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جهان  هااز طریق آن هایی کرد کهراه شناساییلین رایت زندگی خود را وقف اُاریک 

 یهدربردارند 1اوکتاب . آخرین داری را پشت سر بگذارداند سرمایهتومیدر نهایت 

 یکه گذشته تعلق دارند و کدامب راهبردهاکدام  این که یدربارهاست مهمی  هایسدر

  سوسیالیستی باشند.ای هآیندرسیدن به تواند پلی برای می

 هایشکاردر که  است این دوره در پرداز طبقات ترین نظریهالین رایت بزرگ

رن در ق. کتاب کندترکیب میتعهد عمیق اخلاقی به رهایی انسان  را باشفافیت 

که پس از مرگ وی منتشر شد،  ،داری بودسرمایهتوان ضدویکم چطور میبیست

مارکسیستی و سیاست  ینظریه صرف گشودنکه ای او است حرفه زندگی پایان یهنقط

 .بوده شدسوسیالیستی 

 یاصول از داری و همسرمایه نظام عدالتیبی یهاید ازهم رایت ، خلاصه طوربه

 او. کنددفاع می، رهنمون گردند یترنظم اجتماعی انسانیبه اساسی که ممکن است 

ی دارسرمایههای نهادی از ویژگی شماریکند که ای استدلال میمتقاعدکننده طوربه

 ظهورن پیش سبب یک قر ی هستند کههایویژگیآن معاصر بسیار متفاوت از 

را  یترعادلانه اجتماعینظم برای تلاش م که نظااصلی  یه، اما هستشدندسوسیالیسم 

ن همچنا یدارسرمایهروی از فرا یهمسئل، بنابراین .تقریباً همان است ،برانگیخت

 .است گریزناپذیر

« چپ» که معتقد استرایت ای آزادتر دست یافت؟ توان به جامعهاما چگونه می

به دو  کلی طوربهها را توان آناما می. است باور داشتههای متعددی دراهبربه نون تاک

با ایجاد گسستی بنیادین، خواهد که می ی انقلابیراهبردنخست،  :تقسیم کرددسته 

از کتاب به بزرگی بخش . ترتدریجی ید و دیگری راهبردداری شوجایگزین سرمایه

                                                      
1 How to Be an Anticapitalist in the Twenty-First Century by Erik Olin 

Wright (Verso, 2019) 

https://www.versobooks.com/books/3065-how-to-be-an-anticapitalist-in-the-twenty-first-century
https://www.versobooks.com/books/3065-how-to-be-an-anticapitalist-in-the-twenty-first-century
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از  آنها برای فراتر رفتن هایاستفاده از درس چگونگی یهو توصیگشودن این مباحث 

 ما اختصاص یافته است. یهزمانی در دارسرمایه

 

 داریسرمایه درهم شکستن

های قبول بسیاری از چپمورد که  داری استدرهم شکستن سرمایه راهبرد،اولین 

به  ن[رسیدبرای ] کلاسیکانقلابی  راههمان این . بودسوسیالیست در قرن بیستم 

فراد اسازمانی از  یهبه وسیلتصاحب قدرت  راهبرد این ]هدف از[ .وسیالیسم استس

از طریق  تواندمیاما ، شودمحقق میمعمولاً با استفاده از خشونت  است کهرادیکال 

ه بلک زیاد بر انقلاب نیست یهتکیآن  یهکنندنیز حاصل شود. عنصر تعیین انتخابات

ت سرعبهکند و سپس قلاب را با زور سرکوب میکه ضدان رخدادهای پس از آن است

 .دسازمیبرپا نهادهای جدید سوسیالیستی را 

 یحداقل در جهان پیشرفته امروز، کهکند استدلال می - درستیبهنظر من از  -رایت 

جالب  ینکتهاما . رسدبعید به نظر میخیلی نظام از قاطعی گسست چنین داری، سرمایه

 2مطلوبیتبرمبنای بلکه  1پذیریامکانرا نه بر اساس گسستی  چنینست که او ا ینا
هبری ربا موفقیت ها را انقلابکه احزاب سوسیالیست معتقد است وی . کندرد می آن

های ونند که در آزمساختبرپا  را های جدیدینظامهای انقلابی اند، اما این دولتکرده

های سیاسی بسیار حکومتجا  آنها تقریباً در همه. نددخورمهم اخلاقی شکست 

حتی  .بودند های بورژوایی بدترهات از دموکراسیاز بیشتر ج کهکردند بنا یی اقتدارگرا

وردهای مادی برای موفق به کسب برخی دستاها[ ]این حکومتکه این با وجود 

 .پنداشترهایی اجتماعی  مصداقی ازآنها را بتوان سختی به اماند شهروندان خود شد

                                                      

1 feasibility  
2 desirability 
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راه  منطقی ینتیجه هاحکومتاین ناخوشایند اخلاقی های ویژگی ،او استنباطبنا به 

 .کنندهایی را ایجاد مینظامچنین هستند که ها انقلاب وقدرت است تصاحب 

مطرح  نیزپرسش را  این ، رایتبحثبردن پیش اما برای  .ممکن است درست باشد

ها در دولتبیشتر اکنون  .است پذیرانامک اساساً  ه انقلابیراکه آیا در دنیای امروز  کرد

حتی با وجود  ؛ای برخوردارنداز مشروعیت گسترده و اندتثبیت شدهعمیقاً  جوامع خود

 مجراهای پذیری دسترسو اقتدار خود را از دست داده  یمدل نولیبرالکه این 

ا راه نهانقلابی ت هایراهبرداین ایده که  سبب شده استدموکراتیک برای ابراز مخالفت 

 هستند، کنار گذاشته شود.عدالت اجتماعی رسیدن به 

در مقایسه  نیزدولت ؛ اندطبقات حاکم قدرتمندانه متحد شده ،در طرف دیگر معادله

های سازی گروهی برای نظارت و خنثیتصورقابل غیراز منابع بیشتر و  با صد سال پیش

 دور در بهترین حالتسیاسی  یفروپاش هایاحتمال]بنابراین[ ؛ برخوردار استرادیکال 

عنوان ست که آنچه لنین بها این عوامل حاکی از آن یهمهرسند. از دسترس به نظر می

 داریسرمایه یهپیشرفتجهان در ، اکنون انقلاب توصیف کرده برای شرایط اساسی

 کند ومتحک یقبل یهویشبه  ستین قادر گریحاکم د یطبقهشرایطی که  .است مفقود

ن صورت در ایپس  .رندیرا بپذ هاآنحکومت  ستندین حاضر گریدنیز  نییت پاو طبقا

 .رایت است کلی راهبردماند دومین میآنچه برای ما باقی 

 

 داریفرسودن سرمایه

خلاف مسیر اول که گسست فوری  .است «دمکراتیک به سوسیالیسمسوسیالراه »این 

شود، این مسیر جایگزینْ انباشتی ]از ر میداری[ را متصوو غیرمنتظره ]از نظام سرمایه

راهبرد چندین شامل در واقع  این راهبرد ،در طرح رایتتدریجی[ است.  تحولات

 درآید:هر یک از اشکال زیر به تواند می که است فرعی متمایز
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   و سپس  قدرت تصاحباینجا در هدف : داریسرمایه نظام کردنتجزیه

تضعیف دار را سرمایه یهساختاری طبقنیروی ه کاست اقتصادی  یاصلاحات اجرای

به  نهایی یهشود تا با یک ضرب، شرایط فراهم میبا کاهش قدرت این طبقهکند. می

 سوسیالیسم برسیم.

 به  ما را داریسرمایهنظام ردن ک تجزیهدر حالی که داری: رام کردن سرمایه

رام کردن  راهبرد، دهدیسوق م م و جایگزینی آن با سوسیالیسمنظا این از فراروی

های آسیباصلاحاتی است که صرفاً  سازیپیاده دارد و آنتری معتدلانههدف 

ر د 1نیودیل یزی شبیهتواند چمیراهبرد این مقصد د. ندهمیرا کاهش داری سرمایه

 . باشد 2کینورد کشورهای دموکراسیِسوسیال، از آن ترایالات متحده یا بلندپروازانه

  در  ؛اول است مورددو متفاوت از  راهبرداین  :داریبرابر سرمایهدر مقاومت

آن ز ا، این راهبرد کاملاً تی هستندحکومقدرت  تسخیربال به دن آنها هردویحالی که 

های تیز خواهد لبهت میحکومقدرت در خارج از کردن با بسیج  و کندنظر میصرف

در که ، اما شاید آنچه زندنمی یالمثبرای این روش رایت . دنَکُکند داری را سرمایه

 است. 2111و اوایل  1991 دهه 3«گرایییافق» ذهن دارد

                                                      

1 New Deal 
بعد از بروز رکود بزرگ در سال  جمهور آمریکارئیس اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت یبرنامه

 .دشدولت رفاه ارائه  یرا گرفت و نظریه لیبرالی جای اقتصاد اقتصاد کینزیکه طی آن،  1929

اطلس شممممالی شمممامل کشمممورهای ای فرهنگی و جغرافیایی در اروپای شممممالی و اقیانوس منطقه2 

معمولاً کشممورهای اسممکاندیناوی و نوردیک یکی پنداشممته  دانمارک، فنلاند، ایسمملند، نروژ و سمموئد.

 شوند اما کشورهای اسکاندیناوی تنها شامل سه کشور دانمارک و نروژ و سوئد است.می

3 Horizontalism 
جنبش  یهلور شمممد و سمممپس به وسمممیلدر جنبش اجتماعی آمریکا متب 19۹1 یهگرایی در دهافقی»

های جنبش ها اوج گرفت.سمممازی و جنبش میدان، جنبش فعالان خواهان تغییر جهانیهازاپماتیسمممت

گرایی در واکنش به ناکامی سممیاسممت تغییر دولت در قرن بیسممتم، پدیدار شممدند و خواهان تغییر افقی
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 در تلاش به نوعی  دیگرراهبردهای  در حالی که همه: داریگریختن از سرمایه

مینْ هکه  چرخد گیری از آن می بر محور کنارهراهبرد ، این نظام هستندمقابله با  برای

نظام برای  درون 1منافذی روش مبتنی است بر یافتناین  یه است.آن با بق یممیزه وجه

مانند تغییر در بیشتر  یهای فردگرایانهتر یا تلاشاجتماعات انسانیخرده ساختن

را گاهی راهبرد این . گوناگونغذای خود یا انتخاب مشاغل  ِکشت، های روزانهانتخاب

 .نامندمی «زندگیسبک سیاست »

 داری پایدار وبی از این چهار مورد است که راهبرد ضدسرمایهرایت، ترکی نظربه 

 که نیک ای. استتأمل  یهشایستترکیب  این یهجنب دو .دهدماندگاری را به دست می

 حدی تا یدارسرمایهضد یراهبردبه عنوان  «داریسرمایهگریختن از » توصیف

 اما ،باشدتواند یم حداقل یا است داریسرمایه مخالف زیرا اگرچه، است آور تعجب

 ینحوه ی برایاندازچشم بر راهبرد مفهوم؛ راهبرد دانست آن را توانسختی میبه

 .دلالت دارد سیاسی اهداف به دستیابی

                                                      

 گرایی بر بسمممتر یک سمممنت طولانیافقینظرات  بودند.ین یپاجهان از طریق تغییر روابط اجتماعی از 

 از آنارشمیسمم، کمونیسمم شورایی، کمونیسم لیبرال و ی آن[]پیشمینه تئوریک و پراتیک اسمتوار بود که

 اسممت. «]سممیاسممی[ تغییر جهان بدون تسممخیر قدرت» گردد و در یک کلام مدافعبرمی خودمختاری

کرد که باید ت عمودی دولتی، استدلال میجای فراخوان دادن و یا حمایت از کسمب قدرهگرایی بافقی

ی زندگی خودشمممان های خودمختار و ادارهدر جهت همکاری افراد برای جمع شمممدن و ابداع کمون

گذر از تفکر چپ سممنتی که روی دو موضمموع دولت و سممرمایه متمرکز شممده بود، خود  کوشمش کرد.

)نژادی، پدرسممالاری، جنسممیتی،  عهتأکیدی بر ادامه و وجود اشممکال دیگری از سمملطه در سمماختار جام

 یی استجلوگام بسیار مهم و روبهاست و این  خواه و غیره(توان و توانوجود تبعیض نسمبت افراد کم

برای . «اندشممان گنجاندههای رادیکال معاصممر آن را پذیرفته و در مرکز عملکه امروز بسممیاری از چپ

محمود شموشتری از فصل دوم کتاب  ید به ترجمهاطلاعات بیشمتر در این زمینه به فارسمی رجوع کنی

 ها:اختراع آینده، منتشر شده در سایت دریچه
http://daricheha.com/weblog/?p=1389 

1 niches 
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نظم یک داری با سرمایهنظام کردن جایگزین های گریختن یکی از شیوه فرهنگِ

 نآ وندر یدیدیافتن راهی برای ایجاد سبک زندگی جبلکه ست ین جدید اجتماعی

ای برای فرسایش هعنوان وسیلآن بهرشمردن ب یزمینهدر  نیز خود رایت ست.نظام ا

 زیرا این ه باشدداشت تردید، او حق داشت که . در واقعکندی ابراز نگرانی میدارسرمایه

 کند.سست را  طرح اوکل بنیان  دتوان میروش 

 اولویتی نسبتک از این موارد ی هیچ به ست که رایتا ایندوم قابل تأمل  ینکته

بزرگ یمقوله لیذ را هاآن اول، یهدر وهل به همین دلیل است که او ؛دهدینمبه بقیه 

های شتو جایگها بترکی، این است که بسته به زمینهتصور احتمالاً . گنجاند یم یتر

ها در این آن بندیتقسیمرایت از[ هدف ]. ]میان این راهبردها[ رخ خواهد داد یگوناگون

ای بر یکمتمایز مربوط به هر های بستانبدهما از کمک به درک بهتر  ها زیرمجموعه

 منجر به همسان کردن اقدام او اما ،است سیاسی راهبرد یک طرحی بهتر از یهارائ

 شود.می ها نیزاین زیرمجموعهجایگاه سیاسی و اخلاقی 

 

 راهبرد بدون قدرت
، رایت رویکردی را که یدارسرمایهبرای فرسودن  چندبعدی یراهبرد یهارائ برای

چپ ؛ ندک ، دوباره زنده میبودکرده اتخاذ  اشدر اوج شکوفاییی جنبش سوسیالیست

های طرح تغییر دادن روابط اجتماعی در شکافهمچنین ، ، تا جنگ جهانی دومکلاسیک

یات آن درهم قدرت اقتصادی و رام کردن تعدّکردن  تجزیهی را با راهبرد دارسرمایه

 .ه بودآمیخت

. جود داردوی اساسی تفاوتو رویکرد رایت  کلاسیک سوسیالیستی میان رویکرداما 

مراتب کارکردی عنوان یک سلسلهبهراهبرد ، چندبعدی بودن کلاسیکاز نظر چپ 

سیاست آن همگی ساخته شده بودند تا گرد  گوناگونهای ؤلفهم بود وسازمان یافته 

های ها، سازمانبنابراین ایجاد اتحادیهبچرخند.  کارگر یطبقه یگاهپاایجاد  یهوظیف
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همگی در  کوچک 1«تسهیمی هایاقتصاد»های کارگری و تبلیغاتی، تعاونی گوناگون

 برای دستیابی به قدرت یک فرهنگ همبستگی و هویت طبقاتی هدف ایجادخدمت 

 .بودند

. موضوع وجود دارداین  یباره، ابهامی درکندارائه می رایت ی کهدر چارچوب

]کلی[ طبقاتی  یهبرنامیک در فرعی منفرد راهبردهای که  ردوی در نظر دا احتمالاً

سوسیالیسم ی به دارسرمایهز ا گذارکه او به روند واقعی  اما در مواقعی .هم بپیوندندهب

 ومطلوب ا یهشیو. است مفقود طبقاتی یمبارزه]کلی[  همان طرح دقیقاً، پردازدمی

 راهبرد فرعی اول پیشنهاد شدهکه در دو  چنانآن، قدرت نیست یهیافتسازمان صاحبت

 کردارهای رشد و افزایش از طریق سوسیالیسم بهتدریجی  گذار ، بلکهبود

 دارانه است.غیرسرمایه

 بسیار نزدیک 2«وابسته به شکاف» به نوعی سیاستدر چرخش نظری خود رایت 

گونه اینآن را او . دکردن می هتوصی 1991 یدههها در برخی از چپکه شود می

 کند: توصیف می

 تر،دموکراتیکداری، ایجاد روابط اقتصادی های به چالش کشیدن سرمایهیکی از راه

 همین نظام پیچیدهدرون  هایدر فضاها و شکافامکان  تا حدمشارکتی و طلبانه برابری

در  3]روابط[ بدیلکه این  شودمیداری تصور فرسایش سرمایه طرحدر  است.

 در تامسلط شوند جتماعات و ا در زندگی افراد کافی طوربهتوانند مدت میطولانی

 (.اندها اضافه شدهتأکیدد )نبیندازم این نظاخود در  داری را از نقش مسلطسرمایه نهایت

                                                      

1 “sharing economies” 
2 “interstitial” 
3 alternatives 
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عناصر  در این رویکرد: نخستین ؛زی قابل توجه استپردادو جنبه از این مفهوم

بلکه در داری، مانند محل کار، سرمایهنهادهای  یهنه درون هستسیالیستی لزوماً سو

. داری غایب استرت سرمایهدقیقاً در جایی که قد؛ شوندایجاد می این نظام هایشکاف

کند. توصیف میمنافذ و  هاشکاف، فضاها همچونمتنوعی  با تعابیرا رایت این مناطق ر

، بلکه ی نیستاتطبقپایگاه ساختار  مبتنی برمستقیماً  منافذ ساخت این :جنبه یندوماما 

رسد این به نظر می. در زندگی افراد بستگی دارد منافذاهمیت این افزایش میزان به 

 طمنوم این نظا وندر یمنافذ نیچن اهمیت یهوزن انباشتیبه افزایش  تماماً  راهبرد

 .بگیرندرا  دارانهسرمایه از نوع رهایکرداجای در برخی مواقع آنها ای که ، به گونهاست

تسخیر از داران توان انتظار داشت که سرمایهمی مشکل این راهبرد روشن است.

 ؛کاملاً راضی باشند، کاری نداشته باشدقدرت آنها  هایبنیانبه که مادامی  ،هاشکاف

عنوان بهند. هستمردم  یدر زندگ نشدهییکالااز روابط  یاگسترده یدامنههایی که شکاف

های اندازی کنید و کمیتههای غذایی راهتوانید صدها کتابخانه باز کنید، تعاونیمثال، می

این اقدامات آن دسته از  یهمه تشکیل دهید.برای هماهنگی خدمات عمومی  ایمحله

 را بنیانی هارایت آن کهبخشند تجسم می همکاری رامبتنی بر و  شدهنکالاییاصول 

از  نیز دارانسرمایه .دانددارانه در زندگی مردم مینهادهای غیرسرمایهخت سابرای 

واقعی قدرت  یهسرچشمهیچ یک از آنها به . آنها کاملاً خوشحال خواهند شدپذیرش 

قدرت  نهادهای جدیدْزمانی برسد که رسند. اما اگر نمیدر جامعه داران سرمایه

ملًا کا داران[]سرمایه که واکنشبینی کرد  یشتوان پمی، ی را به چالش کشنددارسرمایه

 متفاوت خواهد بود.

 در زندگی «افزایش روابط سوسیالیستی»ای برای هر توصیهاید در نظر داشت که ب

توانند تغییراتی در سبک زندگی و آنها می. تواند به دو شکل انجام شودمیمردم 

افت بغنا بخشیدن به مردم و  که باعث بهبود زندگیبه وجود آورند روزمره  اتتعامل

را داران سرمایه یمتیازات ویژهقدرت و ا که در حالید، نشو روابط اجتماعی
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توانند تغییراتی باشند یا می. یزندگسبک  استیس مانند؛ گذارندنخورده باقی میدست

کارفرمایان  یهویژ د و همچنین به امتیازاتندهمیاین کارها را انجام  یکه همه

 .است کارگریهای ، جنبش اتحادیهشکل قدیمی این یهنمون. دننکمی رازیددست

خواهند اول  مورد و حتی تشویق پذیرشداران کاملاً راضی به در حالی که سرمایه

 ، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم در صورت بروز دومی بیکار خواهندبود

عاً ها سریانتظار داشته باشیم که آن ، بایدی ماستراهنما اگر تاریخ ،در واقع نشست.

، کشدهایی که قدرت آنها را به چالش مینوآوری نشینی ازو عقب برچیدندر جهت 

 دارانهاست که سرمای حاکی از این گذشته یهدهر چها یهتجرب، اصلبه تکاپو افتند. در 

که راسی دموکسوسیالنشینی از آن دسته از اصول عقب برایپیشرفته  سراسر جهانِ در

 تری که پیش، خدماتهای کارگریمانند اتحادیه -کرده است منافع آنها را تهدید 

 .اندکاملاً متحد شده -محیطی های زیستو نظارت بودند زدایی شدهکالایی

ید با دارانهسرمایه یهدر جامع« سوسیالیستی»هرگونه پیشنهاد برای ساختن نهادهای 

به واقعاً داری را این نهادها قدرت سرمایه وقتی :هپاسخ دهد ک غامض یهمسئل به این

ها را حفظ کنیم و آنچگونه انگیزند، برمیرا آمیز کشند و واکنشی خصومتچالش می

ها در قدرت  ، حمایت از نوآوریین مسئلهدب پاسخ چپ سنتییم؟ گسترش ده

، تاب رایتدر ک. اما بودطبقاتی  یراهبرد آنها درتثبیت و کارگر  یهطبق یهیافت سازمان

 .وجود داردکننده گرانن یدر مورد این موضوع سکوت

 سراسرنسبت بدین مسئله باشد،  او ناهشیاریناشی از تواند نمیسکوت این 

. حتی ه بودشدنزاع طبقاتی و پایگاه طبقاتی  یهپردازی دربارنظریهوقف رایت  یهحرف

بحث این ما ا سیاسی اختصاص یافته است.عاملیت بحث به  یفصل کامل در این کتاب،

رایت بیشتر خود را به تعریف عناصر اصلی راهبردی. مفهومی است و نه کلی بهتقریباً 

 سیاسی نزاعو دفاع از اهمیت اخلاق در  - یاخلاق تعهداتمنافع و  -سیاسی  عاملیت

پردازد عی نمیاو هرگز مستقیماً به موضو اما. کندمحدود می ست،که کاملاً هم ستودنی
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عاملیت ]سیاسی[ مباحث پیرامون  یاصلی همه ی، هستهیدارسرمایهمخالفان که از نظر 

و بسازیم  سیاسی خود یهبرای پیشبرد برنام را توانیم نیروی لازمچطور می :بوده است

 باشد.تواند میچه کسانی شامل داری سرمایه سیاست ضد مؤسسانهیئت 

این کتاب  نوشتن هنگاماست که  ینشانگر تغییر وضوعبه پرداختن بدین م میلیبی

نظام اقتصادی را او هنوز هم  سو،از یک. رایت در جریان بود هایدیدگاه در

. دپنداریمآن طبقه  یهتحت سلط ی و در نتیجهمارکسیست دارانه به معنای سنتیِسرمایه

 هجنبش کارگری ب به زیادیوزن که  اینرسد نسبت به به نظر می ]از سویی دیگر[ اما

 ست.ا یبدبین یدچار تردید و حتبدهد، راهبرد سوسیالیستی  مرجعی برایعنوان 

های سنتی سیاست نسازما های فراوانی برای این بدبینی وجود دارد.البته که زمینه

ند. اجا رو به زوال هستند و مدتی است که دچار فروپاشی شده کارگر در همه یهطبق

. اریمند آن ایاما هیچ مدرک واقعی بر ازیابی شوند،باشیم که آنها بتوانیم امیدوار می

 برخورد یبرا تیراگذشته باشد. یافته شاید دیگر دوران سیاست طبقاتی سازمان

چون مستقیماً به این موضوع اما  .دارد یمحکم لیادل عاملیت بحث با محتاطانه

که چنین  -موافقت کند  ا اگرزیر. دهدیم قرار یدشوار تیموقع در را خود پردازدنمی

تواند از این ، پس نمیدار هنوز مسلط استسرمایه یکه طبقه -رسد هم به نظر می

نهاد  شتضعیفبرای  با قدرتی که چطور یدارمخالفان سرمایهکند که اجتناب مسئله 

 مقابله خواهند کرد. سازند،می

د نمایمیچنین ؟ برود پیشقرار است داری چگونه بنابراین، دستورکار ضدسرمایه

کارگر سنتی قرار  یطبقه صرفِتر از راهبرد خود را بر مبنایی بسیار گستردهکه رایت 

 کند که قدرتِ  د، وی ادعا میاشب وارپولانی دگرگونید آیکه به نظر میدر آنچه دهد. می

 نفسهکارگر فی ینه در طبقه -ی از رشد همبستگی دارسرمایهضد ین برنامهبردپیش

 .ناشی خواهد شد - ترکلی طوربهبلکه در جامعه 



 

 
 

 ی علی راغبچیبر / ترجمهویوک  03

 منافذ که چپ در دارینهادهای غیرسرمایهاز بیرون  همبستگی یهروحیاین 

هنجارهای جدید همکاری  چنانچه. پرورش خواهد یافت است،بنا کرده داری سرمایه

ای ههای اجتماعی جدید و ائتلافاخلاقی جنبشهای بنیان، عمومی شوند و اعتمادْ

، رو. ازاینراندپیش میداری را به سرمایه ضد یدهند که برنامهرا تشکیل مینوینی 

 خواهدسیاسی احتیاج  عاملیتکند که سوسیالیسم به را حفظ می رایت این تصور

 کارگر خواهد بود. یطبقهخود از تر سیّالتر و پراکندهعامل سیاسی اما داشت. 

جدید موجب ت همبستگی یهروحی رشدست که فرض ااین بر مبتنی این استدلال 

 بایستمیرایت  ،است غیرمسلم ایقضیه این ز آنجا کهاد. اما قوا در چپ خواهد ش

توان همبستگی میاز . کردتری ارائه میآن استدلال و توجیه مفصل یهدربار

ن ایلادام ی به نشناسجامعه، همانطور که واقعدر . ردککاملاً متفاوتی سیاسی های  استفاده

 جهانی درجنگ  ی میان دو، کشورهایی که در اروپادر کار خود نشان داده است رایلی

بیشترین  جوامع مدنی،مندترین قدرتبا  یکشورهایاتفاقاً  فرو رفتندفاشیسم ]باتلاق[ 

های که همگی شاخص-فرهنگ مدنی بودند  پویاترینهای مدنی و تراکم انجمن

ند دقیقاً شدن، فاشیست شد نها به جای سوسیالیستکه آ این .هستند فرهنگ همبستگی

این  تعیین کند ورا سیاسی  کشمکشهای محدودهقادر بود ین دلیل بود که سرمایه دب

نچه . آه بودغلبه کردیافته بر جنبش کارگری سازمان چونتوانست انجام دهد کار را می

در نهایت  ،ظهور باشدنواجتماعی برای جنبش سوسیالیستی  یممکن بود زیرساختکه 

 آن تبدیل شد.ضد خاستگاهی برای به 

قدرت سازمانی طبقاتی جایگزین  هر چقدر هم که غنی باشد، فرهنگ همبستگی

ا از فرض کنید م. دارد یروشن هایدلالت استدلال رایت. دشوتواند که بشود و نمینمی

داری پیروی رمایهس هایشکاف درون گرااو برای ایجاد نهادهای همبستگی یهتوصی

 -کارگر  یجنبش طبقهبه عنوان بخشی از  -سنتی ، اما این کار را نه مانند چپ کنیم

امتداد  ونگوناگطبقات  بین پراکنده و که محور-شهروندبلکه به عنوان یک ابتکار عمل 
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آمیز ومتخصواکنش  وییم برخی از این نهادهاحال بگذارید بگ، انجام دهیم. یابدمی

ترکیبی از ها نهاداین ردن خلع سلاح کرای و آنها ب نگیزندابرمیرا  ها«یدرصد یک»

کاری به کار آن  ]دارانسرمایه[دیگر، آنها  سویز . ابرندکار میهتهدید و تطمیع را ب

چپ  که آنچه یاگر همه. ارندند، کندشان را تهدید نمیکه منافع هاییدسته از نوآوری

توان دریافت که چگونه چپ، دشوار می، است اشتگیهمبس یهدر اختیار دارد روحی

 در مقابل یورشکارفرما،  یطبقه ی برضد قدرتقدرت]برخورداری از[ بدون 

 .آمیز خواهد داشتمقاومتی موفقیت داریسرمایه

 کردن خلع سلاح تاریخعصر نولیبرال فقط  اریخ. تنیستو گمان  حدس صرفاً این 

 یهروحی همان فرسایش مداومحاکی از بلکه نیست  میقدی یدارسرمایه غیرنهادهای 

یانی به ب. پنج دهه ایجاد کرده بود دموکراسی در طولسیالاست که سو ایهمبستگی

مدنی  یناتوانی جامعه شاهد ،هنگامی که جنبش کارگری رو به زوال رفتاز ، دیگر

به همان میزانی  این روحیهعلت دوام . ایمبودهدر برابر قدرت سرمایه برای مقاومت 

ها و احزاب برای محافظت و پرورش آن  که اتحادیه که قبلاً وجود داشت این بود

ه نیز رو بفرهنگ آن  ،از تصویر ها و احزاباین اتحادیه. با خارج کردن حضور داشتند

 رود.زوال می

، ندکن ایتفداری کسرمایه برای دفاع از نهادهای غیر اگر فرهنگ همبستگی حال

، کنندنهادهایی که سرمایه را تهدید می - ناگزیر خواهد بودانتخاب اجتماعی د فرآین

داری ولی آنهایی که نسبت به منافع سرمایه شوندبرای مقابله و از بین بردن انتخاب می

رد جاست که باید بگوییم این راهبدقیقاً همین .خواهند ماندباقی ، پابرجا خنثی هستند

 کند. عمل میمتناقض است و بر ضد خود 

واقعًا نهادهایی که توانند از شوند نمیهنگامی که متوجه میگران اجتماعی کنش

آورند که کیفیت روابط روی میکردارهایی ، به حفاظت کنند، کنندسرمایه را تهدید می

های و شکاف منافذ فراتر از این کار[ یه]نتیجد، اما نبخشاجتماعی آنها را بهبود می



 

 
 

 ی علی راغبچیبر / ترجمهویوک  05

به  صرفاًداری فرسودن سرمایه یراهبرد کل، . یا به عبارت دیگررفتنخواهد نظام 

 د.یابتقلیل میداری از سرمایه گریختن

عنوان خاص به یهلفؤم دینبارج نهادن  وی برای که طرح رایت است طنز این

راهبرد یک  هرگزکند که آن را توجیه میدهد و می اعتبارراهبرد، به چیزی یک 

حتمال این ادرت ق یهمسئلاز  ه رفتنفرطمیل او به ، گذشته ایناز . دنبو داریسرمایهضد

که جان سالم به در خواهد بود  چارچوباین که این تنها بخش کند را تقویت می

 برد. می

 

کارگر  یهای به طبقباید جان تازه داری،سرمایه ضد احیای جنبشبرای 

  دمید
ای رنامهباین است که آن را در بستر  استدلال رایتیک راه ساده برای تعیین موقعیت 

]از این طریق  شود.کارگر دمیده می یهقرار دهیم که از طریق آن جانی تازه به طبق

با این ، سی استدمکراسوسیال قدیمی راهبرداحیای  همانتوان دید که راهبرد او[ می

اگر  .تسسیاسی برخوردار ا یهتفاوت که از مزیت بازاندیشی حاصل از یک قرن تجرب

 گوناگونهای داشته باشیم که نوآوریتأکید  و نگاه کنیم راهبرد رایتاز این منظر به 

تضمین دموکراسی در محل کار، ، بندی دموکراتیکبودجه – اومورد توصیف  نهادیِ

طبقاتی  ینیرو ای گره بخورد کههبرنامبه  باید - 1ی، تأمین مالیِ اجتماعدرآمد پایه

واهد خی به خود بسیار متفاوتطرح و شکل کتاب این ، پس دهدمیرا افزایش کارگران 

 .گرفت

توان یمکند،  میپیشنهاد تقویت دموکراسی  ی را که وی براییهااکنون تمام نوآوری

سازد ها[ چپ را قادر میچگونه ]این نوآوری از این طریق مورد آزمون قرار داد که

                                                      

1 community finance 



 ؟توان سوسیالیست بودویکم چطور میقرن بیستدر  06 

 یهداری ایجاد کند، بلکه همچنین موازنتنها روابط اجتماعی جدیدی در دل سرمایهنه

که  کنارگذاشتن این تصور است این مستلزمِ. سیاسی بین کار و سرمایه را تغییر دهد

 نشدهکالاییاجتماعی  یکردارها انباشتیسوسیالیسم هنگامی ایجاد خواهد شد که وزن 

متضمن یز نکه استدلال رایت  تصوری، شودمی ییشکل کالاسبب اضمحلال به آهستگی 

 نگیدنجبدون  توانرا نمی یچیز مهم که هیچتصور ن ت بدیبازگش یعنی اینآنست. 

 .آورددست هب

ت سیاس امکاننسبت به تردید رایت  توانیممسئله اینجاست که ما نمیترین مهماما 

نون بیش اکیند است. ناخوشا گمانیکه دین دلیل صرفاً بکنار بگذاریم را کارگر  یطبقه

 اتاعتصاب یهواسطه. هرچند بست که جنبش کارگری رو به زوال استاز سه دهه ا

ق اما طب هایی از شکوفایی مجدد این جنبش را دید،توان نشانهمی ها،در برخی از بخش

 است. واقعاً کم و محدودهنوز ها میزان آنهای تاریخی استاندارد

نیروی  ونهچگ برده است پیوجود ندارد که چپ دال بر این هیچ مدرک محکمی 

 جدیدی که داریسرمایهدر نظام یعنی  ،کار مناسبات و تنظیمات جدیدِدر را کار 

پیکر قدیمی های غولجایگزین کارخانه های کوچکمغازه زدایی شده و در آنصنعت

 وعظیم املاً محتمل است که جنبش ک]در چنین شرایطی[ . ، سازماندهی کنداندشده

ه بچیزی متعلق اکنون  ،زگاری با چپ گره خورده بودکارگری که رو یهیافتسازمان

ار باید در محیط ککارگر چگونه  یهیابیم که ]طبقما تنها زمانی درمی .باشدگذشته 

در جایگاه اپوزیسیون همچنان پیش رویم، که سازماندهی شود[ که جدید 

ا هآنکارگر جای دهند و میان  یهها بکوشند باز هم خود را در دل طبقسوسیالیست

 تصمیم بگیرند که چنین کاری بکنند. اگرتر، کار کنند یا به بیان دقیق

 چنین کهولو آناما . باشدموجه تردید رایت  در هر صورت، مطمئناً احتمال دارد که

چالش اصلی برای . باشد اجراقابلپذیرفتنی و وی راهبردی شک دارم که دیدگاه ، باشد

 یمیشه این است که قدرتمندترین عامل اجتماعی در جامعهچپ هنوز هم مانند ه
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خواهند بود و دومین مخالف هستند و  هاچپ، با اهداف دارانیعنی سرمایه، نمدر

ود. به همین شمدیریت میاولین عامل  یهبه وسیل، عمدتاً عامل قدرتمند، یعنی دولت

 .طفره رودقدرت  یهئلمساز تواند ای نمیداری عملیسرمایه راهبرد ضد، هیچ دلیل

ترین سناریو حتمل، ماست، اگر احتمال احیای جنبش کارگری از بین رفته بنابراین

 .دکنمیهمراه با آن افول پیدا  نیز سوسیالیسمتحقق برای  اندازهاچشماینست که 

ای که چپ سیاسی نهادهای ها وسازمان. بردبه سر می بحرانی یچپ در یک لحظه

 ییا در حال فروپاشی هستند یا در بحران عمیقاکنون  است ساختهدر طول یک قرن 

تحقیر سرشار از ای و ، قبیلهمحدودنگاهی دچار  پیشروروشنفکران  اکثر. قرار دارند

 ]بدیل[ طلبانه و انسانینظم اجتماعی برابری یک انع ایجادمواند. شده اننسبت به کارگر

 یانه]به نشهای سابق دستان خود را یستآور است که بسیاری از سوسیالآنقدر دلهره

رایت است که حتی اعتبار  یهاین مایاند. کردهواگذار و بازی را  گرفته بالاتسلیم[ 

 تعهد خود بهحاضر نشد  ای خود،چند دهه خی از اعتقاداتبه بر تردید نسبترغم به

درون  که ، او بینش بنیادین مارکس راگذشته از این .کندرا رها رهایی اجتماعی 

 ،وجود دارد رهاییبرای  نامطلوبیهای واقعی و محدودیتداری چارچوب نظام سرمایه

 .حفظ کرد

 هایشرح ریشه که بیش از رایت براینیابیم  یدیگر پرداز معاصرشاید هیچ نظریه

 راهبردیحتی اگر پیشنهادهای  مدرن تلاش کرده باشد. یی در جامعهعدالتساختاری بی

به  این کتاب ، هنوز همندباش ، قابل تردیدی بوددارسرمایهضدتوان چطور میکتاب 

 یهیداند اساسی بین پیوبار دیگر بر زیرا - دنکبازسازی چپ کمک بزرگی می یهبرنام

 . گذارده میصحّی دارسرمایهضد]جنبش[ عدالت اجتماعی و 
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