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  :شود سه مضمون بیش از پیش شنیده می ،از زمانی که جنبش اشغال وال استریت شروع شد

  .طبقاتی و تشکیل نظام بدیل هنازعداری، تشدید مه تعمیق بحران سرمای

با  چنین ھم .رفته است شود که نظام سرمایه به بحرانی عمیق فرو درستی گفته می به ،ین یا آن تبیینا اتکا بر با

 به ،ھا درصدی در برابر یک ،ھا درصدی ٩٩رویارویی از  ،ای که جنبش وال استریت باب کرد استفاده از شعار بسیار ساده

بودن جھانی دیگر  پذیر نامکا ھا کالم خیلی هتکی ،نیزاثنا در این  انھایت. شودطبقاتی دم زده می هتشدید منازع همنزل

  .داریسرمایه است، نظام بدیل برای

در . دعا داشتسه ا اتفاقاھمین سه مضمون  هدربار ،داری به کمونیسم گذار از سرمایه هدر زمین مارکسیسم ارتدکس

 داری الزاما سرمایه گفت که این گرایش می از مارکسیسم ارتدکسمورد مضمون اول، یعنی تعمیق بحران نظام سرمایه، 

 ژیک و ازآوری تکنولو زدایی و نو به مھارت ،داران منفرد افشاَند، یعنی رقابت میان سرمایه بذرھای نابودی خودش را می

 تولید از ھای اضافه حرکت به سوی بحران بیکاران و کاھش دستمزدھا و نھایتا هو رشد ارتش ذخیر اخراج کارگران ،رو این

طبقاتی، ادعای  هدر مورد مضمون دوم، یعنی تشدید منازع .انجامد می ،سویی و نرخ نزولی سود از دیگر سو

ھا، تجمع ثروت در یک قطب جامعه و تجمع فقر در قطبی  به موازات تعمیق بحران از این قرار بود که مارکسیسم ارتدکس

ابتدا در منازعات پراکنده بر : انجامد دھای طبقاتی میبه تشدید تضا ،شدن جامعه قطبی دوپیوندد و  دیگر به وقوع می

ھا، سرانجام نیز در سطح سیاست ملی  ھای کارگری در کارخانه ھای اتحادیه داران منفرد، سپس در ائتالف ضد سرمایه

مدعی بود  مارکسیسم ارتدکس ،نیز در مورد مضمون سوم، یعنی تشکیل نظام بدیل نھایتا .با تأسیس حزب کارگران

فقط اقدام نھایی برای تسخیر  ،شود و تحقق نظم کمونیستی داری زاده می در زھدان سرمایه ،رایط مادی کمونیسمش

کردند که چرا این سه  که این واقعیت سرسخت را تبیین ییھا مارکسیستاند  کم نبوده .طلبد قدرت دولتی را می

از  ،مارکسیستی هصعود به چند قله از قلل رفیع اندیش با .با ھم مصادف نشدند ،کم یا به وقوع نپیوستند یا دست، فرایند

طبقاتی و  هداری و منازع سه مضمون بحران سرمایه کوشم مناسبات متقابل میان ا میجدر این ،کنون بیستم تا هآغاز سد

ده فراھم کر ،اشغال وال استریت استخراج کنم تا مبنایی برای ارزیابی انتقادی نقاط قوت و ضعف جنبش را نظام بدیل

  . باشم

  

***  

معتقد بود . باور نداشت اصوال ،داری، به بحران نھایی نظام سرمایه مضمون اول، یعنی تعمیق بحران سرمایه هلنین دربار

داری انحصاری جای سپرده است و خود را به شکل امپریالیسم  به سرمایه ،بیستم هسد هداری رقابتی در آستانسرمایه

، شود چه موجب وقوع بحران می آن. اموزون در سراسر جھان بسط داده استطرزی ن بهمالی  هتحت تسلط سرمای

مانده  مازاد را به کشورھای عقب هکوشد ھمین سرمای امپریالیسم می هداری در مرحل اما سرمایه ،مازاد است هسرمای

ر بین نیست که دیگر ھیچ قوانین ثابتی د .گریزد نظام سرمایه به مدد سیاست امپریالیستی از بحران می. صادر کند

تری  تر و مدون به شکل روشن ،ھای امروزی گیری را مارکسیست این نتیجه .داری را رقم بزند نھایی سرمایه هفاجع

 تواند از راه گیرد، نظام سرمایه میداری از مازاد سرمایه یا مصرف ناکافی نشأت می اگر بحران سرمایه. اند بازگو کرده

 کاالیی. حل چنین مشکلی برآید هاز عھد ،میت منطق سرمایه در جغرافیاھای گوناگونبا تعمیق حاک ،ھایی بسیار متنوع

آور  ھای سود در حقیقت ھم خلق فرصت ،چه بیشتر حیات اجتماعی جوامع گوناگون در جغرافیاھای گوناگونھر سازی
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کردن بیش  ھاروی با واردید دیو. مازاد است و ھم ایجاد تقاضای مؤثر برای رفع مصرف ناکافی هگذاری سرمای برای سرمایه

 جھانی فقط ھنگامی منطقا هنظام سرمای. کند ھمین نتیجه را اخذ می ،از پیش عنصر جغرافیا به فرایند انباشت سرمایه

نظام سرمایه به این معنا . رسد که ھمه چیز به معنای دقیق کلمه به کاال بدل شده باشد به مرزھای نھایی خود می

حال، ھر  عین در. ھا سربلند بیرون آید ترین بحران تواند از عمیق می منطقاخود نرسیده است و به مرزھای نھایی ھنوز 

حران عمق ب :نکته این است .تواند بحران نھایی نظام سرمایه باشد می منطقا ،بحرانی ھر چقدر ھم که سطحی باشد

بقا یا امحای نظام سرمایه را باید در  هنندک عامل تعیین. بقا یا نابودی نظام سرمایه است هکنند نیست که عامل تعیین

ھا به سالمت عبور  بحران هاگر نظام سرمایه تاکنون توانسته است از ھم. طبقاتی هدر تشدید منازع :مضمون دوم جست

   .طبقاتی جست هدر ضعف منازعباید بلکه  ،داری نه در قوت سرمایهکند، علت را 

  

ُرزا لوکزامبورگ که اعتقاد داشت  شکل نگرفت؟ ،در نظر داشت م ارتدکسمارکسیسطبقاتی در حدی که  هچرا منازع

دید و بر  ھا می ھای رفرمیستی سوسیال دموکرات مشکل را در سیاست ،داری فرا رسیده است بحران سرمایه

اتی چون ساختار طبق ،شود تشدید نمی طبقاتی اصال هبرنشتاین معتقد بود منازع .ورزید تری اصرار می است انقالبیسی

 هلنین بر این باور بود که منازع. تر شده است چه مبھمھر ،متوسط هبلکه با ظھور طبق ،به وضعیتی دوقطبی بدل نشده

ید آورده دشھرھا پ نوعی اشرافیت کارگری در کالن، زیرا امپریالیسم ،شود خودی تشدید نمی به طرزی خود به ،طبقاتی

 لوکاچ علت را در شیء .دارندنفع مشترکی ھا  در استثمار مستعمره ،داران است، یعنی در جایی که کارگران و سرمایه

شان در کمونیسم  یابند نفع جمعی نمی چندان که در ،شود جست که آگاھی کاذب را در کارگران سبب می وارگی می

تأسی رت به مکتب فرانکفو. شوند شان بازداشته می طور ذھنی از درک عینی رسالت تاریخی به موقتا ،رو این است و از

 چه امکانھر ،طرزی عینی که انقالب بهاین ولو ،دکن ذھنیت انقالبی را نفی می اصوال ،از لوکاچ معتقد بود عقالنیت ابزاری

یعنی نشان داد که  ،پروراندبگرامشی برای پاسخ به این پرسش کوشید مفھوم ھژمونی را  .تر شود پذیرتر و حتی ضروری

ند که رضایت خودجوش اقشار مختلف جامعه از وضع شو تولید می ھایی ارزش عانی وچگونه م ،مدنی بورژوایی هجامعدر 

شدگان و  استثمار تبعیت هیک دولت گفت که پروسھای ایدئولوژ برگ و آلتوسر از نقش ساز. دھند موجود را به بار می

 .مقاومت ھم ھست ،ھستجا که قدرت اما، به قول فوکو، ھر .بخشند کنندگان از ایدئولوژی غالب را تحقق می استثمار

استفاده از ایدئولوژی و سیاست برای داری در  قدرت سرمایه هدربارای  کننده ھای مجابنظریه ،رامشی و آلتوسراگر گ

گویی بر . ضدھژمونی نداشتند هپروژ های دربار کننده قانع هنظری اما ھیچ کدام اصال ،ارائه دادندطبقاتی  هتخفیف منازع

 هجامعطبقات و اقشار گوناگون پوالنی نشان داد که  .ضدھژمونی را بپروراَند هه شده بود که پروژکارل پوالنی گذاشت هعھد

 در مقابل مخاطره اندازند و ایه راه میطرزی خودجوش از پایین بر ضد نظام سرم چگونه ضدجنبشی حمایتی را به ،مدنی

داری نیست که  عمق بحران سرمایه: است نکته این. ندنک حفاظت میاز خودشان  ،ھای ذاتی نھفته در نظام سرمایه

کننده عبارت است از چگونگی توازن  عامل تعیین. سیده است یا خیررکند آیا بحران نھایی نظام سرمایه فرا تعیین می

نظر  صرف ،تر باشد ضدھژمونیک سنگین هترازو به نفع پروژ هھر چقدر کف. ھای ھژمونیک و ضدھژمونیک قدرت میان پروژه

ضدھژمونیک  هتقویت پروژ هاما نیروی محرک. تر است داری نیز محتمل بحران نھایی سرمایه، خود بحران هاز عمق و گستر

  .ھای مربوط به تشکیل نظام بدیل ھژمونیک را باید در سومین مضمون جست، در پرسش هو تضعیف پروژ

  

 طرزی خودجوش در زھدان سرمایه ، شرایط مادی تشکیل نظام بدیل تاکنون بهمارکسیسم ارتدکسبینی  خالف پیش بر

اھمیت شود، پس دو پرسش در این زمینه  طرز خودجوش فراھم نمی اگر چنین شرایطی به. داری فراھم نیامده است

پل  یی مثل جوزف استیگلیتز یاھابدیل سوسیال دموکرات. است نظام بدیلچیستی  هپرسش اول دربار. یابد می

؟ یی مثل جیمز اسکات یا نوآم چامسکیھا بدیل آنارشیستیی چون جیمز الوالک؟ ھا بدیل اینوایرومنتالیست؟ کروگمان

ی چون آرتورو اسکوبار گرایان پساتوسعه؟ بدیل نگری یا فلیکس گاتاری یا مایکل ھارتیی مثل آنتونیو ھا بدیل اتونومیست

؟ آلبرت مایکل مایکل لبوویتز یا یی چون ھابدیل کمونیست یا ؟یی چون دیوید ھارویھا ؟ بدیل سوسیالیستیا مجید رھنما
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 آیا، به قراری که برنشتاین می. است راه سیاسی مناسب برای دستیابی به نظام بدیل هکدام بدیل؟ پرسش دوم دربار

گذرد؟ یا، به قراری که لنین  از مبارزات پارلمانتاریستی می ،سوسیالیستی مثال گفت، راه مناسب برای دستیابی به بدیِل

ساخت؟ راه سیاسی مناسب از دولت را شکل جدیدی  رد و سپسدارانه را تخریب ک ا باید دولت سرمایهگفت، ابتد می

نکته پارلمانتاریستی؟  فرا هپارلمانتاریستی یا مبارز هبرای دستیابی به نظام بدیل کدام است؟ اصالح یا انقالب؟ مبارز

طبقاتی بستگی  هبلکه به قوت منازع ،ق بحراننه به عم ،داری رسیدن بحران نھایی سرمایه اگر فرا: اصلی این است

سیاسی مناسب برای  هھایی از اجماع بر سر نوع نظام بدیل و شیو حداقل طبقاتی نیز از هنازعم هدارد، نیروی محرک

  .گیردسرچشمه می دستیابی به نظام بدیل

  

در زمانی که نظام سرمایه به  :ھم در زمان مناسبی آغاز شده است و ھم در مکان مناسبی ،جنبش اشغال وال استریت

اولین  هسرچشماما  ،ھای اخیر فرو رفته است و در مکانی که گرچه علت اصلی بحران نیست ترین بحران دھه عمیق

تغییر در نظم . کند مایه را تھدید میعمق بحران نیست که نظام سر ،حال این با .ھای بحران جاری بوده است نشانه

منطق  ھاست که دھه .بخش ضدھژمونیک است رھایی هدرت میان ھژمونی سرمایه و پروژدر گرو تغییر در توازن ق ،موجود

را تحت حاکمیت ھای حیات اجتماعی  عرصه هھم ھا عبور کرده و از دیوار کارخانه ،خواه سرمایه در حکم منطقی تمامت

ه ھماوردی کند که از امان سرمای تواند با تھاجم بی فقط به شرطی می ،ضدھژمونیک نیز هپروژ. آورده است خود در

در  ،حداقلی از اجماع بر سر تعریف نظام بدیل و تعیین راه سیاسی مناسب برای دستیابی به بدیل. ھا فراتر رود خیابان

در گرو  ،استمرار جنبش اشغال وال استریت. ضدھژمونیک است هپروژ هگسترش دامن هترین نیروی محرک این میان مھم

قراری اجماعی ولو حداقلی  ھای حیات اجتماعی معاصر است و ھم بر سوخ به سایر پھنهھا و ر رفتن از خیابان ھم فراتر

 ای و بین در سطوح گوناگون محلی و ملی و منطقه ،بر سر تعریف نظام بدیل و راه سیاسی مناسب برای دستیابی به آن

 .المللی


