –بهره ببرد 

ی شدن نه فقط به واسطهشد، که این ارزانجا استخراج مینیا مواد خام ارزان، مثل نفت، از آ –
ی نیروی کار بدون دستمزد به کارگرفته شده در تولید و امپریالیسم و سرکوب بلکه به واسطه

ممکن شد. این نقد بر اساس فهمی از مسئله بود که کاری را که  پرولتاریای مولد نفتبازتولید 
ای که کاالها را برای فروش ل کند، همواره هم کار دستمزدیخواهد تحمیکند، یا میسرمایه می

گیرد و هم کار بدون دستمزد را که در خدمت بازتولید نیروی کند در بر میو کسب سود تولید می
که اغلب آن کارهای مورد اشاره  –کار است، از جمله بازتولید توانایی و خواست کارکردن را 

شود، کارکنان دستمزدی که و مستخدمان سابق انجام می توسط زنان، دانشجویان، دهقانان،
 عملکرد بازار کار را تاکار بدون دستمزد اشتغال دارند  ینو به ااند های خود را از دست دادهشغل

از  یاز کار نگهدار یبخشی که همچنان «بازنشستگان»، بلکه حتا کنند ینتضم با جستجوی کار
. این جنبش دستمزد برای کار خانگی بود که برای اولین بار گیرندیرا به عهده م یرهکودکان و غ

 د.ساعته را طرح کر ۲۴ یبحث روز کار

 عمومی معیار و خردکار غیر مادّی، 

ی که عمده –با این اوصاف، نگری و همکارانش از طریق مشارکت در تحقیق و بحث در پاریس 
ها و جدیدترین آن ۱۹، فیوچر انتریور۱۸یلونای از نشریات جدید منتشر شد: بابها در سلسلهآن

                                                           

۱۷ http://www.ecn.org/finlandia/autonomia/theend.txt 

۱۸ Babylone 

۱۹ Futur Anterieur 

http://www.ecn.org/finlandia/autonomia/theend.txt
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داری در تحمیل کار مزدی تغییر دادند و وسوی توجه خود را از ناتوانی سرمایهسمت - ۲۰مالتیتودز
ی زندگی به نفع کار چه در منظر آنها موفقیت روزافزون سرمایه در به تسخیر درآوردن همهبه آن

مزد برای کار »ساعته که جنبش  ۲۴ یهوم روز کاراز مفها به یک معنا آن  بود معطوف کردند.
. داشتند یمتفاوت ییهشان متفاوت بود و نظراما کانون توجه طرح کرده بود استقبال کردند «خانگی

همّ خود را بر سر این مسئله گذاشته بود که چطور بیشترین  یبا وجود آنکه جنبش مذکور همه
شود، نگری و دیگران حجم کار بدون دستمزدِ بازتولید نیروی کار توسط زنان انجام شده و می

. خواندند متمرکز شدند، اعم از کار دستمزدی و کار بدون دستمزد« کار غیرماّدی»چه آن را برآن
از قبیل کار ذهنی، همینطور  –کند های گوناگونی از کار داللت میبر شکل« کار غیر مادی»مفهوم 

که متفاوت است از آن نوع کار یدی صنعتی که مورد تاکید و توجه مارکس در  - ۲۱کار عاطفی
تولید ها، رفته رفته محوریّت بیشتری در قرن نوزدهم بود. این کار غیر مادی، بنا به استدالل آن

سازی بیش از همه در صنعت رایانه، در تولید و کاالیی –یافت داری میثروت جامعه سرمایه
ای(، در خدمات پزشکی های رایانهاطالعات، در صنایع گوناگون سرگرمی )تلویزیون، فیلم، بازی

ید داشت که تاک «مزد برای کار خانگی»کارزار های دیگر. بر خالف و مالی و البته در بسیاری بخش
دخترانی انجام ها و دوستها و خالهکه این قبیل کارها توسط مادران، همسران، خواهران، عمهبر این

اند که این کار غیر مادّی، در سراسر جامعه گیرند، نگری و دیگران مدعیشود که دستمزدی نمیمی
در  –یک شدن است ، در حال هژمون۲۲کار-ساعت-ازکار و خارج-ساعت-داری اعم از درسرمایه

 حال تبدیل شدن به شکل مسلط کار است.

                                                           

۲۰ Multitudes 

۲۱ affective labor 

۲۲ on-the-job and off-the-job 

ه عنوان ساعات بزمان کاری که  -۱ شود بهتقسیم می منظور نویسنده از این دو اصطالح دو بخش از زندگی ما است که به شکل اسمی
دی به دستمزاین بنابر ه وشدزمان فراغت ما که به عنوان ساعات کاری محسوب ن -۲ و شودحضور ما در محل کار محاسبه و پرداخت می

 م-گیرد. آن تعلق نمی
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ترین اصطالح مارکس به این شکل از فهم وضعیت که در این جهت مصادره شد اصطالح نزدیک
ای در باب قطعه»مارکس این اصطالح را در «. ۲۳خرد عمومی»دیگری از مارکس بود تحت عنوان: 

شده را در بر بگیرد، اعم از کارهای علمی و نباشتکارهای ذهنی ا به کار برد تا همه« هاماشین
ی انواع کار ها تجسّد یافته بودند. این مفهوم نزد نگری و دیگران بر همهتکنولوژیک، که در ماشین

که توسط سرمایه تصاحب  -از آنکار و هم خارجهم درساعت –غیر مادَّی در سراسر جامعه 
کار غیرمزدیِ غیرمادّی )و مادّیِ( تولید نیروی کار، دست  ها، فراتر ازگردد. آنشود اطالق میمی

نیز ی خارج از ساعت کار یرمزدیغ هاییتفعالشود گذارند که چطور میروی این مسئله نیز می
کار -ساعت-ازهای خارجهای تصاحب فعالیتداری داشته باشند. شیوهسهمی در سودهای سرمایه

توان برشمرد. در کنند را به سادگی میرای سرمایه تبدیل میها را به کار بکه به شکل مؤثری آن
هایی نامند. نمونهمی« ۲۵سپاریمردم»ی مردم را نشدهزمان پرداخت ۲۴وکار این سرقتِ ادبیات کسب

توان نشان داد کنندگان میها و بازخوردهای مصرفکشی[ را در ماجرای ارزیابیاز این ]شکل بهره
 یهته  یبرا یدکه قاعدتا با دهدیقرار م یرانمد یاررا در اخت ی( اطالعاتیگانچطور )به صورت را که

کند و  یهتهکردند که این اطالعات را ، مثالً کسانی را استخدام میکردندیم ینهاطالعات هز ینا
وکار . )در همان ادبیات کسبیابد یشو سود آنها افزا یابندکاهش  هاینهکار باعث شده هز ینحاال ا

تضمین شده نیست، بخشی از  سپاری به هیچ وجهشود که سودآور بودن مردماین نکته تاکید میبر 
و سپس  شدهسپاریکه سازماندهی این نوع کارهای مشارکتیِ برونگردد به ایناین مسئله برمی

های خبری، توان در کار بنگاههای دیگر را میها هزینه دارد.( نمونهآوری و تحلیل دادهجمع
های طنز و اساتید علوم اجتماعی سراغ گرفت. هر یک از های سیاسی، نویسندگان سریالکمدین

گیرند، اطالعاتی را که گذرد به کار میچه در اطرافشان میی آناین کارکنان اطالعاتی را درباره
ر آورند که در محیط کار، از طریق مطالعه نشریات هفتگی دهمانقدر در محیط خانه به دست می

                                                           

۲۳ general intellect 

۲۴ Tapping 

اش را بیرون اره و شیرهای را تیغ می زنند تا عصهمان معنا که شاخه یا درختی حاوی عصارهاست. به « تیغ زدن»تعبیر دیگر این اصطالح 
 م- بکشند.

۲۵ crowdsourcing 
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های به کارگیری آن تجربهیک صبح جمعه یا گپ زدن با اعضای خانواده یا دوستان. وقتی پای به
ها، یا ادبیات باز های خبری، جوککار به تولید برنامه-ساعت-ازدست آمده از طریق کار خارج

 یرنوو وپائولهایی از کار تبدیل شدند. هایی از زندگی بلکه به لحظهها نه فقط به لحظهشد، آن
برابر است  یکه در آن خرد عموم دهدیبدست م یاز مفهوم خرد عموم یزیآممبالغه یبندصورت

ی قدرت ساده»، یا «ی انواعشناختی مشترک در همهقوای زبان»، اعم از بشر یذهن ییتواناها یبا همه
سیست، نتیجه امر این پردازان مارکبر اساس استدالل این نظریه«. اندیشیدن و برقراری ارتباط کالمی

بنیاد ارزش -ی کارکارگرفتن یک نظریهکار و بنابراین به-است که تمایزگذاری میان کار و غیر
های افزایی بر فعالیتارزش-دارانه یا اطالق مفهومی از خودگیریِ میزان استثمار سرمایهبرای اندازه

خواهم ی ناممکن شده است. اکنون، میاکار برای سرمایه، به شکل فزاینده-خارج و فراتر از ساعت
 ها دو نقد را با شما در میان بگذارم.در باب این ایده

با ابعاد جسمانی، ذهنی  و عاطفی  –جا که اطالع داریم تا آن –که فعالیت بشری همواره نخست، این
خاص خود  هاییوههمه کارها را تابع ش خواهدیدارد و م یشگرادرگیر بوده است. سرمایه همواره 

هایی که در شرایطی غیر از برای همه فعالیت« کار»اصطالح عام  استفاده از یبترت ینو به ا) کند
کند.( در طول تاریخ شوند را توجیه میهایی مجزّا و با تنوع بسیار محسوب میاین فعالیّت

 –بقاتی بوده ی ستیز طکه خود نتیجه –داری تحوّالت ایجاد شده در ]اشکال[ تقسیم کار سرمایه
تحّوالت زیادی را در توزیع کار یدی، ذهنی و عاطفی در پی داشته است. یک نمونه از این تحوالت 

ی واکنش تیلوریسم به قدرت و مبارزات کارگران ماهر رخ داد: یک تقسیم تغییری بود که در نتیجه
اشتند و مهندسان یدی سر و کار دکارگران خط تولید که عمدتاً با وظایف جدید و عمیق میان 

های جدید کارگیری علم در صنعت و طرّاحی تکنولوژیای موظف به کار ذهنی در بهحرفه
به خود مشغول کرده وارونگی  را« خرد عمومی»پردازان تولیدی. تغییر دیگری که ذهن نظریه

چه در  ورد،خیگره م یو عاطف یبا کار ذهنرفته بیشتر رفتهکار تیلوریسم بوده است. در این تغییر 
 یعآن صنا یاصل یهامهره یانو چه در م شدندیمحسوب م یدیکارگر  یکه زمان یکارگران یانم

 شود.می مشهود بیشتر رفتهرفته یرمادیبه کار غ شانیکه همانطور که در باال اشاره شد وابستگ
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توانند عناصر کار میی ما بیرون از محلهای روزانهکه چطور تجربهثانیاً، توانایی ما در فهم این
کردن توانیم میان این تصاحبکه دیگر نمی نیستکنیم به این معنا کاری باشند که برای سرمایه می

کار فراهم -ساعت-زاهای ما[ خارجو سرپیچی از آن تمایز بگذاریم. این امکان همانقدر در ]فعالیت
کاری -ساعت-های کار[ دری کارکنان ]زمانکار! همه-ساعت-های ما[ دراست که در ]فعالیت

شناسند، یعنی را، که ممکن است در یک اداره، کارخانه، آزمایشگاه یا دورکاری در خانه باشد، می
را  گیرندین پول مآ یکه در ازا دهندیرا انجام م ییکه مشغول کارند وکارها را یهایزمان

شود. امکان محسوب نمی های آنکارساعت یهایچه زمان دانندیماز طرف دیگر و شناسند می
کار کردن و  ینب توانیداشته که م ینروشن بوده و داللت بر ا یشهم کم و ب« سرپیچی از کار»

، و تعدیل نیرو جلوگیری از. از زیر کار در رفتن، گذاشت یزاز کار تما یرغ یزیانجام دادن چ
. این وضعیت به شکل اندتکرار شده یخو در طول تارهایی آشنا هستند خرابکاری همگی پدیده

)که این روزها با انیمیشنی در قالب  ۲۶گزنده و طنزآمیزی توسط کارتونیستی به نام مت گرونینگ
 ۲۷م استکار جهنّنوان شده است( در کتابش با عکامالً شناخته هاسونپسیممجموعه تلویزیونی به نام 

های دوست تصویرسازی شده، که اگر کسی این کتاب را دست بگیرد با کتابی مملو از کارتون
ساعت در روز  ۸چطور »گوید شود که نه فقط به شما میداشتنی در صفحات آن روبرو می

در های جورواجوری بلکه سرشار است از ایده« کشی کنی و شغل خود را هم از دست ندهیوقت
ها را یاد بگیرد و همچنان که پشت میز اداره نشسته تواند آنباب چیزهای گوناگونی که یک نفر می
 مشغول انجام هر چیزی غیر از کار باشد.

چه کار را تبدیل های روشن در باب آنقطعاً، با اندکی فکر کردن و کمک گرفتن از برخی نظریه
کار که -ساعت-ازهای خارجقاطعیت میان آن دسته از فعالیتتوانیم با کند، میبه کار برای سرمایه

خواهیم بدانیم ها که نیستند تمایز بگذاریم. یا، در جایی که میاند و آندر خدمت بازتولید سرمایه
برای خودِ زندگی  ومورد نیاز چیزهایی مثل خوردن و خوابیدن، برای بازتولید نیروی کار  میزان

                                                           

۲۶ Matt Groening 

۲۷ Work is Hell 
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های مذکور، کارِ بیشتر برای توانیم تا جایی پیش ببریم که ببینیم فعالیتچقدر است، بررسی را می
ها ، ]بررسی باید[ هم از طریق کیفیّت آن فعالیّت۲۸کنند یا فعالیت خودانگیختهرییس را ممکن می

های ما. به بیان دیگر، نه تصدیق و های زندگیشان با دیگر بخشباشد و هم از طریق ربط و نسبت
ای که به عنوان سرجمع کارهای «خرد عمومی»و نه « کار غیر مادّی»ود چیزی به عنوان تحلیل وج

-کار یا خود-سرمایه، از یکسو، و غیر-برای-شود مانع تمایزگذاشتن میان کارغیر مادّی فهم می
-توانیم به چنین تمایزی قائل باشیم، نظریه کارشود. بنابراین اگر میافزایی از سوی دیگر نمیارزش

که ، نه تنها در فهم ایندهدیما قرار م یاردر اخت اییهپرما یاربس یهمچنان ابزار نظربنیاد ارزش 
پایان به انقیاد خود درآورد، بلکه همچنین های ما را به نحوی بیچطور سرمایه در صدد است زندگی

احساسات و  ها، کاالها، اطالعات، فرهنگ، آموزش،های گوناگون )ماشینکه پدیدهدر فهم این
 –ی آن انقیاد های براندازندهو نیز امکان –ای از آن انقیاد غیره( چطور تبدیل به لحظات برسازنده

 شوند.می

؛ بسنجیمتوانیم می انقیاد خود را نیز میزانتوانیم به این تمایزها پایبند باشیم، پس وانگهی، اگر می
-نه فقط کار در –شود بسنجیم سرمایه می-برای-های ما شامل کارتوانیم میزانی را که زندگیمی

کار، در -ساعت-ازی سنّتی استثمار، بلکه همچنین کار خارجکار، به عنوان عرصه-ساعت
فهمد و به همین دلیل همواره این را می سرمایهمان. کامالً روشن است که های روزمرهزندگی

های داوطلب بسیاری در اختیار دارد تا بسنجد ما چطور زمان و انرژی خود را در راستای نیرو
کنیم )تا بتواند ما را مشغول کار و خلق سود نگه دارد، نه فقط دستیابی به اهداف خودش صرف می

قادر باشد ما را مشغول کار نگه دارد بلکه دیگران را نیز به همین ترتیب به کار بگمارد(. 
های مکانیکی، و ناظران به کار از ساعت –های چنین سنجشی مدام تغییر کرده است لوژیتکنو

 –کیفیت کار گرفته تا رصد دیجیتالی کار  گماشته برای نظارت بر شدت مورد نیاز کار و کنترل

                                                           

۲۸ self-activity 
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اما موضوع همچنان همان است: به حداکثر رساندن استخراج کار از زمان و انرژی ما و به حداقل 
 بریم.خودمان می ۲۹مستقلاهداف ای که از این دو برای خود، برای ن میزان بهرهرساند

کار در هیچ کجا بیش از آموزش آشکار نیست، جایی که سرمایه به شکل -ساعت-ازکار خارج
کند تا های غیر دستمزدیِ خردساالن و بزرگساالن مداخله میمندی در سازماندهی فعالیتنظام

افتد تولید اشتیاق و توانایی کار کردن برای چه در مدرسه اتفاق میاطمینان حاصل کند آن
داری است )و نه اشتیاق و توانایی سرپیچی از کار و مشغول شدن به انواع دیگری از فعالیت(. سرمایه

های را به سمت سازماندهی فعالیت اندرکاران سرمایهپردازان و دستدستیابی به چنین هدفی نظریه
 در دهد. کاررا می ایمدرسهکارِ  میزان سنجشها اجازه هایی سوق داده که به آنیوهمدرسه به ش

وقت -آموزان تمامهای سال، بیشتر روزهای هفته و بیشتر ساعات روز را از دانشمدارس، بیشترِ ماه
ترین . بخشی از آن به مناسبهااز مدرسه یرونب یآن کارها یبه همه رسدیبعد نوبت مگیرد. می

شود که های دیگری خوانده میشود. بخشی از آن به نامنامیده می ۳۰وُرکشکل در آمریکا هوم
اند تا اشتیاق و توانایی شدهها نیز ساختهگنجد، اما آنمی« ۳۱برنامه-فوق» هایذیل سرفصل فعالیت

ی از قبیل روحِ مدرسه/عِرق ملی و توهم کار کردن را القاء کنند )همانطور که چیزهای ایدئولوژیک
کنند(. ها مقوّم دموکراسی است را القا میشده توسط شرکتکه انتخابات نمایندگانِ خریداریاین
رقابت در کسب مدارج باالتر،  –دهی شده است های سازمانها استفاده ابزاری از رقابتی اینهمه

در جهت استخراجِ  –مدارس در مقاطع باالتر  های تحصیلی، پذیرش در بهتریندر کسب بورسیه
حداکثر کارِ  یلتحم یهاروش ینچن یکاراستش در امرترین زمان ممکن کار. ترین و فشردهطوالنی

 یکه معتقدند کودک یاست، منتقدان یختهرا برانگ یاریکه منتقدان بس یدهرس یاممکن به چنان درجه
های . نظامقرن نوزدهم یهادرآمده که در کارخانه کار یادهمانقدر به انق یکمو  یستدر قرن ب

                                                           

۲۹ autonomous purposes 

۳۰ homework  

مان اضافی صرف زشناسیم که عنصر اجباری بودن کار و می« مشق شب»یا « تکلیف»ای را با عنوان در زبان فارسی این کارهای مدرسه
 م- شود.شده در آن بهتر بیان می

۳۱ extra-curricular 
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خواهند ای میها، به نحو فزایندهدبستانی تا دانشگاهی سطوح، از مدارس پیشآموزشی، در همه
آموزان و کار معلمان و کار اساتید را هر چه شده در این مراکز اعم از کار دانشمیزان کار انجام

)اصطالح تخصصی برای « متریک»ی سرمایه نسبت به روش یرینهتر بسنجند. وسواس دبیشتر و دقیق
گیری کار( در قلمرو صنعت، در مدارس نیز در حال فراگیر شدن است. با این اوصاف، اندازه

به نیروهای داوطلب خود را برای سنجش کار  ای که سرمایهمضحک است که در همان دوره
ها، که سوای ، برخی از مارکسیسترا به حداقل برساند یکار یرغ هاییتاستخدام درآورده تا فعال

به شمار آورد، مدعی اند این قبیل تمایزها  هایی عمیقها را مارکسیستتوان آناز این موضوع می
 ها ناممکن است.و کوشش

 هبحران و مالی

یابیم، خواه یکردن منابع هر چه بیشتر برای  نوعی از کنترل مهر کجا که سرمایه را در حال کانالیزه
وری، ظنّ ما باید هایی برای سنجش کار و بهرههای زندان یا دستگاهاز طریق نیروهای پلیس و نظام

است  هانآ یمیقد یهادر روشهای ایجاد شده این باشد که این ]تغییر روش[ در واکنش به بحران
تری را به جریان بیندازد، اما هر کند باید منابع بیشبه بار آورده، و سرمایه احساس میکه مبارزات ما 

ای قانونگذاری« بار بودنِخون»شود. از این رو، ها بیشتر میافتد بحرانچه منابع بیشتری به جریان می
ی مقاومت گسترده و شدیدی بود که در داری آن را همراهی کرد سنجهکه در زمان ظهور سرمایه

های اخیر، نرخ باالی بیکاری و جنبش سال برابر این ظهور صورت گرفت. به همین ترتیب در
ها ی پلیس و زندانهای به شدت افزایش یافتهها،  هزینهملت-ی مردم در سراسر دولتخودانگیخته

نارضایتی مردم  یلهم به دلآمده آن یدپد یهسرما یکه براگیری بحرانی ای است برای اندازهسنجه
، هم زندگی در داخل و هم زندگی شاندارد زندگیشده بر استانهای تحمیلدر پذیرش محدودیت

وری واکنشی است به خارج کشور. از این رو، اقدامات تشدیدیافته در جهت سنجش کار و بهره
وری به گرفتاری ها را در تحمیل کار و دستیابی به سطوح مطلوب بهرهبحرانی که توانایی شرکت

 دچار کرده است.
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تغییراتی  –گذاری بفهمیم کند تغییر الگوهای سرمایه را درسرمایههمین استدالل به ما کمک می
داری است: ]در[ تحمیل کار مزدی. ترین شکل کنترل سرمایهترین و برجستهکه، به هر حال، اساسی

ها، شود؛ از بخشگذاری میسرمایه هر جا که بشود باالترین نرخ سود را به دست آورد سرمایه
شود و در برداری میگریزد یا سرمایهصنایع یا مناطق جغرافیایی که سود در حال سقوط است می

بنیاد -شود. نظریه کارها باالتر است بازتوزیع میها، صنایع یا مناطق جغرافیایی که سود در آنبخش
های باالتر ا نرخهای باالتر سود عموماً همراه است بکند که نرخارزش مارکس به ما خاطرنشان می

ی بیشتر بر کار است. به این اعتبار، ی سلطهنتیجه های باالتر ارزش اضافیارزش اضافی و نرخ
اش با هایی که سلطههای خود را از عرصهگذاریگرایش سرمایه به این سمت است که سرمایه

تاه، بیشتر و ای کواش، حتا برای دورههایی منتقل کند که سلطهبحران مواجه است به عرصه
 سودآورتر باشد.

و  ۱۹۶۰ی المللی مبارزه در اواخر دههی بینی یک چرخهاز زمانی که دوران کینزی به واسطه
های جدید گذاریدچار بحران شد، علی القاعده سرمایه مشغول همان گریزها و سرمایه ۱۹۷۰اوایل 

ها دارای قدرت و امکانات بیشتر ها، شهرها و کشورهای صنعتی که کار در آنبوده است. از بخش
ها دارای قدرت کمتر و قابلیت ها، شهرها و کشورهایی که کار در آناست گریخته و به بخش

سازی جهانی»استخراج ارزش اضافی یا سود بیشتری است، انتقال یافته است. این استراتژی اصلی 
های و به انقیاد در آوردن زندگیبوده که از طریق آن در پی در هم شکستن مقاومت ما « نئولیبرال

ها که مقاومت ما ذیل فرمان خودش است. البته، در برابر آن استراتژی شدیداً مقاومت شده و آن
های خود را تا سطحی سازماندهی کنند که کردند برای نخستین بار در تاریخ توانستند کوشش

و مهمتر از آن  –جهانی. مقاومت  تقریباً نزدیک به سطح سازماندهی سرمایه باشد، یعنی در سطحی
ی سازماندهی دارانههای سرمایههایی در برابر شیوههای گسترده در جهت ترسیم بدیلکوشش

های نئولیبرال و تداوم های مکرر سیاستدقیقا همان چیزی است که باعث شکست –اجتماعی 
 قریب به چهار دهه بحران است.

 ، پول و بحران مالیسرمایه
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آخر در این کتاب تبلور برانگیخت و دست ضعیتی که تحقیق و اندیشیدن را در منبخشی از و
داری جهانی امروز با یافت، وضعیتی بحرانی بود که از برخی جهات شبیه بحرانی است که سرمایه

داری را در آن مواجه است: بحرانی در پول و مناسبات پولی ناشی از مبارزاتی که قدرت سرمایه
های شناور ارز در نظم ی ارز به نرخهای تثبیت شدهوقت در هم شکست. تغییر از نرخی شیوه سلطه

رخ داد، بیدارباشی بود به برخی از ما حاضران  ۷۳-۱۹۷۱المللی که در سال داری بینپولی سرمایه
خود را دوباره بر مسائل پولی متمرکز  کم بخشی از توجهدر مبارزات جاری در سطح جهان تا دست

باالجبار واکنش مشابهی را  ۲۰۰۷ی بحران مالی جهانی در پاییز درست همانطور که طلیعه –م کنی
های مالی گسترده در و وقوع بحران ۷۵-۱۹۷۴«ِ رکود بزرگ»این روزها در میان ما برانگیخت. 

توجه ما را به داخل کشور جلب کرد، از  –سوتر از آمریکا تا اروپا و آن – ۱۹۷۰ی اواسط دهه
ی محلّی، جایی شدهالمللی به قلمروهای بهتر شناختهی مناسبات پولی بینمرو نادر و نسبتاً ناشناختهقل

 های مالی آشناتر بود.های دولت و سیاستکه منازعات بر سر هزینه

در لهستان در سطح وسیعی در جهان نادیده گرفته شد، اما این  ۱۹۷۰اگر چه فوران اعتراضات سال 
باال گرفت، همزمان با  ۱۹۷۶ن چندان ادامه نیافت چرا که اعتراضات دوباره در سال نادیده انگاشت

شان از جانب دولت اعتراضات کارمندان بخش عمومی در شهر نیویورک که حقوق بازنشستگی
های قاهره در اعتراض مورد حمله قرار گرفته بود، و همزمان با خروش کارگران مصری در خیابان

ی این موارد المللی پول و صندوق عربی. در همهی غذا به فرمان صندوق بینهابه حذف یارانه
هایی که دولت با آن مهار پول را در دست داشت و در جریان بود میان شیوه مواجهات مستقیمی

شان های مبارزههایی که مردم در دفاع از استاندارد زندگی و به تبع در دفاع از امکانکوشش
 کردند. می

و نتایج آن  –ای که من شخصا روی نظریه ارزش مارکس انجام دادم به این ترتیب، بررسی دوباره
-ی کارآیا نظریه»تا حدی، با این مسئله آغاز شد که  –های مختلف این کتاب طرح شده در فصل

ها نقش های متأثر از منازعاتی که پول در آنبنیاد ارزش و ارزش اضافی، ما را در فهم پول و بحران
نه تنها من را در  -« کندبله، یاری می» –پاسخی که به آن رسیدم «. کند؟مرکزی دارد، یاری می
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های پولی گوناگونی که در بلکه همچنین در فهم بحران ۱۹۷۰ی های مالی و پولی دههفهم بحران
ه ارزش نظری«. چطور؟»یاری کرد. بدیهی است که باید بپرسیم  ابتدای این مقدمه فهرست شد،

آید؟ و مهمتر، اینکه فراتر از این فهم های پولی به کمک ما میمارکس چطور در فهم این بحران
که دیگر مجبور به ای است در جهت تغییر دادن جهان چناناین نظریه متضمّن چه نوع عمل سیاسی

 تحمل این شرایط نباشیم؟

دهد چطور پول در نشان می» ارکسپاسخ به دو پرسش باال، اجماال، این است که نظریه ارزش م
های ما به کار ]محض[ و چطور در جهت فروکاستن زندگی داری ابزاری است کلیدیسرمایه
به این  ای هستند.شکستن چنان سلطهی درهمهایی از توانایی ما براهای مالی و پولی جلوهبحران

یکی از »و « خواهد آمدک ما های مالی و پولی به کمدر فهم بحراناست که نظریه ارزش ترتیب 
 از جمله آن –های ما توسط خودمان است های این نظریه لزوم سازماندهی مجدد فعالیتاستلزام

داری ی سرمایهتا نیازهامان را آزاد از سلطه –نامیم می« کار»ها که اکنون آن را دسته از فعالیت
 «کنیم.تأمین 

ر چارچوب ستیزهای طبقاتی بر سر تحمیل کار، به راحتی های فهم پول و مناسبات پولی را دنمونه
گونه هایی به سبک شوروی سابق، مثل لهستان، غالباً ایندر حکومت های مالیبحرانتوان یافت. می

زده و ها محصول اقتصادهای ایدئولوژیشود که ایندر محافل ]لیبرال[ غربی توضیح داده می
ها محصول ان مرکزی اند. اما واقعیت آن است که بروز آن بحرانریزکفایتی برنامههای ناب بیجلوه

ی مردم بود، مردمی که در وادار کردن حاکمیّت به تخصیص یارانه به عایدات ها مبارزهمستقیم سال
کردند. خروش خود موفق بودند و همزمان در برابر اشکال گوناگون کار اجباری نیز مقاومت می

« داریسرمایه»محتوایی دقیقاً شبیه اعتراضات مصر  ۱۹۷۶در سال « نیستیکمو»اعتراضات در لهستانِ 
ی غذا و تحمیل کار بیشتر. در همان سال داشت: قیام علیه اقدامات دولت در جهت حذف یارانه

در آمریکا یا خرج کردن دولت از جیب خود در « کوپن غذا»، چه در قالب انواع «ی غذایییارانه»
قیمت ]محصوالت[ برای دهقانان و همزمان پایین نگه داشتن قیمت ]همان جهت باال نگه داشتن 

های گوناگونی است که حکومت را ی قدرت گروهدهندهها، نشانکنندهمحصوالت[ برای مصرف
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وری کارشان پایین است. )چرا که اگر کنند علیرغم اینکه بهرهشان میوادار به عمل مطابق منافع
های مشابهی از این منازعه را ای نبود.( شکلفی باال بود، نیاز به هیچ یارانهشان به قدر کاوریبهره

گذارانِ اتحادیه اروپا در تحمیل ریاضت اقتصادی به یونان، ایتالیا و اسپانیا امروز در تالش سیاست
کنند گذاران آمریکایی سعی میتوان دید، همچنان که سیاستمی بودجه کسریبه منظور کاهش 

ی ممکن در جهت تقویت معیشت طبقه های هر نوع برنامهاین کسری بودجه را با کاهش هزینه
ها قصد دارند از کدام کارگر، انجام دهند. برای فهم مسئله، کافی است بررسی کنیم و ببینیم آن

ی ما است. این حقیقت های حمایتی تا کجا محصول مبارزات گذشتهها بکاهند و آن برنامههزینه
شده در جهت تقویت کنترل ]سرمایه[ های طراحیروشن که امتیازهای گذشته عموماً از خالل برنامه

های صورت گرفته به آن دهد که حمله، نشان میمثل ]برنامه دولت[ رفاهسازمان یافته بودند، 
هایی هستند به ی امتیازهای اعطا شده نیستند بلکه واکنشخلف وعده ها صرفاً تالش برایبرنامه

 ناکامی در تحقق عملی کنترل.

های طبقه کارگر داری، به دفعات، و در واکنش به موفقیتگذاران سرمایهبه همین ترتیب، سیاست
بزاری وری، سیاست پولی را همچون اودستمزدها با سرعتی بیش از نرخ بهرهدر باالکشیدن حقوق

کاالهای مصرفی و در جهت دستیابی به مسیری برای  اند به قصد ایجاد تورم در قیمتبه کار گرفته
شده و نیروی که درآمد واقعی خود را تضعیف –ی[ کارگران انتقال درآمد و ارزشِ ]خلق شده

شده متورم هاشان عامدانهبه جیب تاجران کاالهایی که قیمت –دیدند شده میارزشکار خود را بی
همین کتاب.( این اتفاق گاه به شکل محلّی و در استفاده از یک سیاست  ۵)مراجعه کنید به فصل 

المللی و با چهار برابر پولی انبساطی در جهت ایجاد تورّم در یک کشور رخ داده و گاه به شکل بین
ریکا و و تحریم آن توسط سیاست خارجی آم ۱۹۷۰ی کردن قیمت نفت توسط اوپک در دهه

 های بسیار باالتر نفت را فراهم کردها که پول الزم برای گردش در قیمتهای تراز پرداختکسری
المللی های بیندست برای بانکدرآمد و اوپک را به یک هم« دالرهای نفتی»پولی که به شکل  –

دگان به کننمالی را در انتقال ارزش و درآمد از کارگران/مصرف بدل کرد که نقش یک واسطه
گری کنند. این واسطهوکارهای غیرمالی ایفا میها، به کسبها و سپس، از طریق واماوپک، به بانک
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شد کند فقط زمانی دچار بحران داری میمالی، که درآمد طبقه کارگر را تبدیل به سودهای سرمایه
شان، منجر واقعیودستمزد و در جلوگیری از کاهش درآمد که موفقیت کارگران در افزایش حقوق

تحریک کرد تا، از طریق جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا و  به رشد سریع تورّم شد و سرمایه را
ی پول در آمریکا را شدیداً کاهش دهد ی عرضهپل وورکر رییس بانک فدرال رزرو، روند فزاینده

ی رکود جهانی اوایل دهههای بانکی در آمریکا و سپس در جهان باال ببرد، که در نتیجه و نرخ بهره
 المللی را در آن دهه، و پس از آن، به بار آورد.های متوالی بدهی بینو به تبع آن بحران ۱۹۸۰

 ایو ثان هیسرما یارزش کار برا هیارزش به منزله نظر ادیبن-کار هیدرست همانطور که اوال فهم نظر
آن در سلطه بر ما دارد، به ما  یدر ناکام شهیر یدارهیسرما یاقتصاد یچطور بحرانها نکهیفهم ا

در  ییهانشیب نیچن م،یبفهم یمذکور را در چارچوب طبقات یپول یبحرانها میبتوان کندیکمک م
 –. این بحران جهانی موثر است زیشروع شد ن ۲۰۰۷جهان که از سال  ریاخ یاقتصاد درک بحران

شکل یک بحران در بازار مسکن را به  نخست –دهد که هیچ عالئمی از فروکش کردن نشان نمی
واعتباری همراه شد اما به سرعت به شکل بحرانی برای خود گرفت و با بحران موسسات مالی

هایش، در افزایش نرخ بیکاری، سقوط دستمزدها، سقوط گذاریداری در سرمایهسرمایه
 های مالی دولتی، تعمیم یافت.درآمدهای مالیاتی و بحران

بحران مالی در این دوره به دو دلیل مسئله اصلی است. نخست، به دلیل نقش کلیدی موسسات 
ور کرد و بحران را شعله از دوره ترکیدن آن آتش اینمسکن که  ایجاد حبابواعتباری در مالی

واعتباری از بحران منجر به خلق یا تشدید مشکالت دوم، به این دلیل که نجات آن موسسات مالی
های دولتی شد. بیایید یک و منتفعان از بودجه  دولت و در نتیجه مشکالت مالیِ مؤدّیان مالیاتیمالیِ

 به یک بررسی کنیم.

امروز دیگر مورد تصدیق همگان است که حباب مسکن با ابداع انواعی از ابزارهای جدید مالی 
ه مراتب هنگفتی از پول های دیگر که مقادیر بهای انحصاری، و سوداگریها، سرمایهتوسط بانک

وساز( به جریان انداخت، در ابعادی های خرید مسکن )و سپس صنعت ساخترا در مسیر وام
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گذاران به مراتب هم به شکلی که تشخیص خطرات را برای سرمایهآسا متورم شده است. آنغول
هاشان روی کاغذ گذاریچه گریزناپذیر بود افزایش رو به تزاید ارزش سرمایهدشوارتر کرد و آن

گرفت. صرفاً به عنوان یک نمونه شد پیشی میها محقق میچه عمالً در بازپرداخت وامبود که از آن
های رهنی به مورد تبدیل وام کند،چطور تشخیص ریسک را دشوار میمالی « خالقیّت»از اینکه 

اختیار یک بانک که به اوراق بهادار را در نظر بگیرید. تفاوت فاحش عظیمی هست میان دانشِ در 
های گذار که اوراق بهادار مبتنی بر وامدهد و دانشِ در اختیار یک سرمایهخریدار مسکن وام می

را به امید سهیم شدن در جریان سودی که از  ۳۲های رهنی[ی وامرهنی ]یا اوراق بهادار با پشتوانه
دست  –ند. در اولی، یعنی بانککشود خریداری میحاصل می بازپرداخت وام صدها خریدار خانه

های خریدار مسکن تصمیم به اعطای وام مبتنی بر ارزیابی دقیق درآمد و دارایی  –کم بنا به قاعده 
یک آژانس گذار، رتبه و امتیازی است که است. در دومی، تنها اطالعات در اختیار سرمایه

( آن تمایلِاگر توانایی )یا   است. اعتبارسنج به عنوان شخص ثالث برای اوراق بهادار تعیین کرده
به دلیل پیچیدگی ابزار مالی و عدم امکان ارزیابی  آژانس در برآورد دقیق جریان درآمد محتمل

 گذاریهسرماای که اساس آن ابزار مالی است با اختالل مواجه شود، تک صدها وام درهم تنیدهتک
وقتی این نابینایی را بگذارید کنار تقلّب  را نخواهد دید. گذارییهسرما پیش روی مخاطرات هرگز

که در حال  قطعی مواجه خواهید شد در تمام سطوح و برمال شده تا کنون، با یک فاجعه گسترده
 وقوع است.

الذکر چرا اتفاق افتاد: نخست، حذف قوانین شود فهمید ماجراهای فوقعالوه بر این به خوبی می
قوانینی که به نحو مؤثری  –وضع شده بود  ۱۹۳۰د بزرگ که پس از رکو ۳۳کنندهحمایتی تنظیم

و دوم، ناکامی در وضع مقررات جدید که   -گیری کرد های مالی پیشسه دهه از وقوع بحران
کننده به دو بتواند مخاطرات ذاتی ابزارهای مالی جدید را محدود کند. حذف قوانین حمایتی تنظیم

هایی که کننده در جهت صدور مجوز فعالیتین تنظیمشکل صورت پذیرفته است: بازنویسی قوان

                                                           

۳۲ mortgage-based security 

۳۳ regulatory safeguards 
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های بانکی گذاریبرای فعالیت در سرمایه های تجاریبانک قبالً ممنوع بود )از قبیل اعطای مجوز به
گر تحت فرمان مدیران های تنظیمسوداگرانه( و ناکامی در تقویت مقررات جاری توسط عاملیت

 عهد به بازارهای آزاد اند و با نفس وجود تنظیم مخالف اند. نئولیبرال که به لحاظ ایدئولوژیک مت

ی این بنیاد ارزش مارکس و همه-ای میان فهم این کتاب از نظریه کاربا این تفاصیل چه رابطه
کند که چطور هر ابزاری های مالی وجود دارد؟ چنین فهمی توجه ما را به این نکته جلب میحقّه

وجهی از اهداف شکست بخورد،  دافش برسد یا در رسیدن به آنداری، خواه به اهدر سرمایه
دارانه در برابر شدت موفقیت های مردم با کار سرمایهبر سر شدت انقیاد زندگیآمیز ی ستیزهمبارزه

. به بیان دیگر، گسترش سریع است های[ خود از بند این انقیادمردم در آزاد کردن ]زندگی
بایست در های بعدی انجامید میی را که به حباب مسکن و فروپاشیزدایی مالی و سوداگرمقررات

 ای فهمید.چارچوب چنان مبارزه

ای که به بحران اخیر منجر شد، که با تصدیق آنها چیزهای زیادی هست در باب وقایع تاریخی
قابل های توانیم به چنان فهمی برسیم. نخست، باید تصدیق کنیم که جاری شدن انبوهی از پولمی

ی وام رهنی به امید و گذاری به سمت سوداگری مالی، مثل خرید اوراق بهادار با پشتوانهسرمایه
 ییزدا[ بود که با مقرراتهیسرما ی]براتنها امکان موجود ها در آینده، انتظار بیشتر شدن ارزش آن

ز شد و از اواخر بود( آغا یبانک یباال یهامربوط به بهره نی)که شروعش حذف قوان یاز بخش مال
زدایی مالی در واکنش . دوم، باید تصدیق کنیم که مقرراتهمچنان در حال اجرا است ۱۹۷۰ یدهه

باعث شدند روند افزایش تورم  ۱۹۷۰ی به مبارزات کارگرانی انجام شد که با مبارزات خود در دهه
 یهاگزارشفی شود. سرعت یابد و نرخ واقعی بهره من )و به تبع آن روند بحران در بخش مالی(

 یتورم مشکل اصل یگرد ۱۹۷۵که در سال  دهدیدر آن دهه نشان مالمللی پول بینصندوق  یساالنه
« عدم انعطاف ساختاری در بازارهای نیروی کار»و منشأ اصلی آن تورّم اقتصاد جهان شناخته شده 

المللی پول. سوم، اگر چه تلقی شد، عبارتی برای اشاره به قدرت کارگران در زبان صندوق بین
زدایی است )که بعضاً آن را تر مقرراتزدایی مالی فقط بخشی از یک فرایند وسیعمقررات

ها و افزایش سود شکستن مبارزات کارگری، کاهش هزینهنامند( هدف آن درهممی« کردنلیبرالی»
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 ۱۹۳۰ی دتاً از دههکه عم – را سوداگریزدایی شکلی از بوده است، این شکل خاص از مقررات
گذاری واقعی در صنایع غیر مالی که به عنوان بدیلی سودآور برای سرمایه–به این سو منسوخ بود 

. سوداگری نیز مثل صدور احیا کردها با مبارزات کارگری در هم شکسته بود دوباره سودآوری آن
هایی که داری گذاشت برای فرار از آن بخشراهی را پیش پای سرمایه ۳۵سپارییا برون ۳۴سرمایه

چه از آن گریخته بود ]یعنی قدرت ای که قدرت آنی سرمایه بر کار ضعیف شده بود، به شیوهسلطه
ها و در واقع مشقت ی،مشاغل در برون سپار یاییجغراف ییجاجابهکارگران[ را نیز تضعیف کرد. 

. کرد یلقدرتمند بودند تحم یکه زمان یرا به کارگران از زندگی ترییینپا یدهاو استاندار یازهاامت
که از  یمهست گذارییهسرما ینهدر زم یمواز ییجاجابه یهم شاهد نوعزدایی مالی در مقررات

شود که کارگران ای منتقل میهای سوداگرانهگذاریمند به سرمایههایی با کارگران قدرتبخش
 آورند و اهرم فشار کمتری دارند.آن سردرنمیچیز زیادی از 

زدایی، ی نئولیبرالی به حقوق و دستمزدها )از طریق مقرراتی گستردهبا در نظرگرفتن حمله
، بیکاری در سطح وسیع( عجیب نیست که بسیاری از کارگران به اعتبارهای ۳۶هاسرکوب اتحادیه

فظ کنند. البته، بخشی از مبارزات کارگران بانکی متوسل شده اند تا استاندارد زندگی خود را ح
در جهت دسترسی بیشتر به اعتبارهای بانکی بوده است،  –های نئولیبرالی حتا پیش از حمله –بعضاً 

گرفت. شده صورت میگرفتههای سابقاً نادیدهها و اقلیتبه خصوص مبارزاتی که توسط گروه
برداری از این مطالبات از در صدد بهرهیمی تنظ یو بندها یدکاهش قی موسسات مالی به واسطه

ای از زبان حقوقیِ مندرج که اغلب در لفافه –بودند، اما با باالترین حد نرخ بهره  اعتبارطریق تمدید 
)که باعث افزایش چندبرابر نکول  ۳۷پر ریسک هایوامپیچیده بود.  اعتبار قراردادهای تخصیصدر 

ی از اعتبارهای مذکور بود. توزیع گسترده ( یک نمونهداشتحباب مسکن نقش  یدندر ترکشد و 
های اعتباری با نرخ سود باال بدون هیچ اقدامی برای تعیین قدرت بازپرداخت ]دارندگان کارت

                                                           

۳۴ off-shoring 

۳۵ outsourcing 

۳۶ union-busting 

۳۷prime-sub  mortgages  : م-هایی با بهره باال و با احتمال بازپراخت پایین وام 
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های باالی ی دیگر بود. اما همچنان که موسسات مالی در صدد به کارگرفتن نرخکارت[، نمونه
زد ما بودند، ما هم کامال دست روی دست نگذاشته نبودیم. سود برای مکیدن سهم بزرگی از دستم

های زودگذر را فراهم کرد، اعتبار نه تنها امکان خرید خانه، اسباب و اثاثیه، آموزش و دلخوشی
توانست جریان بازگشت پول بلکه نکول را به مثابه تهدیدی همیشگی در اختیار ما گذاشت که می

نکول شرکتها  یجهاگرچه در نتکند.  موسسات اعتباری را نابود و دستگاهرا دچار وقفه کند و دم 
، اما شدیسلب م هایترا دوباره مصادره کنند و حق مالک هاییاز اموال و دارا یبخش توانستندیم

دهنده مصرفیِ حاصل از اعتبار مطلقاً غیر قابل بازگشت به موسسات وام-ای از ارزشبخش عمده
بود. به این ترتیب مبارزات ما بر سر دستمزد با مبارزه بر سر اعتبار تکمیل شد. این مبارزه خیلی زود 

چرا گذاری کشیده شد ها و مجالس قانونها فراتر رفت و به صحن دادگاهاز سطح افراد و خانواده
زات مذکور م و ]تعیین کردیم[. )مباریدیرا به چالش کش یو ورشکستگ ط بازپرداختیکه ما شرا

ی حمایت از دست آخر، در زمان ریاست جمهوری اوباما، به ایجاد یک اداره جدید با عنوان اداره
ای که صنعت مالی، در زمان نگارش این مقدمه، تالش اداره –منجر شد   ۳۸مشتریان در بخش مالی

 کردن در کنگره، از کارش بیندازد.(کند با البیمی

 –یعنی تبعات اقتصادیِ عملیات نجات موسسات اعتباری  –ان مالی دلیل دوم برای تمرکز بر بحر
کند خود را از بحرانی که داری تالش میکه چطور سرمایهدهد از اینی دیگری به دست مینمونه

های خالصی خود به دیگران. به لحاظ کند: با تحمیل هزینهخالص  با مبارزات ما دچارش شده
های سرمایه بوده است؛ هر گاه مبارزات ما ی گردشهای همهصهتاریخی این شیوه یکی از خصی

گذاری ]در بخش داری تحمیل کرده، سرمایه ابزارهایی مثل وقفه در سرمایهبحران را به سرمایه
موازنه ، افزایش بیکاری و گاهی سرکوب پلیسی و نظامی را علیه ما به کار گرفته تا تولید[ ، اخراج

. را به راه اندازد گذاری و گسترش خودسرمایهاز  ییدر کند و بتواند دور جدقدرت را دوباره برقرا
های آشنا را در عمل ی این روشهای مالی اخیر، از جمله بحران جاری، کاربرد همهدر بحران

های نجات : واداشتن ما به پرداخت هزینهتریمیقد یروش حت یککه البته همراه است با بینیم، می
                                                           

۳۸ Consumer Financial Protection Bureau 
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دهیم( و تحمیل ریاضت اقتصادی طریق مالیات )که عمدتاً هم فقط ماییم که مالیات میاقتصادی از 
ای آشنا شده و به ما از طریق کاهش خدمات رفاهی دولتی. اگر چه ریاضت اجباری تبدیل به شیوه

و تمدید  ۳۹المللی پول در قبال قراردادهای احتیاطیی است که از طرف صندوق بین«شرط»اولین 
به کشورهای جنوب  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های المللی بدهی دههها در طول بحران بینزپرداختسررسید با
ها ]ی رفاهی و ای مثل کاهش هزینهدارانهشود، اما در بحران مالی اخیر الزامات سرمایهتحمیل می

اجتماعی[ در کشورهای شمال، از جمله اروپا و حتا آمریکا، نیز دیده شده است. حتا اگر فرض 
های در معرض های نقدی که به ارزش صدها میلیارد دالر ظرف مدت کوتاهی به بانککمککنیم 

های خطر افت تواندیم یاقتصاد یاضتر یلتحمورشکستگی داده شد نسبتاً سریع پس داده شود، 
ای که کند. با بررسی خدمات رفاهیما  یزندگشدید را در بلند مدت متوجه استانداردهای 

شود که کنند، چه در یونان و چه در آمریکا، روشن میتی حذف میهای ریاضبرنامه
های قابل توجهی که به پوشش ایدئولوژیکی است برای حمله« پذیری اقتصادیمسئولیت»

 شود. ما می استانداردهای زندگی

با های مارکسیستی دارد. مثالً، ای با دیگر تبیینهای برجستهاین درک از تکوین بحران مالی تفاوت
هایی که با استفاده از تمایزی که مارکس در جلد سوم کاپیتال میان کار مولد و آن دسته از تبیین

داری[ کنند که بخش مالی مطلقا بخشی انگلی ]در سرمایهکند استدالل میکار غیر مولد ترسیم می
رد و از این توان تولید کتوان جذب کرد اما نمیاست، قلمروی است که در آن ارزش اضافی را می

ی بحران نه در مبارزات ما بلکه در مازاد ارزش اضافی تولید شده در بخش غیر رو است که ریشه
شود. چنین تحلیلی بسیاری چیزها را نادیده مالی است که موقتاً توسط بخش مالی جذب می

که بخش  یمباش یپرخطر خدمات یتهرقدر هم که منتقد ماهگیرد که ما گیرد. اوالً، نادیده میمی
 یدبخش کاال )خدمات( تول ینانکار کرد که ا توانینم یرساند،و به فروش م کندیم یدتول یمال

. شوندیوب مسخود مارکس هم مولد مح یفبنا به تعر یآنها حت یکننده یدکار تول یرویو ن کندیم
داری در سرمایه مالی، از الگوی معمول های دیگر به بخشگذاری از بخشثانیاً، انحراف سرمایه
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هایی که کنترل بر کند، یعنی عرصههای سودآورتر پیروی میجاری شدنِ پول به سمت عرصه
 شغل منجر شده یجادقطعا به اوگسترش صنعت مالی جا بیشتر است. اگر چه بسطنیروی کار در آن

به شدت اند و یافتهشوند به ندرت سازماناست، اما کارکنانی که در این بخش استخدام می
دلیل پایین بودن ها، بهلیرغم جایگزین شدن تعداد بیشماری از محرّرها با انبوه رایانهاند. عپراکنده

دستمزد در الیه های پایین سلسه مراتب مزدی، بخش مالی همچنان لشگری از منشیان و دفترداران 
باالیی برای دالالن و های که جایگاهی را در الیهگمارد، حال آنبا حقوق ناچیز را به کار می

 کند.های نجومی ایجاد میسوداگرانی با حقوق

داری زدایی مالی و تجدید حیات سوداگری مالی همچون واکنشی از جانب سرمایهفهم مقررات
های درونی مالی را مطلقاً در چارچوب پویایی بحراننسبت به مبارزات ما، با آن دسته تفسیرهایی که 

دهند، نیز متفاوت است. تاریخ رکود سوداگری مالی توضیح می خود سرمایه در رونق و
تواند انجام دهد، و چگونگی انجام آن، دهد آنچه که سرمایه میداری به وضوح نشان میسرمایه

دهند. بسیاری از آن شود که از بیرون آن را تحت فشار قرار میتوسط نیروهای دیگری تعیین می
خواست های طبقات حاکم قدیم بود که سرمایه میه ناشی از تالشآغازین سرمای فشارها در دوره

داشت، با فشار مضاعفی ها را از باالی سر خود برکنارشان بزند. به محض آن که سرمایه آن فشار
آمیز طبقه کارگر که سرمایه با رشد خود آن را ساخته و پرداخته بود مواجه از سمت نیروی ستیزه

های مالی در اساس تفاوت چندانی با ی اِعمال شده بر فعالیتهای قانونشد. محدودیت
های قانونی اِعمال شده بر طول روز کاری، کار کودکان، شرایط شدیداً نا امن کار، محدودیت

ها از طریق رها کردن ضایعات سمّی خطرناک در محیط زیست و قس علیهذا، ندارد. کاهش هزینه
ی ایدئولوژیکی بود که داریْ افسانهسرمایه ۴۰ِ«عدم مداخله دولت در بازار یاستس»یا « بازار آزاد»

آور پیشین های الزامتوسط کسانی اجرا شد که دست به حذف برخی محدودیتدر مقاطع مختلف 
قیدوبندتر، برای همگان مفیدتر و بهتر خواهد بود و چه داریِ بییک سرمایه با این توجیهات زدند:

ها در بخشند و از آناند که این افسانه را تجسّم میای آفریدههای ریاضیقتصاد مدلو چه. علمای ا
                                                           

۴۰ laissez-faire 
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که نه آنچه  ندایدئولوژیکا ییهابرساختهها کنند آنزدایی استفاده میهای مختلف مقرراتبزنگاه
باید بیاید. بنابراین، نبوجود  یروز رودیم یدام را که نه آنچه دهندیم یحتا کنون بوده را توض

پیدا کردن  توجه ما را از کار دشوار« های درونیپویایی»بگذاریم دستاویز قرار دادن چیزهایی مثل 
 ی،مال ییزداازجمله مقررات ییزداچطور اشکال مختلف مقررات: منحرف کند پاسخ این پرسش

 برایایجاد شده  هاییتمحدود در جهت دور زدن یا خنثی کردن دارییهسرما یهامقوم تالش
را به  یهسرما هاییبآس مان ایجاد کردیم تاهایی که ما با مبارزاتبوده است، محدودیت یهسرما

 . یمحداقل برسان

 داریفراسوی بحران مالی، پولی و سرمایه

 تر طرح کردم:مسائل ]دست آخر[ من را به سمت این مهمترین پرسش سوق داد که پیش همه این
عمل سیاسی برای تغییر جهان است به نحوی که بیش از این مجبور به این نظریه متضمّن چه نوع »

های یکی از استلزام»پاسخ اجمالی من به این پرسش این بود که « های مالی( نباشیم؟تحمّل )بحران
دسته از  از جمله آن –های ما توسط خودمان است این نظریه لزوم سازماندهی مجدد فعالیت

 «کنیم.داری تأمین ی سرمایهتا نیازهامان را آزاد از سلطه –نامیم می« کار»ا ها که اکنون آن رفعالیت
 بگذارید پاسخم را بیشتر باز کنم.

 یکه سع یشنهادهاییپ یشروتریننسبت به پ داردیفراتر برم یپاسخ گام یناوال واضح است که ا
ها دههالبته که  یمقررات مجددوضع با کنند، خالص  یاز شر تکرار بحران کنون ]فقط[ دارند ما را

چراکه  یمکن یتحما یشنهادهاپ یناگر چه ممکن است از ا. وقوع بحران را گرفته بود یجلو
گوید ، اما تجربه تاریخی قاطعانه به ما میدهندیکم موقتا ما را از بحران نجات مدست

ای که من به آن ی سیاسیه. نه، نتیجتوانند تا فردا لغو شوندشده میهایی که امروز وضع محدودیت
ی عناصر مقوّم رسیدم چیز دیگری است، این که تنها راه رهایی دائم از بحران مالی رها شدن از همه

داری. به این اعتبار، ما باید در جهت تغییر ]شیوه[ تولید، ها و خود سرمایهآن است: پول، بانک
داری قید کلّ سرمایه را ازدستانه ما پیشجا مبارزه کنیم که به نحوی توزیع و مصرف ثروت تا آن
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هامان با کار برای سرمایه و آزاد کند. اساساً بیش از هر چیز باید برای پایان دادن به انقیاد زندگی
اند بجنگیم، نهادهایی از قبیل ی آن نهادهایی که در خدمت این منقادسازیبرچیدن بساط همه

 ها نیست. ود به آننهادهای مالی، که البته به هیچ وجه محد

 –استدالل من در اینجا کمابیش تکرار دالیل مارکس علیه اصالحات پولی در قرن نوزدهم است 
خواستند که می ۴۲و جان فرانسیس برِی آمریکایی ۴۱از جمله در برابر کسانی مثل جان گرِی انگلیسی

خواستند که می ۴۴را جایگزین پول کنند و فرانسویانی مثل پیر جوزف پرودون ۴۳«رسید انجام کار»
خرد بود نه  یاعتبار به کسب و کارها یکه هدفش اعطارا جایگزین کنند « های مردمیبانک»

 ۱۸۵۷به سال  گروندریسههای . مارکس استدالل خود را در اولین یادداشتبزرگ یکسب و کارها
، نوشت که یکسال قبل ۴۶هادر باب اصالح بانک، ۴۵تاب آلفرد داریمونطرح کرد که در پاسخ به ک

پرودونیستی داریمون در باب تغییرات  گزنده بر استدالل یمارکس ضمن نقدمنتشر شده بود. 
 کند: طلبی در نظام پولی یا مالی اشاره میقیمت، به محدودیت هر نوع اصالح

یابد : چطور باید بر باال تقلیل میبندی اخیر،  مسئله به این پرسش در این صورت»
ها. و چگونه؟ های قیمت غلبه کرد. راه حل: از میان برداشتن قیمتو پایین رفتن

مبادله با سازمان  :ولی تکلیف ما با این مسئله چیستاز طریق  الغاء ارزش مبادله. 
این . به آورد[]و دوباره به شکل دیگری سر برمی بورژواییِ جامعه تطابق دارد

ی بورژوایی. از ی نهایی: انقالب اقتصادی در جامعهرسیم به مسئلهترتیب می

                                                           

۴۱ Englishman John Gray 

۴۲ American John Francis Bray 

۴۳ labor chits 

 م- توان تعبیر کرد.هم می« های کارکوپن»هایی که حاکی از مدت زمان نیروی کار صرف شده باشند. برگه
۴۴ Pierre-Joseph Proudhon 

۴۵ Alfred Darimon 

۴۶ De la reforme des banques 
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ها یا ی بانک«استحاله»همان ابتدای کار بدیهی بود که شرّ جامعه بورژوایی با 
 «شود.عقالنی کم نمی« نظام پولی»تاسیس یک 

. تنها راه غلبه بر ]این استدالل[ همانقدر که در قرن نوزدهم صادق بود، امروز نیز صادق است
هایی در رداشتن سامان بورژوایی جامعه است که پول و مالیه در آن دقیقههای مالی از میان ببحران

پایان زندگی هم تنیده اند. اما از میان برداشتن سامان بورژوایی جامعه یعنی از میان برداشتن انقیاد بی
ها سازماندهی ایر نهادها، که انقیاد به واسطه آنبا کار. پول و مالیه صرفاً دو نهاد اند، در میان س

های وارده ها و آسیبها، ما برای به حداقل رساندن فشارآن شود. تا زمان از میان برداشته شدنمی
که هم در این نبرد پیروز از جانب آن نهادها، به شکل کامالً مشروع، خواهیم جنگید. اما برای این

 یلوازم ضرور یعو توز یدتول یلبد یهاآن روش یهمهرویم باید ها فراتر شویم و هم از آن
که  یستناز ز اییوههمان ش یم،کن یحو تشر یابیمان را ارزمطلوب یزندگ ییوهرا، ش مانیزندگ

جدید بدون  ۴۷هایکمونایم، آنچنان که در خلق دارانه ابداع کردهبیرون از مناسبات سرمایه
 ایم.سازی، پول و مالیه مشارکت داشتهکاالیی

های فراوانی در اطراف ما هست. برخی قدیمی و آشنا هستند، مثل مبارزات دهقانی که نمونه
حفظ کرده اند یا مبارزات  خودمختار یکشاورز یتفعال یبرا اییهبه عنوان پاهای اشتراکی را زمین

ردن زمین که اغلب با هدف مشابه بود. مبارزات شهری نیز به زمین برای به دست آودهقانان بی
موازات قابل ذکر است، مبارزاتی از قبیل تسخیر فضاهایی برای مزارع اشتراکی یا مراکز تجمع 

های مدرن برخوردارند، از جمله زراعت ها جدید اند و از مزیت تکنولوژیجوانان. سایر نمونه
هایی برای پرورش مواد خوراکی است، مستقل کشتو آبشهری که فقط نیازمند فضای محدود 

ا. سایرین نیز درگیر تولید و انتشار آزاد یمتهق یدارانهیهسرما هاییکارو دستاز کشاورزی تجاری 
های خود از طریق اینترنت اند. هر چند دستیابی و کار کردن اطالعات، دانش، موسیقی، هنر و تجربه

رنت راه دارند همراه با یک هزینه مشخص مالی و صرف نیروی کار است، هایی که به اینتبا رایانه

                                                           

۴۷ commons 
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ها با این حال کاهش مدام هزینه ادوات و وسایل کامپیوتری و ازدیاد دسترسی آزاد از طریق کتابخانه
 یجادبا اها نفر کاهش داده است. ها را به شکل دائمی برای میلیونهای وایرلس آن هزینهو شبکه

به مدد آنها مناسبات ما  یهکه سرما هایییانجیاز بند م یمتوانست ای،دارانهیرسرمایهت غمناسبا ینچن
ی انعکاسی و هایانجیم. )مراجعه کنید به بحث یمرها شو کندیم یریترا مد یگرانبا خودمان و د

ها از طریق تحمیلِ میانجی-قیاسی در فصل پنجم همین کتاب.( اگر چه سرمایه مدام در پی باز
ها را محدود و مقیّد کند، و محتوا و است، تا رشد و گسترش آن کمون« حقوق مالکیت فکری»

حال مبارزات  ها را در جهت اهدافش که همان تحمیل کار باشد به انقیاد در آورد، با اینخالقیت آن
های سرمایه در حصارکشی و به کرّات از توانایی شتاب گرفته یدجد هاییحصارکشما در برابر این 

 پیشی گرفته است.

از میدان تحریر  –های موج جدید تسخیرهای اعتراضی در سطح جهان ترین جنبهیکی از برجسته
تماعی بوده است. های بدیل اجآزمودن شکل –تا پارک زوکوتی و صدها مکان دیگر 

نمای تسخیرکنندگان به جای سازماندهی سلسله مراتبی از باال به پایین که سلسله مراتب سرشت
های افقی و دموکراتیک کند، سازماندهی را با آرایش جمعی و شکلداری را بازتولید میسرمایه

را فسخ  یرها حصارکشنه تنها بارها و با یرتسخ یهاجنبش یلقب ینااند. تقسیم وظایف صورت داده
 یستنز دارییرسرمایهغ هاییوهاند بلکه به دنبال شکوچک خلق کرده ییهاکرده اند و کمون

 .اندبوده

روشن است که دو صد حرف در باب این موضوعات برای گفتن هست و  بندی:در مقام جمع 
تا همینجا « مقدمه»ها. اما این آناحتماال بیش از آن نیز در باب ارتباط فرازهای مختلف این کتاب با 

گذارم به این امید نیز به نظرم طوالنی شده، پس، متن را، در همین نقطه از بحث، به خواننده وا می
ی مبارزات جمعی ما عمق که در دسترس قرار گرفتن این ترجمه به یک بحث مفید در باب آینده

 و وسعت بخشد.

 هری کلیور     
 آستین، تگزاس     
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