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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Economic اقتصادی

  

  جھانگير محبی: فرستنده

  خسرو صادقی بروجنی

  ٢٠١١ می ٢١

  تقدير نا مشترک مسافران تايتانيک

  داران را اين  استٽمار توسط سرمايهۀ شيو، به روشی بسيار ساده و روشن،یندي سوۀ، نويسند»آگوست استريندبری«

  :کند چنين تشريح می

   اونجا به اون مرده چی گفتی؟- "

  . بھش گفتم که او بايد تندتر کار کنه-

   چه کسی اين حق رو به شما داده که به اون دستور بدی؟-

  . حقوق اونو من ميدم-

   چقدر بھش حقوق ميدی؟-

  . کرون١٠ روزی -

  ی از کجا مياری؟ پولی رو که به اون ميد-

  .فروشم  من سنگ می-

   چه کسی اين سنگارو برات ميشکونه؟-

  . اون انجام ميده-

   در روز چه مقدار سنگ برات ميشکونه؟-

  . تو عرض روز مقدار زيادی سنگ ميشکونه، اوی-

   چقدر شما برای اين کار ميگيری؟-

  . کرون۵٠ تقريبا -

که شما فقط دور و بر پرسه ميزنی و به اون دستور ميدی که  اطر اين به خ، کرون ميده۴٠ پس ديگه اين اونه که -

  .تر کار کنه سريع

  .ھا من ھستم  ولی مالک ابزار کار و ماشين، بله-

   چطوری صاحب اونا شدی؟-
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  .ھا را فروختم و اونقدر پول گرفتم که تونستم باھاشون ابزار و ماشين آالت بخرم  من سنگ-

  ه بود؟ھا را شکوند  چه کسی سنگ-

  )١! ( احمق، ساکت شو-

پردازی بلکه با  کند لُِب کالم آن چيزی است که مارکس با زبانی نه در خور قصه  روايت می"استريندبری"چه  آن

  :نات علمی در آثار خود اثبات کرده استئيتب

و » باشد«تر  که طرِف کار ھر چه کم  سرمايه و اين-اين تضاد کار. است» کار«ضِد آن يعنی » سرمايه« منشأِ 

جوابی . داری است  منطق نظام سرمايهۀشود، پاي تر می بيشتر از ھستی انسانی خود دست بکشد، سوِد سرمايه فزون

ز جوابی است که افراد ای ا استعاره!) ساکت شو، احمق(کند   دريافت می"استريندبری"گر در داستان  که فرد پرسش

  .کنند کنند دريافت می  و منطق آنان را نقد مینبرد می طلبندبه داری را  ی که نظم حاکم سرمايهئھا ه و گرو

احمقانی که به جای الس زدن با روزمرگی خود و لذت بردن از آن، خطر اخراج و احظار و بيکاری و تبعيد و 

انه از اين حيث احمق و ديو. خرند تا سرشت انسانی خود را بروزی بايسته داده باشند مھاجرت اجباری را به جان می

ھا روال تکراری و  شوند، مرزبندی دارند و ھمچون آن اند که با اکثريتی که تسليم روابط و مناسبات موجود می

کسانی که به !. ريزد را به ھم می) بی شعوری حاکم(دھند و مناسبات شعور متعارف   روزمره را ادامه نمیۀنينديشيد

و تفکر انتقادی خويش را ھمچون ) ٢( از فھم خويش کارگيریه تعبير کانت در شعار روشنگری، دليرند در ب

ش را کنند، رنج نمیرا به مرخصی گسيل » انديشيدن«گذارند و   انديشه وا نمیۀنشئگانی سرمست به عمود خيم

  .شوند و به انديشيدن خطر می کنند متحمل می

کنند که  خود را چنين تفسير میدر برابر اين عده کسانی قرار دارند که با ساده انگاری خاص خود جھان پيرامون 

 ای به ياری نيروی ھوش و ذکاوت و سخت کوشی خود به مدارج باال نائل گشته اند و حق سروری و رھبری بر عده

جوامع : شود میھا به دانشجويان حقنه    ھای درس دانشگاه ی ھر روزه در کالسئھا چنين آموزه. ديگران را دارند

 Knowledge is. ھستند) Knowledge-based Society(» دانش بنيان «و» ی محورئجوامع دانا«امروز 

Powerسر آمد بودن ديگر از روابط قدرِت نشأت گرفته از تضاد کار و سرمايه حاصل .  شعار چنين جوامعی است

يد با خدماتی شدن جوامع جد. ھای خويش به سرآمدی نائل آمده است شود بلکه آن که سرآمد است به مدد دانسته نمی

يگاھی که ی است و جائچه ھست داناھا منسوخ گشته است و ھر آن  و تضاد ميان آن» سرمايه«و » کار«صحبت از 

  .ی دارندئبندی دانا افراد در رده

زنند و به جای عنوان   خويش دست به ابتکارات نوين میۀآنان که سرآمد ھستند به ياری قوای فکری و خالق

کاوت و اينان با خالقيت و ذ. ھستند» کار آفرين«خطرتری چون  تر و کم ن محترمانه دريافت عنواۀدار شايست سرمايه

چنين است که کارآفرينی از !. کنند کنند و برای نيروی کار جامعه ايجاد شغل می می» یئاشتغال زا«ھوشمندِی فردی 

  .ھای ريز و درست آموزش داده شود ھای نوينی است که بايد در دانشگاه رشته

ھای او  ھا و شکست شود و موفقيت  اقتصادی پنداشته می-منتزع از ساختار سياسی» فرد « ھارچوب نظریدر اين چ

، اشرافيت، آنان که »بازندگان«و » برندگان« «: به بيان پير بورديو. حاصل ابتکارات يا اشتباھات شخصی اوست

ی آن دارند و ئرا به معنای قرون وسطای اشرافيت ھا  ويژگیۀناميم، به ديگر سخن کسانی که ھم اشراف دولتی می

دانند؛ حال  ای است که آن را موھبتی آسمانی می شان، يا بنا به ديدگاه خودشان، ھوشمندی اقتدارشان مديون تحصيالت

ری اجتماعی کند و نابرابری در ھوشمندی از نابراب دانيم در جھان واقعيت، اين امکان را جامعه توزيع می که می آن

کند که تقريبا ھمانند ضديت ميان اربابان و  ی و کارآمدی به خوبی ضديتی را توجيه میئلوژی تواناايدئو. است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 با دستمزد باال و بسيار نادر دارند؛ چنان که ئیھا ھا و فعاليت یئيک سو شھروندانی کاملند که توانادر . بردگان است

و ) گزينند ن را در بھترين حالت کارفرمايان برمیکه ديگرا حال آن(توانند کارفرماھای خود را خود برگزينند  می

 بزرگی از کسانی که ۀگاه در سوی ديگر تود آن. المللی کاری با درآمد بسيار باال داشته باشند توانند در بازار بين می

ھستند اين اکثريت عظيم که توليدکنندگان اصلی سرمايه ) ٣.(»ی داشته باشند يا بيکار باشندئ محکومند کارھای حاشيه

داری تاکنون موجود  وليبراليسم که ھارترين و ولنگارترين نوع سرمايهئ اخير و در دوران ھژمونی نۀدر چند دھ

در صورتی که اقليتی که کنترل و ھدايت مکانيزم و ساز و . است ھمواره سطح درآمد ثابت و رو به تنزلی داشته اند

  .مند گشته اند ن بھرهد ھمواره از سودھای کالنکار سرمايه را بر عھده دار

کند و در حال غرق   جيمز کامرون وقتی کشتی با کوه يخ برخورد میۀساخت)   ١٩٩٧(» تايتانيک«در قسمتی از فيلم 

انبوھی و . ھای نجات ھستند شدن است، انبوه مسافران کشتی سراسيمه و مضطرب مشغول سوار شدن به قايق

) Classification(بندی شود طبقه  خود را نجات دھند باعث میکنند جان ازدحام مسافران مضطربی که سعی می

ای تنگ  و يا دخمه )First Class( اند   اين اساس که اتاقی گران قيمت و لوکس و رو به دريا کرايه کردههمسافران ب

 پيشامد در کنار ھم قرار بگيرند و» بحران« کشتی، به ھم بريزد و فقير و غنی در اين ۀو تاريک مجاور موتورخان

 و ھای نجات ھستند گفت ن درجه چندم کشتی در حال سوار شدن به قايقاھنگامی که مسافر.  را تجربه کنندمشترکی

  :گيرد شود، ُرز و نامزد اشرافِی او در می  بين مادِر ُرز که زنی متمول و از طبقات باالی جامعه محسوب میئیگو

  شود؟ ت درجه بندی مسافران رعايت نمیھای نجا چرا در سوار شدن به قايق:  مادِر ُرز-

  .ن کشتی خواھند مردانصف مسافر! خفه شو مادر:  ُرز-

  !نصف بی ارزش کشتی:  نامزد ُرز-

 تمدن عقب ۀکه ھمگان ناگزير به سوار شدن به آن ھستند و گرنه از قافل» قطاری سريع السير«و يا » کشتی«تعبير 

به ) ۴(ن گلوباليزيشن اا نشان دھند بارھا در کالم مدافعری روند کنونی رخواھند ماند، به اين قصد که اجنتاب ناپذي

  .کار رفته است

 يعنی جھانی که – ما مسافران يک کشتی ۀورزد، که ھم شدن واقعيتی عينی است که بر اين حقيقت تأکيد می جھانی «

اقليت ناچيزی در . کنند تی سفر میاما، مسافران اين کشتی تحت شرايط بسيار متفاو.  ھستيم-کنيم  در آن زندگی می

اطات جھانی است، ھای ارتب ھای موبايل و امکان دسترسی به شبکه ھای لوکس، که مجھز به اينترنت و تلفن کابين

ھا به آن. از منابع آب تميز برخوردارند بسيار موزون و مغذی فراوان و ھمچنين ئیھا از رژيم غذاآن. کنند سفر می

  .شکی و به فرھنگ دسترسی دارند پزۀھای پيچيد مراقبت

فريقا به اکنند که شباھت به تجارت وحشتناک برده از  اکثريت عظيم رنج ديده، اما در شرايطی مسافرت می

، از ه استسکان داده شدا کثيفی از آن ۀ درصد مسافران اين کشتی، در گوش٨۵. مريکا داردامستعمرات گذشته در 

کند، که  بديھی است که اين کشتی بيشتر از آن بی عدالتی حمل می. برند یگرسنگی و بيماری و درماندگی رنج م

تواند به بندر  کند، که نمی  را طی میائیچنان غير منطقی و بی معن اين کشتی مسيری آن. بتواند شناور باقی بماند

ن اتفاقی بيفتد، ما اگر چني. رسد که مقرر است اين کشتی با يک کوه يخ شناور تصادم بکند به نظر می. امنی برسد

  )۵(» .ھمه با آن غرق خواھيم شد

و » شعاری«، »غيرعلمی«، »بدبين« اين جمالت بی شک ھمچون ھر منتقد راديکال ديگری با عناوينی چون ۀگويند

ايدئولوژی،  ھای مد روز ضد  انديشهۀم متھم خواھد شد و در سايئيخطاب يا بھتر بگو» ايدئولوژيک«

چالش اين نظرات با . شوند به اذھان حقنه می کنند ھای ضد انسانی را که علمی پنداشته می هترين انديش ايدئولوژيک
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اغلب جواب اين . »تواند وجود داشته باشد؟ به جز روند کنونی چه روند ديگری می«شود که  ال روبرو میؤاين س

وجود و ناممکن جلوه دادن ال از قبل در ذھن پرسشگر موجود است و ھدف از طرح آن بديھی جلوه دادن طرح مؤس

  .باشد ھای ديگر می گزينه

ای سر   نظر کفايت می کند، تنھا اشارهۀاما برای رفع اتھام از اين القاب که ھر يک برای بی اعتبار شدن در عرص

انی به اين منظور فقط نياز نيست به آمار جھ. تواند محکی بر اثبات يا رد نظر منتقدان راديکال باشد دستی به آمار می

 جھان ارجاع داده شود و از افزايش شکاف ۀ و توسعه نيافت ای ميان مناطق توسعه يافته و در حال توسعه و مقايسه

توان به قلب اين سيستم و نظامی که  برای شناخت کل سيستم موجود می. ھا صحبت کرد نابرابری ميان آن

  . رجوع کرد،داری در آن جاری است ترين مناسبات سرمايه پشيرفته

نی ئيمريکا و ھشتاد درصد پاا ۀترين قشر جامع مند سھم درآمد کسب شده توسط يک درصد ثروت) ١(نمودار شماره 

آيد، علی رغم اختالف جمعيتی فاحشی که ميان اين دو  ھمچنان که از نمودار بر می. کند مريکا را مقايسه میاجامعه 

جمعيت بسيار کمتری می باشد روند عموماً صعودی را  که دارای ئیسھم درآمد يک درصد باال. گروه وجود دارد

شکيل می دھند، ھر ساله مريکا را تا ۀ جامعۀ درصد بقي٨٠طی کرده است و در برابر آن اقشار وسيعی از مردم که 

 که سال ١٩٩٠ھای منتھی به  ھمچنين شکاف بين اين دو دسته از سال.  کمتری نصيبشان شده استسھم درآمد

دی بر اين ادعا است که ئي مھر تأرونداين . ق و تک قطبی شدن جھان است افزايش يافته استفروپاشی بلوک شر

بود و ظھور جھان » کار« فروپاشی بلوک شرق به عنوان بلوکی که در تضاد ميان کار و سرمايه، مدعی حمايت از

 و   گلوباليزيشن جديدۀوليبراليسم جھانی، انديشئتک قطبی از پس جنگ سرد، نه تنھا پيوندی عملی با ظھور ن

 -داری مرکز نيز تضاد کار  ملی کشورھای سرمايهۀافزايش فشار بر نيروی کار جھانی دارد، بلکه در محدود

شود در رأی و نظر مبلغان جھانی شدن به شکل  ھای تاريخی باعث می اين تطابق. سرمايه را فزونی بخشيده است

  .ای فاقد سوژه در پويش تاريخی شک کرد پروسه

  

مريکا ا ۀنی اقشار جامعئي درصد پا٨٠ و ئیمقايسه سھم درآمد کسب شده توسط يک درصد باال): ١(نمودار 

)١٩٧٩ -٢٠٠٣) (۶(  

 نوعی ۀوليبراليسم که بر پايئنی جامعه در مبانی نظری نئي جامعه و اقشار پائیاين شکاف روز افزون ميان قشر باال

 ممکن است   ھا نیئيھا و کاھلی پا ئی باالۀ و فعاليت خالقانئیريزی شده است، به کوشا وداروينيسم اجتماعی پیين
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 ارتقای کيفيت ۀھا شايست ئیتی حاکم که در مثال فيلم تايتانيک عنوان شد فقط باالوداروينيسيدر رويکرد ن. تعبير شود

دھند که بخش بی ارزش کشتِی ترقی و پيشرفت را   تشکيل می ھای کار کنی را ھا توده نیئيشان ھستند و پا زندگی

ترين   بر باد دادند عاقالنهاز اين رو اگر بحرانی رخ دھد و بسياری از آنان ھستی و زندگی خود را. دھند تشکيل می

گاه   است که ھيچ  جامعه و نخبگان کارآفرينیئیھای باال وليبراليسم، ياری رساندن دولت به اليهئکار در منطق ن

مريکا دولت به اچنان که در بحران اقتصادی اخير  آن(شود  ھا علت بحرات عنوان نمی  آنۀعملکرد بيشينه خواھان

  : به درستی نوشت٢٠٠٨ اکتبر ١٨داران شتافت و روزنامه اکونوميست در  داران و بانک ياری سرمايه

 ھزار نفرند و درآمدھای ۴۵که ) Morgan Stanley(برای نجات کارکنان مورگان استانلی ) مريکاا(چرا دولت  «

ھزار کارگر  ٢۶۶کند اما به جنرال موتورز که  دھندگان پرداخت می خوبی نيز دارند ده ميليارد دالر از جيب ماليات

مريکا بيش ا ۀکه در جامع» نصف بی ارزش«اين چنين است که کمک مستقيم به آن ). »دارد رقمی تعلق نمی گيرد؟

  .ھای اقتصادی قرار ندارد گذاری ريزی و سياست دھند در اولويت برنامه از ھشتاد درصد جمعيت را تشکيل می

کم و ھمچنين در جواب به کسانی که مرگ تضاد کار و سرمايه وليبراليستی حائ ن- وداروينيستیياما در رّد ادعاھای ن

. کند اين ادعاھا را اثبات  قادر است کذب بودن ) ٢(دارند نمودار شماره   محور اعالم میئی داناۀرا در دوران جامع

دئولوژی وليبراليسم و ايئارتباط معناداری ميان مقطع زمانی رواج ن) ١(در اين نمودار نيز ھمچون نمودار شماره 

اين نمودار نشان . داری و افزايش فشار بر نيروی کار وجود دارد ھای مسلط سرمايه سازی به عنوان گفتمان جھانی

 Real median family(و ميانگين واقعی درآمد خانوار ) Productivity(وری نيروی کار  دھد بھره می

income( ھای پس از  در سال ش يافته بود، اما شکاف ميان اين دو  تقريباً ھم پای ھم افزاي٧٠ ۀھای ميانی دھ  تا سال

  .آن بيشتر شده است

  

  )٧) (٢٠٠٣ -١٩۴٧( مريکا اه وری و ميانگين واقعی درآمد خانوارھای  رشد بھرۀمقايس): ٢(نمودار 
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-٢٠٠۵ (ھای  وری و مزد و مزايای کارگران توليدی در سال  ميان بھرهۀکه به مقايس) ٣(ھمچنين نمودار شماره 

 آنان وری کارگران، مزد و مزايای رغم رشد صعودی و مداوم ميزان بھره دھد که علی پردازد، نشان می می) ١٩٧٩

  .وری رشد بسيار کمی داشته است يا ثابت و يا در مقايسه با بھره

  

  )٩) (١٩٧٩ -٢٠٠۵(مريکا ا مزد و مزايای کارگران توليدی در وری و  رشد بھرهۀمقايس): ٣(نمودار 

 منتشر شد و به دليل ١٩٩٢که در »  خستهئیمريکاا«استاد اقتصاد دانشگاه ھاروارد در کتاب » جوليت شور«

داری را برانگيخت، معتقد  پردازان نظام سرمايه افشای بسياری از حقايق خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظريه

  :تاس

وری کار  بھره. وری از کار دارد ان تناقض شديدی با افزايش سريع و ھمزمان بھرهئيمريکااکاھش ساعاِت فراغت «

وری کار يک  با افزايش بھره. تواند در واحد زمان توليد کند  مقدار کار و خدماتی است که ھر کارگر میۀدھند نشان

تواند با ھمان ساعات کار پيشين  تری توليد کند و يا می ان کوتاهتواند ھمان مقدار کاال و خدمات را در زم کارگر می

آيد که انسانھا ساعات  وری کار افزايش يابد اين امکان به وجود می ھر زمان که بھره. کاالھای بيشتری توليد کند

  .کمتری کار کنند و يا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بيشتری دريافت کنند

 مقدار کاال و خدماتی به اندازه ١٩٤٨ايم که با صرف نيمی از ساعات کاِر سال  ان آن را داشته، ما تو١٩٩٠از سال 

 ساعت در روز کاھش دھيم و يا ۴ ساعت به ٨توانيم ساعات کار را از  بدين ترتيب اکنون می. آن سال توليد کنيم

اند غير قابل باور به نظر رسد، اما تو له میمسأاين . داشته باشيم) با مزد(حت شش ماه در سال تعطيلی و استرا

  )٩ (".وری چيزی جز اين نيست  ساده و نتيجه گريز ناپذيِر افزايش بھرهۀمحاسب

 بايد ١٩٧٣نان آور خانواده اکنون برای رسيدن به سطح زندگی سال «: دھد جوليت شور در پژوھش خود نشان می

رغم پيشرفت شگفت انگيز  دھد که علی چنين نشان میاو ھم. »در سال بيشتر کار کند)  ھفته۶بيش از ( ساعت ٢۴۵

  ».  سال اخر تقريباً ثابت مانده است۵٠تکنولوژی، ساعات کار خانگی برای زنان در 

اما . تند کار و سرمايه داللت دارند، کم نيسۀاين نوع نمودارھا که بر افزايش روز افزون نابرابری و شکاف فزايند

 نياز به بررسی عوامل گوناگونی  روند،تحليل اين. رسد  اعتراضی به گوش میتر صدایرغم اين واقعيات کم علی

داری که امروز به شکل امر بديھِی اذھان  بلکه فرھنگ سرمايه. دارد که فقط شامل عوامل عينی و مادی نيست

  .گوی انفعال و بی عملی حاکم خواھد بود  ھا در آمده است جواب توده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

از اين . دھد که مناسبات آن را باز توليد کند  میرواجستثمار آشکار و پنھان، فرھنگی را سو با ا داری ھم نظام سرمايه

رو چه بسا برای بسياری از زحمتکشان و نيروی کار جامعه که توليدکنندگان واقعی کاال و خدمات ھستند مناسبات 

که بديل نوينی برای  ی جلوه نمايد حاکم و کنترل و ھدايت مناسبات توليد و قدرت در جامعه توسط سرمايه امری بديھ

شناسانه و  ر اين نگرش و ترويج نگاھی نو به مسائل گوناگون، از مباحث ھستیيي تغ )٨.(آن قابل تصور نيست

تر، نياز به عملياتی شدن مباحث تئوريک صرف و کارھای ميدانی مدام در  تر و مادی ھای عينی  معرفتی تا بحث

بايد به اين امر اعتقاد .  که بايستی ھدف مشترک فعاالن اجتماعی و کارگری قرار گيردميان اين اقشار و طبقات دارد

ی بدون وجود يک نگرش نوين اجتماعی و فرھنگی ايجاد نخواھد شد و شت که ھيچ تحول سياسی و اقتصاديراسخ دا

  .يا پس از مدتی به شکست خواھد انجاميد

  

  :نوشت پی

  .»داری ر سرمايهاسرا« آگوست استريندبری در کتاب -١

در پاسخ به پرسش  «ۀاين است شعار روشنگری، در مقال» دلير باش در به کار گرفتن فھم خويش«:  کانت-٢

ارھارد بار، ترجمه سيروس آريانپور، نشر آگه، : ، گردآورنده»روشنگری چيست؟«، در کتاب »روشنگری چيست؟

  ١٣٨۶، )ويراست دوم(چاپ اول 

وليبراليسم، عليرضا پالسيد، تھران، چاپ اول، ئ ايستادگی در برابر نۀ دربارئیتارھاگف). ١٣٨٧( بورديو، پير -٣
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