
  

 

 

 

 

 

 (۲ی طبقه و دولت )درباره

 ی آدام هنیهنوشته تبار خیزشنگاهی به کتاب 

 

هادی رنجبر ینوشته  
 

 

کند، ترسیم طرحی کلی از که خود نویسنده در فصل اول اشاره میچنانتبار خیزش هدف کتاب 

که چگونه این دادناست: نشانترین تحوالت خاور میانه از دیدگاه اقتصاد سیاسی مارکسیستی شاخص

ه وجوشدن سرمایه( المللیالمللی )در فاز کنونی بینی بینی سرمایهای از ادارهشیوه مثابهنئولیبرالیسم به

الیسم در کشورهای که نفوذ نئولیبردادن اینورمیانه را تعیین کرده است؛ نشاناخه و دولت در تکوین طبق

ماهیت تکوین  زدنرقمی کارگر و ی طبقههپدیدآمدن و توسعی نحوهدادن به منطقه نیرویی مهم در شکل

؛ و با ملی بوده استالی انباشت در سطح بینپیوستهمهدار حول مدارهای نوظهور و بههی سرمایطبقه

 ای خاصی بخشیده است. ه، فرایند حیات دولت در این منطقه را ویژگیزدن به اشکال مختلف استبداددامن
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شناختی فرض روش»شود که جملگی بر یک رویکردهای متفاوتی آغاز می ازا انتقاد کتاب ب

ی جامعه»و از سوی دیگر « دولت»سو : مقوالت اساسی برای فهم خاورمیانه از یکاندبنا شده« مشترک

ای از نهادهای سیاسی تعریف در چارچوب مجموعه« دولت»است. بر اساس این پیشفرضِ  مشترک، « مدنی

راند. هواداران این رویکردها امر سیاسی را بر اساس ایستاده و بر آن حکم می« جامعه»فراز  شود که برمی

با  وب نقد اقتصاد سیاسی نیزچکنند. در این چارتعریف می« ی مدنیجامعه»و « دولت»رویارویی میان 

هترین حالت با چاشنی در ب و یابدتقلیل می توسعه هایی برنامهبه ارائه «ی اقتصاد سیاسیمطالعه»عنوان 

های ذینفع های احتمالی گروهی واکنشها و مطالعهشناسایی کنشگران و عامالن دولتی اجرای این برنامه

ترین مشکل خاورمیانه در همین چارچوب است که مهمشود. همراه می« ی مدنیجامعه»ی دهندهتشکیل

ای که مانع های خودکامهشود: دولتمعرفی می« صادیتی اقی مانعی در برابر توسعهمنزلهاستبداد به»

اند. از این دیدگاه، مشکل اصلی این است که نخبگان داری در این کشورهای منطقه شدهی سرمایهتوسعه

« افراد»ی برند و شرایط استبدادی از مشارکت آزادانهخواری از استبداد سود میدولتی با روی آوردن به رانت

ضعف »و « استبداد»ی علّی میان پس از برقراری رابطهآورد. ادی در بازار ممانعت به عمل میدر فعالیت اقتص

آغاز « تدوام و ماندگاری آشکار استبداد در خاورمیانه»وجویی برای یافتن علل ، معموال جست«داریسرمایه

شود یا م معرفی میبداد یا اسالاست وجوها از پیش معلوم است: علت تداومِ ی این جستشود. نتیجهمی

» های ایرانی این که در ساختار ذهنی مردمان خاورمیانه حک شده است. نمونه« اطاعت غریزی از اقتدار»

 «. امتناع اندیشه»و « خوییدین»گرفته تا « عادات ما ایرانیان»خاطر داریم: از فرهنگ ایرانی و  را به« یابیعلت

های خود قرار را محور اصلی تحلیل« داری و طبقهرمایهس»آدام هنیه در تقابل با این رویکردها 

مسئله طرح ی معنای نادیده گرفتن سرشت دولت در خاورمیانه نیست. شیوهبه وجهدهد و این به هیچمی

در کتاب هنیه مبتنی بر چنین منطقی است: الگوهای طبقاتیِ انباشت سرمایه در کشورهای خاورمیانه 



 

3 

هایی دارند؟ این گیرند چه ویژگیو دولتی که بر اساس این الگوها شکل می اند؟ ساختارهای طبقهکدام

 داری جهانی دارند. ای با سرمایهساختارها و آن الگوها چه رابطه

ها مبتنی بر چارچوب مارکسیستی طبقه و دولت است. در این کتاب، طرح این مسائل و پاسخ به آن

شناختی رویکردهای جامعه»ی درآمدی یا شغلی )آنگونه که اطبقه نه مقوله ،بنابر رویکرد مارکسیستی

مازاد  استخراجآمیزی است که حول تولید و کنند(، بلکه بازنمود روابطِ اجتماعیِ ستیزهادعا می« استاندارد

بندی طبقاتی اساسا میان دو گروه است: آنان که مالک ابزار تولید گیرد. به همین دلیل، تقسیمشکل می

رای بازتولید حیات خود مجبورند برای دیگران کار کنند )تولیدکنندگان مازاد( و آنان که مالک نیستند و ب

ارزش »داری مازاد به صورت کند. در نظام سرمایهابزار تولیدند و مازاد تولید گروه نخست را تصاحب می

هستند که برای بازتولید شود و تولید کنندگان مازاد کسانی تولید و تصاحب می« سود»و در نهایت، « اضافی

خود در اختیار مالکان ابزار تولید خواه از طریق بازار « نیروی کار»ای ندارند جز گذاشتن زندگی خود چاره

ای اجتماعی است که در فرایند مستمر طبقه رابطه«. »نیروی کار»های جذب سایر مکانیسم و خواه از طریق

ای اساسا رابطه انباشت سرمایه« شدن است.دن و از نو ساختهشوقفه در حال ساختهانباشت و منازعه، بی

شدن و از داری محصوالت مدام در حال ساختهی سرمایهست و طبقات اجتماعی در هر جامعهآمیز استیزه

 آمیزند. ی ستیزهاین رابطه شدنِنو ساخته

ی کارگر طبقه« نجنوب جها»کند که در ی مهم اشاره میهنیه در همین فصل اول به این نکته

ای توصیف کرده است، یعنی طبقه سرمایهکه مارکس در کتاب « خالصی»همواره و صرفا به همان شکل 

کنند، متشکل از افرادی آزاد که نیروی کارشان را همچون کاالیی در بازار به مالکان وسایل تولید عرضه می

گیری از اشکال مختلف استثمار به استخراج ارزش کند. در بسیاری از مناطق جهان سرمایه با بهرهتجلی نمی

های خوابگاهی برای کارگران مهاجر و ، مضارعه، سیستمان، کار کودکبردگی، بیگاری»پردازد: اضافی می

کارگران برای بازتولید بسیاری از کند که او همچنین به این نکته اشاره می«. اشکال مختلف پیمانکاری فرعی
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انوادگی خهای غیر دستمزدی مانند کشاورزی در قطعات کوچک زمین یا کار بدون مزد حیات خود به فعالیت

انکشاف تواند به کتاب ارزشمند ی کارگر در ایران، خواننده می)برای درک این بعد از حیات طبقهاند بستهوا

ای شیوهاین کتاب بهفصل هفتم نویسنده در  .1مراجعه کند ی نوید قیدارینوشته داری در ایرانسرمایه

 . (.دهدسرمایه در ایران نشان مینقش کار غیر مزدی را در انباشت مستدل و با استفاده از شواهد تجربی 

آمیز در بطن جامعه است، و دولت ی ستیزهاز دیدگاه مارکسیستی، خاستگاه سیاست همین رابطه

ستیز است. آدام هنیه به تبعیت از همین رویکرد مارکسیستی، این  نمودی ازنه نهادی بر فراز جامعه بلکه 

گیری ای فرایند شکلمثابه گونهفته بر فراز جامعه، بلکه بهیاگرفته و تمامیتدولت را نه همچون نهادی شکل

شدن را از طریق شدن است این فرایند مداومِ ساختهکند. دولت همواره در حال ساختهدائمی توصیف می

ی حاکم از طریق توان درک کرد: دولت همگام با تکوین طبقهاش با فرایند همیشگی ستیز طبقاتی میارتباط

ی مجزای دولت عرصه»شود. ی تولیدکنندگان مستقیم ساخته میبر و اثرپذیری از طبقهاعمال قدرت 

گونه که برتل ای اجتماعی است. یا همانای رابطهی اقتصادی باشد، بلکهسیاست نیست که جدا از عرصه

ی بقیه ی حاکم باهای نهادی است که از طریق آن طبقهای از صورتمجموعه“دهد: دولت اولمن توضیح می

شود و در همین امیز است که در نهادهای سیاسی متبلور میای ستیزهدولت رابطه.« ”شودجامعه مرتبط می

غفلت از این »دارد. کند که ماهیت فرایندیِ آن را پنهان میهای نهادی گاه ثباتی فریبنده پیدا میچارچوب

ی استبداد و شکل دولت در خاورمیانه است. این رویکردها ندارد به مسئلهامالحظه ضعف رویکردهای است

شود ، به دولت ی اجتماعی در نظر بگیرند که همگام با تکوین طبقه ساخته میجای اینکه دولت را رابطهبه

در مقابل، در چهارچوب مارکسیستی، شکل دولت را  …نگرند. همچون چیزی منفصل و مسلط بر همه می

های نهادی خاندانهای رهبری، یا ترتیبات املی تصادفی، همانند فرهنگ، مذهب، مواهب طبیعی، سبکنه عو

اشکال متفاوت « کند.ی خاص تعیین میداری در آن جامعهی انباشت سرمایهیت ویژهحاکم، بلکه ماه

 میزآذاتا ستیزهگوهای الاشکال متفاوت تجلی  ، بلکه«داریی سرمایهموانع توسعه»نه  استبداد در خاورمیانه



 

5 

های خاورمیانه در تعارض با رخت استبداد بر قامت دولت»اند. های منطقهدولتسرمایه در  انباشت

مسئله نه انکار  ،بنابراین« ی خاورمیانه است.داری در گسترهداری نیست، بلکه شکلی از نمود سرمایهسرمایه

سیاسی است که شرایط ظهور -ی مناسبات اقتصادیشههای استبدادی در خاورمیانه، بلکه ترسیم نقنظام

ورند، یعنی پرهیز آداری( فراهم میهای پیشاسرمایهاستبداد را در دوران کنونی )متفاوت از استبداد در دوره

 نچنیاین هاورمیانخمسئله این است که نشان دهیم چرا و چگون دولت در »از بستن اسب پشت گاری: 

 «گری ببخشیم.کنندگی و تببیننمود دولت آغاز کنیم و بدان قدرت تعیین که بانه این مستبد است

توان مستقل از کارکرد آن در بازار جهانی درک کرد. در دوران معاصر اما ماهیت دولت را نمی

« انزوا»شدن سرمایه، المللیاند. در عصر بینشدن سرمایهالمللیفرایندهای تکوین دولت تحت تاثیر فرایند بین

 دشوبه برخی از هوداران دولت قالب می« اقتصاد مقاومتی»یا « خودکفایی»رفا توهمی است که در لباس ص

. ممکن است دولتی به اقتضای گیرندو متاسفانه برخی از متفکران چپ نیز این توهم ایئولوژیک را جدی می

باشد، اما در همین فضای  تهداش تیهای جهانی )مثال آمریکا( مشکالالگوی انباشت داخلی با برخی قدرت

آمیز و های مصلحتعالوه بر سازشآمیز و به اقتضای همان الگوی انباشت داخلی ناگزیر است رقابت

 های جهانی )فرض کنید روسیه و چین( اتکا کند وبه سایر قدرت، «دشمن»دادوستدهای پنهان و آشکار با 

به مدیریت نظم نیز از این طریق  «(دشمن» با« همکاری منفی»های آشکار و پنهان و سازش)در کنار 

 شود. ای نئولیبرال ادراه میشیوهالمللی سرمایه کمک کند، نظمی که در دوران کنونی بهبین

برای توصیف وضعیت « نئولیبرالیسم»ی نویسندگان چپ در ایران با کاربرد مقولهمتفکران و برخی از 

توانند انکار کنند که نظم بین المللی سرمایه به نمی انرنظبصاحموافق نیستند. البته این دسته از ایران 

 و بر همین اساسشود، کم کشورهای مختلف اداره میایز طبقات حمآای نئولیبرال و با همکاری رقابتشیوه

گروهی از این متفکران این کنند. استناد می« انزوا»داری ایرانی به توهم برای انکار سرشت نئولیبرال سرمایه

« نئولیبرالیسم»اند که سخن گفتن از بر این عقیدهکنند و تلقی می« داریسرمایه»مقوله را بدیل مفهوم 
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اند که نئولیبرالیسم داری و نقد آن. گروهی دیگر بر این عقیدهفراموشی سپردن سرمایه ای است برای بهبهانه

مانده است پس سخن داری عقبایهاست و چون در این سوی دنیا سرم« داری پیشرفتهروبنای سرمایه»

هایی که نویسندگان نئولیبرال معناست. و باالخره گروه سومی که گویا افسانهگفتن از نئولیبرالیسم کامال بی

های اند و نئولیبرالیسم را با بازار کامال آزاد، عدم دخالت دولت در فعالیتدر مورد نئولیبرالیسم را جدی گرفته

را  «ولیبرالیسمنئ»ی نا بر همین پندار کاربرد مقولهکنند، بمی تداعی …ارلمانی و اقتصادی، دموکراسی پ

)و افزون بر این، هستند کسانی که نقد نئولیبرالیسم را با شعار  دانندبرای تحلیل وضعیت ایران روا نمی

امپریالیسم به سبک » یا« نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی»اند و اشتباه گرفته« مرگ بر آمریکا»توخالی 

 «نئولیبرالیسم»هد دهایی است که نشان مینیه یکی از متنبه گوششان نخورده است(. کتاب آدام ه« چینی

های انباشت از المللی برای مواجهه با بحرانی بینکه سرمایه میز انباشت سرمایه استآیک الگوی ستیزه

مع مختلف، از جمله جوامع خاورمیانه، متناسب با دهه پیش بدین سو در پیش گرفته است و در جوا چهار

حال  در کنونی جوامعشرایط اجتماعی این جوامع، به اجرا در آمده است و همچنان در میدان ستیز طبقاتی 

، کاستن از موانع طبقاتی پیش روی جریان دولت یهای اجتماعزینهسازی، کاهش هاجراست: خصوصی

و تحمیل الزامات بازار بر تمامی ، تغییرات بازارهای مالی «(زدایی بازار کارمقررات»ویژه از طریق )به سرمایه

آب آشامیدنی و تنفس تا  های فعالیت انسانی )از آموزش و خدمات پزشکی و بهداشت و مسکن گرفتهعرصه

اشاره به این ی های اقتصادی تقلیل داد. هنیه براای از سیاستا نباید به مجموعهنئولیبرالیسم رهوای پاک!(. 

ماهیت نئولیبرالیسم تالش برای بازسازی و تقویت قدرت طبقاتی به »دهد: روی ارجاع مینکته به دیوید ها

ولیبرالیسم به مثابه یک الگوی انباشت واکنش استراتژیک سرمایه و دولت آن است به نئ «نفع سرمایه است.

ای نئولیبرال هسیاست»: داری متأخرران سرمایهدر دو داریهیدان جوامع سرمایآرایش نیروهای طبقاتی در م

تر، چرخش نئولیبرالی یان دقیقداری سر برآورد. به بمند واقعیت اجتماعی سرمایهاز درون الزامات نظام

 «شدن بود.المللیی الزمات انباشت سرمایه در عصر بینکنندهعکسمن
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کردن درونیشدن سرمایه بهلیالمله بینکند کاین نکته اشاره میس پوالنزاس به هنیه از قول نیکو

شود. به این ترتیب، در عصر در آرایش اجتماعی داخلی منجر می« خارجی»ی ی سرمایهفزاینده

توهمی بیش « ی خارجیسرمایه»و « ی داخلیسرمایه»ناپذیر میان شدن سرمایه نزاع آشتیالمللیبین

نمایش را با مقیاس جهانی تنظیم کند و بور است قطباش مجای فارغ از منشأ ملیهر سرمایه»نیست: 

ی نویسنده« شود.درونی می ”بورژوازی ملی“ی خارجی به عنوان جزء اساسا تمیزناپذیر همزمان سرمایه

نحوی میانه بهدار در خاوری سرمایهگیری طبقهشکل»نویسد با اتکا به همین تحلیل می تبار خیزشکتاب 

ی انباشت در مقیاس جهانی گره خورده است. به دیگر سخن، یکی از تاثیرات فزاینده به جذر و مدها

داری جهانی منافع سرمایهمیانه بوده که به میزان زیادی با دار بومی در خاوری سرمایهامپریالیسم ایجاد طبقه

به که  ”پرستیبورژوازی وطن“در خاور میانه سخن گفتن از »گیرد: و در نهایت نتیجه می« همسوست.

ای ملی و المللی قرار بگیرد و به کمک آن بتوان به پروژهی بیننحوی از انحاء در برابر یا در تضاد با سرمایه

 «نایی ندارد.ش امید بست، معخبرهایی

ای برای تجدید حیات قدرت پروژه»مثابه که در آغاز این یادداشت اشاره شد نئولیبرالیسم بهچنان

شدن سرمایه مالزم با اقداماتی برای تجدید ساختار نظام حکومتی یا به المللیبیندر فاز کنونیِ « طبقاتی

تجدید »گیری دولت بوده است. بدیهی است که این تر، تحوالتی در فرایند همیشگیِ شکلبیان دقیق

ی کشورهای منطقه، یکسان نیست و در هر ی کشورهای جهان، یا حتا همهدر همه« تحوالت»یا « ساختار

های دولت در مراحل پیشین ترکیب طبقاتی و ویژگی ویژههای اجتماعی، بهای متناسب با ویژگیمعهجا

تمرکزیابی »دهد. آدام هنیه در بخشی از فصل سوم کتاب، این تحوالت را ذیل عنوان حیات آن جامعه، رخ می

انباشت که  «کینزیِ» در الگویکند. توصیف می« کردن قدرت دولتیشکل جدیدی از نهادینه—و استبداد

سرمایه در کشورهای نزدیک به بلوک غرب )از جمله در  شدنِالمللیبین های مختلف در فاز پیشینِشیوهبه

ی اجرا در آمد، شرایط تاریخیِ توسعه به میالدی 1۹۷۰ی های پس از جنگ جهانی دوم تا دههایران( در سال
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تضمین  ای ازی شیوهمنزلهبه «بقاتیسازش ط»ای یق گونهداری امکان مدیریت ترکیب طبقاتی از طرسرمایه

و اقدامات ناگزیر  های مهارناپذیر آن الگوی انباشتبحراناما  را فراهم آورده بود. انقیاد طبقات فرودست،

های اجتماعی دولت، کاستن از هزینهسازی، هایی نظیر خصوصیبرای غلبه بر آن از طریق اجرای سیاست

 …مالی و  در بازارهای های زندگی اجتماعی، تغییراتی عرصهکردن همهبازار کار، کاالییزدایی مقررات

های الگوی نئولیبرالِ انباشت سرمایه به سبب فشارهای کمرشکنی که بر طبقات فرودست ی مولفهمنزلهبه

ی اجرای پروژه ود:شدرپی اعتراض و خواست دگرگونی و حتا تغییر نظام منتهی میآورد به امواج پیوارد می

که در اوج ها و تضمین انقیاد طبقات فرودست است؛ تضمین انقیادی مهار این اعتراض ولیبرال در گرونئ

. در این شرایط ضمن تمرکز شدید منابع حتا به آیدسرکوب محض در میصورت خشونت عریان و بهبحران 

های های اساسی و اتخاذ سیاستگیریصمیمت ،(«مبارزه با فساد»های )ضمن مانور« هاخودی» قیمت خلع ید

تر دولتی )به معنای قوای قانونی های وسیعاقلیتی جدا از نهاد دستان در« مدیریت بحران»اقتصادی برای 

ساالری یا جامعه در برابر راه هرگونه مخالفت از درون دیوان»شود. به این ترتیب، نظام سیاسی( متمرکز می

های ویترین مثابهبه« تر دولتینهادهای وسیع»شود و در عین حال، بسته می« دیاین تمهیدات جدید اقتصا

درستی گیرها بهکنند. البته در نهایت اگر این ضربهها و اعتراضات عمل میگیر مخالفتقانونی در مقام ضربه

ن نه امکانی که ایدر این میدان، یگاشود. کار نکنند، امواج اعتراضات با توسل به خشونت عریان سرکوب می

 مواج پراکنده به سیلی خروشان است. اتبدیل این  کندپروژه را با شکست مواجه می

 

 اند:ی فارسیشده از کتاب برگرفته از ترجمهتمام فرازهای نقل

 . 1۳۹۹، مترجم الدن احمدیان هروی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تبار خیزشآدام  هنیه، 
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 . ۱۳۹۸، انتشارات سمندر، ۱۳۹۰ یتا دهه ۱۳۵۰ی انکشاف سرمایه در ایران از دههنوید قیداری،  1
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