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ندین زمان با چگوید که ما همژاکوبن می یسیاسی به نشریهپرداز نانسی فریزر نظریه
رو هستیم: در اقتصاد، در بازتولید اجتماعی، در محیط زیست، و در سیاست. بحران روبه

 برسد.« خوارداری آدمسرمایه»جدی، ممکن است کار ما به  یبدون مداخله
 

های جریان چپ در سه ایده پرداز آمریکایی برخی از بانفوذتریننانسی فریزر نظریه

 گذشته را ارائه کرده است. یدهه

م که فریزر از فمینیسها مشخصاً سیاسی هستند، مانند هنگامیدر برخی موارد، این ایده

و پذیرای سیاست طبقه کارگر  ندکخواهد که پیوندش را با نخبگان اقتصادی قطع می

ت های او از قدرشود. در موارد دیگری، ایدهور ای ستم حملهباشد تا بتواند به علت ریشه

 داری وند، مانند تحلیل فریزر از برهمکنش میان سرمایهنظری چشمگیری برخوردار

تواند آن را به تمامی داری به آن متکی است اما نمیکه سرمایه 1«ایشرایط زمینه»

 تابع خود سازد. 

کند، آن خطوط نظری و عملی را دنبال میاز این  نهادیهمفریزر در اثر جدید خود 

انتشار خود  هم برای جلوگیری از فاجعه پرشتابی که آن را در کتاب در دست

های تمام حوزه داری با تصرفانداز که سرمایهنامد: این چشممی «داری آدمخوارسرمایه»

نابود  -زتر شرایط بقای ما را نیو از آن مهم -زندگی، ممکن است شرایط بقای خود 

 کند.

، سردبیر بخش آمریکای لاتین ژاکوبن اخیر خود با مارتین موسکرا یفریزر در مصاحبه

(Jacobin América Latinaتوضیح می ،) دهد که توجه او معطوف به فراهم

هایش بوده است، با این هدف که داری مدرن و بحرانکردن نوعی پرتونگاری از سرمایه

به دست دهد تا بتوانند به شکل سیاسی و متحدانه،  ی کنشگرانی راهی برابتواند نقشه

 رشد عمل کنند.و به عنوان بخشی از یک جمعِ روبه

شکستن خود در گوید جریان چپ که چند دهه مشغول به انشعاب و درهمفریزر می

تر و خوددرگیر بود، اکنون در حال بازیابی حسی از قدرت های کوچکقالب گروه

                                                      

1 Background conditions 
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اما هنوز راه زیادی در پیش است. برای ساختن قدرت جمعی باید بفهمیم  یکپارچه است.

شوند. فریزر داری مدرن چگونه با یکدیگر هماهنگ میسرمایه یکه تمام اجزای جامعه

 های سیاسی پوپولیستی استقبال کنیم، جاییکند که ما نیاز داریم از جنبشتاکید می

کند، و در عین حال تمام افراد ن پیدا میهای متفاوت افراد فرصت بیاکه نارضایتی

رو شانداز مشترکی از مسیر پیتوانند با عطف به یک برنامه سوسیالیستی که چشممی

 دهد متحد بمانند. ارائه می

کند که در افق ظاهر رو صحبت میفریزر در مصاحبه با موسکرا از سناریوهای در پیش

که به شکلی قاطعانه برای تضعیف قدرت سرمایه و در راستای رفع خواهند شد، مگر آن

 سیاسی قرار دارند.  یمشترکِ مبارزه یایجاد جبهه در برابرهایی اقدام کنیم که چالش

 ----------ـ

مفهوم »اید که موسکرا: شما در آخرین اثر خود مفهومی را بسط داده

وانید. چرا مفاهیم موجود درباره خمی 2«دارییافته از سرمایهبسط

ه مفاهیم ک داری نیازمند بسط و تفصیل بیشتر هستند؟ آیا به این دلیلسرمایه

 داری در مقام یک نظام اقتصادی دارند؟بعدی بر سرمایهموجود تمرکزی تک

های داری را دنبال کردم تا از نسخهیافته از سرمایهفریزر: بله، درست است. من فهم بسط

روبنایی مارکسیسم فاصله بگیرم، چون آنها نظام اقتصادی را در حکم بنیان -زیربنا

دانند. در این صرف می« روبنای»گیرند و هر چیز دیگری را واقعی جامعه در نظر می

کند، یعنی از زیربنای اقتصادی به سمت الگو، علیتْ تنها در یک جهت حرکت می

یقاً ناکافی است. بدیل پیشنهادی من متمرکز حقوقی. چنین الگویی عم-روبنای سیاسی

ایِ ضروری داری با شرایط زمینهاقتصادی جامعه سرمایه 3زیرنظامِ یبر بازاندیشی رابطه

ها، و مناسباتی که غیراقتصادی در فرایندها، فعالیت –برای وقوع این مناسبات است 

داری حیاتی هستند، از جمله برای اقتصاد سرمایه یتمامبهشوند، اما نظر گرفته می

 بازتولید اجتماعی، طبیعت غیرانسانی، و کالاهای عمومی. 

                                                      

2 Expanded conception of capitalism 

3 subsystem 
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زی شرط گوییم چیکند. وقتی میزیربنایی را بغرنج می-این الگو تصویر غالب روبنایی

تواند بدون آن عمل کند: داری نمیایِ ضروری است یعنی نظام اقتصادی سرمایهزمینه

داری برای خرید نیروی کار و به کار گماشتن آن، دسترسی به مواد خام ایی سرمایهتوان

و انرژی، تولید کالاها و فروش آنها با یک حاشیه سود، و انباشت سرمایه تنها زمانی 

ای برقرار باشد. به این ترتیب، شرایط زمینه« غیراقتصادی»افتد که این شرایط اتفاق می

 نیست. 4«ای ثانویپدیده»و صرفاً  وزن علّی خود را دارد،

هایی که اغلب توسط زنان خارج از ی بازتولید اجتماعی را در نظر بگیرید: فعالیتنمونه

« نیروی کار»بخشد که هایی تداوم میشود و به زندگی انساناقتصاد رسمی انجام می

پذیر دهند. به این اعتبار، کارهایی همچون بچه به دنیا آوردن، جامعهرا تشکیل می

های بعدی، و همچنین بازپروری کارگران کردن از نسلکردن، آموزش، و مراقبت 

بزرگسال که نیازمند تغذیه، حمام، پوشاک، و استراحت برای بازگشت به سر کار در روز 

 داری است. این بحثتمام اینها شرط لازم برای عملکرد اقتصاد سرمایه –بعدی هستند 

طلاحاً نظریه بازتولید اجتماعی خوانده که به آنچه اص اندهدادهایی بسط فمینیست را

ای از فمینیسم مارکسیستی است. این نظریه نشان پردازند، که خود شاخهشود میمی

د تواند مشکل جدی برای تولیدرستی کار نکند، میدهد که اگر بازتولید اجتماعی بهمی

نرخ  شاوندی،اقتصادی ایجاد کند. به بیان دیگر، انباشت سرمایه مقید به روابط خوی

تر از میر و غیره است. پس هنوز هیچ نشده ما با تصویری بغرنجومرگولد، نرخ وزاد

 سویه مواجه هستیم. علیت یک

محیطی یا طبیعی مطرح کرد. یِ زیستتوان استدلال مشابهی درباره شرایط زمینهمی

مادی لازم برای تولید پذیریِ مواردِ دارانهْ دسترسفرضِ تولید و انباشت سرمایهپیش

از مواد اولیه گرفته تا منابع انرژی و محلی برای دفع ضایعات. چنانچه این شرایط  -است 

اکنون با ظهور در مخاطره قرار گیرد،باز هم روند کار با اختلال مواجه خواهد شد. هم

های برجسته در این زمینه هستیم که از یک جنبه، شاهد یکی از نمونه 1۱-کووید

آید. این ویروس همچون تهدیدی محیطی به حساب میوعی اختلال عملکرد زیستن

                                                      

4 Epiphenomenon 
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برای زندگی آدمیان است که از طریق حیوان به انسان سرایت کرده، یعنی با انتقال از 

دار، که خود خوار پولکی میانجی، احتمالاً مورچهی یک گونهها به واسطهخفاش

 هوایی ووهای حیوانی به دلیل تغییرات آبنههای اجباری گوای است از مهاجرتنتیجه

ی کذایی. ماحصل این روند انقباض شدید در کل نظام اقتصادی «توسعه»های طرح

مثال بسیار مناسبی از علیتی است که در جهت مخالف ]نسبت  1۱-بوده است. کووید

 به تصور رایج از زیربنا به روبنا[ حرکت کرده است. 

 

داری یک نظام اقتصادی تماماً اشاره کردید، سرمایهموسکرا: همانطور که 

ای متکی است که خارج از خودمختار نیست، به این معنا که به شرایط زمینه

قلمروی آن قرار دارد. اما حتی اگر تمام این قلمروها نسبتاً مستقل از یکدیگر 

 اای در سایر قلمروها ایفتواند نقش عمدهباشند، نظام اقتصادی همچنان می

وغریب کند و آنها را دستخوش تغییر سازد. آیا یکی از خصوصیات عجیب

های خارج از خود مانند طبیعت تواند به حوزهداری این نیست که میسرمایه

  شکل دهد؟

داری وجود دارد که به آن پویایِی علّی شک ویژگی خاصی در اقتصاد سرمایهفریزر: بی

شکلی نامحدود. به« ارزش»نباشت سرمایه و افزایش بخشد: الزام به اای میالعادهفوق

داری اینگونه نیست که مقداری پول درآورید و دانیم، اقتصاد سرمایههمانطور که می

هب د و موایبرببعد با خیال راحت در ملک اربابی خود بنشینید و از زندگی خود لذت 

مواجه هستیم که  گذاری مجددآن را مصرف کنید. در عوض، با الزامی برای سرمایه

بیشتر، و همچنین ، سود هرچهیبیشتری از ارزش اضافهای هرچههدف آن تولید کمیت

د که تا کنبیشتر است. نیروی قدرتمند این الزام مالکان سرمایه را ترغیب می یسرمایه

جای ممکن پیش بروند، و تلاش کنند شرایط غیراقتصادی را به خواست خود تغییر 

همراه  هایییی آنها برای اعمال این تغییرات مطلق نیست. بلکه با واکنشدهند. اما توانا

زمانی خود پیش  یالعمل طبیعت که با سرعت و مطابق با برنامهاست، از جمله عکس

رار داری قنهایی در کنترل سرمایه یمحیطی در وهلهمندی بازتولید زیسترود. زمانمی
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ی سخن گفت که در «نسبتاً خودمختار»های زهتوان از حودرستی میگیرد. پس بهنمی

 گیرند.قرار می« غیراقتصادی»جایگاه 

رحم است که در تاروپود این سرمایه یک اجبار کور و بی 5یگرایانهرانش گسترشاما 

مایه رهای منفردی است که مالک سانسان یبسیار قدرتمندتر از اراده نظام تنیده شده، و

ی گوی–روند خود می یهای اقتصادی به دنبال افزایش ارزش سرمایههستند و با مشوق

نان برنده چکنند. این نیروی پیشعمل می« سرمایه یاراده»ها هستند که به این انسان

ایِ خود بخشد )خانواده، ای به شرایط زمینهقدرتمند است که توانسته شکل تازه

ه تر اشارهایی است که پیشطبیعت، اشکال دولت و غیره(، هرچند مقید به محدودیت

ارند که بر قدرت ها کاملاً حق دخواهم به این موضوع اشاره کنم که مارکسیستشد. می

 کنند. اما خطا آنجا است که اینی پویاییِ ]فرایند[ انباشت تاکید دهندهو نیروی شکل

های فراوانی در جهت روبنایی ترجمه کنیم. واکنش-ایده را در قالب علیت زیربنایی

مندی بازتولید ایْ قواعد و زمانمخالف ]این نیرو[ وجود دارد، زیرا این شرایط زمینه

هستند که برای آدمیان مهم « غیراقتصادی»های د را دارند، و چون مأمن ارزشخو

 گذارد. هایشان تاثیر میاست و بر کنش

 

 ای است کهی برجستهموسکرا: همانطور که اشاره کردید، بحران کووید نمونه

داری های پیچیده با سرمایهدهد چگونه این عوامل خارجی به شیوهنشان می

شود که شما داری منجر میهای سرمایهارد، و به نوعی از بحرانبرهمکنش د

ه اید کاید. همچنین در جایی دیگر اشاره کردهتوصیف کرده« چندبعدی»آن را 

ولیبرال و داریِ نی کنونیِ سرمایهبه این سو، مرحله 2۰۰۲کم از سال دست

که نهایتاً با  -چه بسا بحران واپسین-گذراند شده بحرانی را از سر میمالی

دارانه همراه خواهد داد. با تغییری تاریخی به شکل متفاوتی از انباشت سرمایه

 کنید؟این اوصاف، بحران کنونی را چگونه ارزیابی می

                                                      

5 expansionist drive 
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فریزر: اجازه دهید به چند نکته اشاره کنم که به طور ضمنی در شیوه طرح سوال شما 

]مربوط به  6های جزئیومی و بحرانهای عموجود دارد. نخست اینکه باید میان بحران

ی یک بخش مشخص[ تفاوت قائل شد. بحران جزئی به حالتی اشاره دارد که یک حوزه

ی ای از توسعهداریِ مفروض یا مرحلهدر یک نظام انباشت سرمایه ملاحظهقابل

ش ها کمابیکه سایر بخشدارانه آشکارا با اختلال عملکرد مواجه باشد، در حالیسرمایه

های اقتصادی را تنها به این معنا جزئی . اغلب تمایل داریم بحرانکننددرستی کار میبه

اره های جزئی اشهای بسیاری از این بحرانتوانند به نمونهیا بخشی بدانیم. مورخان می

شوند. اما بحران عمومی در کنند که تنها به یک بخش از قلمروی اجتماعی مربوط می

هوم بحران عمومی حاکی از نوعی تمامیت نظم اجتماعی موضوع دیگری است. مف

ها و سطوح مختلف اختلال عملکرد بستای از بنمجموعه 7همگرایی یا تعینِ چندعلتیِ 

 ی اجتماعیهای عمدهای که نه یک بخش مجزا، بلکه تقریباً تمام بخشگونهاست. به

 1۱3۱ یکنند. مثلًا در دههاند و ]بحران[ یکدیگر را تشدید میدر بحران قرار گرفته

 شاهد چنین وضعیتی بودیم.

شک، شاهد اشکال گذرانیم. بیسر میبه گمانم اکنون بحران عمومی مشابهی را از

که در یک قدمی  2۱۱7-۸ایم، مانند بحران مالی های اقتصادی بودهشدیدی از بحران

رسد که حاکمان ما هرطور شده موضوع فروپاشی کامل قرار داشتیم. و اگرچه به نظر می

سازی فراگیر همچنان مثل رجوع کردند، اما بحران واقعاً حل نشده است. مالیوا رفعر

دولتی درباره تغییر انفجار است. اما چنانچه گزارش هیئت بین یبمب ساعتی آماده

آمیز و بسیار اقتصادی ما با یک بحران فاجعهب یمصادهد، نشان می (IPCCاقلیمی )

محیطی از ست: یعنی گرمایش جهانی. این بحران زیستشدید دیگر همگرا شده ا

ها پیش در حال تکوین بوده و تازه به شکل ملموس درآمده است. هر روز مدت

نسبت در برابر هایی که بههای بیشتری از جمعیت جهانی، از جمله بخشبخش

 آگاه شدیدترین اثرات مخرب گرمایش زمین مصون هستند، نسبت به این موضوع

 ند. شومی

                                                      
6 sectoral  
7 overdetermination  
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تر اشاره کردم، همچنین با بحران بازتولید اجتماعی مواجه هستیم که چنانکه پیش

ها تحت فشار قرار داده یا از های ما را برای خلق، مراقبت، و نگهداری از انسانظرفیت

های بهداشتی. برد: مراقبت از فرزندان و مراقبت از سالمندان، آموزش و مراقبتمیان می

کنند، و از سوی اجتماعی شانه خالی میمین أتگذاری در ها از سرمایهاز یک سو، دولت

دیگر، با کاهش سطح دستمزدها، ناچار هستیم زمان بیشتری را به کار مزدی اختصاص 

. بلعدنظام موجود زمان و انرژی مورد نیاز برای کارهای مراقبتی را می دهیم. در نتیجه،

 ویژه در شرایط بعد اززده است، بهبه این ترتیب، بخش بازتولید اجتماعی نیز بحران

توان گفت که کوویدْ بحران از پیش موجودِ بازتولید اجتماعی را گیری کووید. میهمه

اه نیست اگر بگوییم بحران از پیش موجودِ تا حد زیادی تشدید کرده است. پر بیر

 مینأتگذاری در زیرساخت سلامت همگانی و بازتولید اجتماعی )از جمله عدم سرمایه

 اجتماعی( به نوبه خود تاثیرات کووید را تا حد زیادی تشدید کرده است. 

ار رای طرف هستیم. در یک سطح، بحران حکمرانی قدست آخر، با بحران سیاسی عمده

های قدرتمندی همچون ایالات متحده فاقد ظرفیت لازم برای دارد، یعنی حتی دولت

های بستبن یها به واسطهکند. این دولتحل مشکلاتی هستند که این نظام ایجاد می

هایی هستند که عملاً تمام اند، و مغلوب ابرشرکتو از درون تهی گشته موجود فلج

اند و حجم عظیمی از کاهش مالیات را برای خود قبضه کردهکننده را نهادهای تنظیم

ها پس از چند دهه محرومیت از درآمدهای خود، اند. دولتو ثروتمندان رقم زده

و ذخایر کالاهای عمومی ضروری خود را  هایشان را به حال خود رها کردهزیرساخت

ا به ها بنر(. این دولتاند )از جمله تجهیزات حفاظتیِ شخصی برای ایمنی کاخالی کرده

رزهای مچارچوب توانند با مسائلی همچون تغییر اقلیمی مواجه شوند که در تعریف نمی

این وضعیتْ بحران حاد حکمرانی در سطح  ی. نتیجهشوندمحدود نمی کشوری

ساختاری است. اما همچنین بحرانی سیاسی در سطحی دیگر وجود دارد، بحران هژمونی 

به همان معنایی که گرامشی مد نظر داشت: رویگردانی گسترده از سیاست به معنای 

 ارایج آن، ]رویگردانی[ از احزاب سیاسیِ جاافتاده و نخبگانی که ننگ همصدایی ب

ز هایی که تا پیش اکنند، و ظهور پوپولیسمولیبرالی را با خود حمل میهای نسیاست

 وجه. هیچهببخش هستند، اما الباقی که برخی از آنها بالقوه رهایی –این قابل تصور نبود 
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تنیده مواجه هستیم: بحران اقتصادی، همهای متعدد و درکه اکنون با بحرانحاصل آن

محیطی، و بحران سیاسی دوسویه. به باور من، ن بازتولید اجتماعی، بحران زیستبحرا

شود. اثرات آن داری منجر میی اینها به یک بحران عمومی جامعه سرمایهمجموعه

شود، نخست اینجا، بعد آنجا، و سپس جایی دیگر، همچون سرطانی جا ظاهر میهمه

 هایها به فورانش کردن یکی از طغیانکه فراگُستر شده است. هر تلاشی برای خامو

کند، تا های دیگری را مبتلا میها، مناطق، و جمعیتشود که بخشدیگری ختم می

بحران عمومی برای بسیاری از  یی جامعه را دربرگیرد. تجربهجایی که سرتاسر بدنه

ا ی فروپاشی کامل یتوان نتیجه گرفت که در آستانهمردم ملموس شده است، اما نمی

ه ها طول بکشد. بتواند تا دههداری میهای سرمایهبحرانسفانه أمتانقلابی باشیم.  اوج

ی اول قرن بیستم تا شکست فاشیسم در پایان جنگ جهانی دوم تعبیری تمام نیمه

استعماری بوده است. پس شاید -داری لیبرالیک بحران طولانی و متلاطم در سرمایه

 راه دراز و پرفراز و نشیبی پیش روی ما باشد. 

بینی ما را محدود ساخته است. با این حال، موسکرا: کووید قطعًا توانایی پیش

 هایبه نظر مهم است که سناریوهای متفاوتی از آینده را با توجه به گرایش

انیم توحتی شده فقط برای اینکه ببینیم چطور می –کنونی تدوین کنیم 

های ز نسخهدور ابخش و بههایمان را به سمت سناریوهای رهاییکنش

 وار هدایت کنیم. فاجعه

کید أترو فکر کنم، البته با  فریزر: قبول. من هم دوست دارم به سناریوهای ممکن پیش

ه آیا کنم ککنم. نخست با این پرسش شروع میبینی مشخصی نمیکه پیشبر این

این تمایز را مدیون  ۱.«بخشتوسعه»است یا  ۸«سازدوران»بحران جاریْ بحرانی 

هایی اشاره دارد که مستقیماً به بحران سازدورانهستیم. بحران  1۱دانشگاه بینگهامتون

ه ها نیازمند غلبحل این بحران؛ راهشوندداری به معنای دقیق کلمه مربوط میبه سرمایه

دارانه سرمایهسادارانه یا پبر این نظام، و جایگزینی آن با یک شکل جدید و غیرسرمایه

                                                      

۸ Epochal crisis  
۱ Developmental crisis 
1۱ Binghamton  
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یا  مشخص« نظام انباشت»بخش به یک از نظم اجتماعی است. در مقابل، بحران توسعه

تواند با جایگزینی یک شود که میداری مربوط میی مشخصی در تاریخ سرمایهمرحله

حداقل به شکل موقت برطرف شود.  -دارانهو متفاوت اما همچنان سرمایه –نظام جدید 

داری میان تولید کالایی و بازتولید ی نظامِ سرمایهقسیمات برسازندهدر این حالت، ت

انسانی و طبیعت  ی، میان جامعه«امر سیاسی»و « امر اقتصادی»اجتماعی، میان 

به شکلی  «فقط»شود بلکه غیرانسانی، و نیز میان استثمار و سلب مالکیت برطرف نمی

 شود.دیگر ترسیم می

داری به اشکال گوناگون وجود دارند، و همواره این تقسیمات در تمام مراحل سرمایه

محیطی، محمل تضاد هستند. هر کدام به یک گرایش بحرانی )اقتصادی، زیست

زنند که دیر یا زود به مشکل جدی منتهی خواهد شد. اجتماعی، یا سیاسی( دامن می

ی مدتی کاهش داده یا تلطیف کند، اما تواند این تضادها را برایک نظام مفروض می

کنند راهکاری دائمی برای آن در چنته ندارد. در نهایت، این تضادها آشکارا فوران می

زمان و هم –گردد حلی میوار به دنبال راهشود، و دیوانهو نظام وارد بحران فراگیر می

 اما آنان که در بطن حل باید چه شکلی باشد.که راهسر اینگیرد برنزاع شدیدی درمی

ام جدیدی آن نظ یتوانند با اطمینان بگویند که نتیجهکنند نمیعات زندگی میزااین من

به دارانه. این موضوع فقط با نگاهی روسرمایهداری خواهد بود، یا بدیلی پسادرون سرمایه

 شود. عقب و پس از وقوع آن روشن می

بخش از های توسعهبحران« صرفاً»داری رمایههای عمومی تاریخ ستا کنون تمام بحران

استعماری -داری تجاری به نظام لیبرالاند. بحران عمومی در دوران سرمایهکار در آمده

محور نیمه قرن نوزدهم منجر شد، که با بروز بحران در این دورانْ نوبت به نظام دولت

 عصر حاضر یشدهداری مالیخود راه را برای سرمایه یقرن بیستم رسید، که به نوبه

ی پیشین را موقتاً بخش مرحلههموار ساخت. در هر مورد، نظام جدیدْ بحران توسعه

، در این وجود شود. باکند، و در نهایت خود تسلیم بحران دوران خویش میخنثی می

 یگذرانند بحرانهر مرحله، بسیاری از بازیگران اجتماعی باور داشتند آنچه از سر می

ی گرانهشود. اما آنها توان ابداعداری منتهی میاست که به الغای سرمایه سازدوران

 خویش. یکم گرفتند، یعنی قابلیت سیستم برای استحالهسیستم را دست
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خودمان باید این تاریخ را مدنظر داشته باشیم. ممکن است  برای فهم موقعیت کنونی

شده بخش باشد که مختص به نظام مالینوع توسعه های بحران کنونی ازبرخی جنبه

محیطیِ ی زیستبخش نباشد. جنبههای آن از نوع توسعهاست. اما شاید تمام جنبه

ی دیگری مواجهیم، یعنی بحران کنونی من را به صرافت انداخته که شاید ما با پدیده

رفت از آن مستلزم کنار گذاشتن برون حقیقی که راه سازدورانبا یک بحران 

  داری یک بار برای همیشه است.سرمایه

در این صورت، باز هم چندین سناریو محتمل است. برخی از آنها مانند اکوسوسیالیسمِ 

رد توان دقیقاً تعیین کمطلوبی را رقم خواهند زد. البته نمی یدموکراتیکِ جهانیْ آینده

ان را از می« قانون ارزش»ریو چه شکلی خواهد بود، اما بیایید فرض کنیم که این سنا

 یکند، و مناسبات جدیدی را میان جامعهدارد، استثمار و سلب مالکیت را لغو میبرمی

« اسیامر سی»ت غیرانسانی، میان تولید کالاها و کارهای مراقبتی، میان انسانی و طبیع

کند. این سناریو ریزی دموکراتیک ابداع میا و برنامه، و میان بازاره«امر اقتصادی»و 

های پیش روی ما است. در منتهای دیگر این طیف، برخی طیف امکان« خوب»منتهای 

دارانه قرار دارند: ارتجاع اجتماعی عظیم زیر های حقیقتاً هولناک غیرسرمایهاز خروجی

ای جهانی. البته یک احتمال افروز یا یک نظام اقتدارگرهای مردان قدرتمند جنگچکمه

که بحران اصلًا حل نشود، و صرفًا در یک سوم نیز وجود دارد، مبنی بر این

خواری و خودخواری گردد تا دیگر چنان مشغول به آدم گسیختگیِ اجتماعیلگام

 ترین اثری از انسانیت به جا نماند.کوچک

های کنونی ما که اگر گزینهطور که گفتم، قصد پیشگویی ندارم. اما باور دارم همان

چنین هستند، بهتر است با تمام وجود برای تحقق سناریوی اول مبارزه کنیم. به بیان 

دیگر، برای ایجاد بلوک ضدهژمونیکی تلاش کنیم که بتواند تمام نیروهای بالقوه 

اجتماعی متحد سازد. در -محیطیی زیستدگرگون یبخش را حول یک پروژهرهایی

، تلاش کردم این استراتژی و تفکر نهفته در پشت آن نیو لفت ریویویرم در ی اخمقاله

 داریضدسرمایهپردازی از این پروژه در قالب را توضیح دهم. به باور من بهترین مفهوم

داری گرایشی داری چون سرمایهگیرد: ضدسرمایهصورت می 11زیستیفرامحیطو 

                                                      

11 Transenvironmental 
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ترین موتور نه خویش دارد و اصلیمحیطی در کدرونی و ساختاری به بحران زیست

زیستی چون تناقض و فرامحیط اجتماعِی تغییر اقلیمی است؛-ی تاریخیمحرکه

 ناپذیری با دیگر تناقضات آن )اقتصادی، سیاسی،شکل جداییمحیطی سیستم بهزیست

فصل شود. حاصل وتواند به شکل مجرد از آنها حلتنیده است و نمیاجتماعی( درهم

زیستی باید به آرمانی مشترک با مبارزان برای حقوق کارگران، فعالان محیطکه آن

گذاری مجددِ کار معیشت، و امنیت غذایی دست یابند، آرمانی مشترک برای ارزش

بازتولید اجتماعی، آرمانی مشترک علیه طرد  یگذاری دولتی در حوزهمراقبتی و سرمایه

-ت از زمین، علیه اقتدارگرایی، و ستم نژادیو اخراج مهاجران، و نیز علیه سلب مالکی

 امپریالیستی.

سازد، این واقعیت زیستی را در اصل ممکن میآنچه چنین ائتلاف فرامحیط

های اجتماعی ریشه در یک نظام اجتماعی است که تمام این بیماری« شدهپذیرفته»

چون هم ،تر اینکه بایدتواند، یا دقیقداری است. این نظام میواحد دارد، که همانا سرمایه

ی هاگریدشمن مشترک برای اعضای متفاوت ائتلاف و نیز همچون محل تمرکز کنش

که اکنون چندپاره  12زیستیهای سیاسی محیطمتنوع در نظر گرفته شود. جریان

توانند با یکدیگر، و نیز با دارانه میسرمایههستند، در صورت اتخاذ موضعی ضد

طور مشخص به بهتجمیع نیرو کنند. « زیستیمحیطغیر»های اجتماعی جنبش

کنم که اشاره می 14زیستی، و نیو دیل سبزعدالت محیط 13،زداییهای رشدجنبش

هایی شان شکرآب است. از نگاه من هر کدام از این سه جریان بینشاین روزها میانه

وکی ر این جریانات در بلای دارند. قاطعانه امیدوارم که اگکنندهاصیل و نیز نقاط کور فلج

زیستی کنار هم قرار بگیرند، داری و فرامحیطهای ضدسرمایهضدهژمونیک با ویژگی

                                                      

12 Ecopolitical currents 

13 Degrowth 

کند جهانی است، و از پایداری محیط زیستی دفاع می: جنبشی که خواهان کاهش مصرف و تولید  

عنوان معیار زیستی را جایگزین تولید ناخالص داخلی بههای سلامت محیطای که شاخصگونهبه

 کند. بهروزی جامعه می

14 Green New Deal 
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گردد. در این صورت، و نقاط کورشان اصلاح می شودمیهای مثبت آنها تشدید بینش

های مشخص آنها، مانند نیو دیل سبز، بیش از آنکه هدفی در خود به نظر رسد، برنامه

بندی گیری از صورت)با وام« های سوسیالیستی دوران گذاراستراتژی»ن همچو

طیِ محیسوسیالیسم زیست»اصطلاح سوی بهبهتر ایتروتسکی( در راه تحول ریشه

 شود. ظاهر می« دموکراتیک

توان دقیقًا گفت که چه اتفاقی و چه زمانی روی خواهد داد، چون در هر صورت، نمی

این روزها کار من در تلاش برای پرده  به عملکرد مردم بستگی دارد. این موضوع آشکارا

یم شود. هدف من ترسبرداشتن از پویاییِ بحران کنونی در ابعاد گوناگون آن خلاصه می

های گران بالفعل و بالقوه بتوانند دغدغهای از تمامیت اجتماعی است که کنشنقشه

صورت محدود و گسسته این ایی که در غیرهمتفاوت خود را در آن پیدا کنند، دغدغه

ها را در مانند. با این کار امیدوارم که نقش و جایگاه هر کدام از این دغدغهباقی می

های حرکت میان نیروهای اجتماعی چارچوب تصویر کلی نشان دهم؛ و همچنین امکان

م نشان ده کهتر است: اینمراتب عملیتر من بهجو را ترسیم کنم. هدف بزرگستیزه

بخش برای بحران حل رهاییتوانند در قالب یک راهها میچگونه این نیروها و این دغدغه

 شکل بسیج شوند. ثرترین ؤمبه 

 

رسد: موسکرا: توصیف شما کمابیش همچون استراتژی پوپولیستی به نظر می

شده، و  های ذاتًا جزئی و مجزا ساختهاین ایده که جامعه از منافع و دغدغه

چالش پیش رو یکی کردن این منافع گوناگون در قالب یک عاملیت سیاسی 

گرایانه با نظر مساعد صحبت منسجم است. در گذشته نیز از پوپولیسم چپ

دهد که پوپولیسم چپگرا در مقام اید، اما رویدادهای اخیر ظاهراً نشان میکرده

ظاهراً پوپولیسم  یک جنبشْ کارآیی سیاسی محدودی دارد. در عین حال،

 بهتری برای خود فراهم کرده است.  یگرا سابقهراست

لیسم پوپو یطور جدی دربارهبهاستریت، فریزر: نخستین بار با ظهور جنبش اشغال وال

شدت هبدرصد و یک درصد که اساساً بیانی پوپولیستی بود، من را  ۱۱فکر کردم. خطابه 

هرچند این صورتبندی وضوح و دقت تحلیلی لازم را برای تحلیل قرار داد. ثیر أتتحت 
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لحاظ عاطفی بسیار قدرتمند است. این زبان درنگ قابل فهم و بهطبقاتی ندارد، اما بی

 گرفت. بخشی از این موفقیت مدیونانگیزی سرتاسر ایالات متحده را فرابا سرعت حیرت

گفت که از جانب سخن می« میسیست»بود که از  های برنی سندرزشرح و تفصیل

 15«تقلب»یا « کاریدست» یکلمه شود.می« کاریدست« »هارمیلیارد یطبقه»

آن را  کهبسیار قدرتمند از کار در آمد، و دونالد ترامپ نیز از این نکته غافل نشد، چنان

 به نفع خود مصادره کرد و معنای دیگری به آن بخشید. 

لیستی در سپهر سیاسی ایالات متحده بسیار چشمگیر در هر صورت، فوران زبان پوپو

ی، بلکه ولیبرالنوظهور نه تنها گواهی بود بر شکافی عمیق در هژمونی ن یبود. این پدیده

 ایجاد کرد« گراچپ»های نگرِ رایج در میان برخی حلقههمزمان گسستی در زبان جزئی

سی جمعی )همچون های سیابندیشکستن دستهکه در آن زمان مشغولِ در هم

در « درصد ۱۱»تر و مجزاتر بودند. صحبت از در قالب واحدهای هرچه کوچک«( زنان»

کرد که تری حرکت میهای بزرگدر جهت مخالف و به سمت جمع« یک درصد»برابر 

رو به رشد در ایالات متحده نسبت به ایجاد ائتلاف فراگیر  یبرای من حاکی از علاقه

د که تحلیلی بودن یکه هنوز متوجه باشند، تشنهچپ بود. گویی مردم، شاید بدون این

بر این پیوندها متمرکز باشد، تحلیلی که بتواند به چپ کمک کند تا بر چندپارگی خود 

 گرفتم. ها را به فال نیک انهمن این نش –ای واحد تشکیل دهد غلبه کرده و جبهه

کرد که ادبیات پوپولیستی از جانب ترامپ ایجاب می یدر همین حین، مصادره

ای از گرا متمایز سازد. هر کدام نقشهگرا خود را از پوپولیسم راستپوپولیسم چپ

 هکه چه کسی در جایگاه بالادست قرار گرفتدهد، از اینمراتب اجتماعی ارائه میسلسله

 کسی قرارگلوی چه یکه چه کسی پای خود را روکسی در جایگاه فرودست، و اینو چه

 گرا مبناییداده است. اما تفاوت این دو نقشه از زمین تا آسمان است. پوپولیسم چپ

کند: اقلیت کوچک نخبگان حاکم که از دوتایی دارد که جامعه را به دو شق تقسیم می

 یرنامهب –کنند ، ثروت هنگفتی را برای خود انباشته میرنج اکثریت وسیع جامعهدست

 یشود. در مقابل، نقشهجا منتج میاز همین« یک درصد»علیه « درصد ۱۱»بسیج 

                                                      

15 rigged 
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ر بالا کند: دگرا سه ضلع دارد که جامعه را به سه گروه مجزا تقسیم میپوپولیسم راست

ن که باری به دوش جامعه تهیدستا یاند، در کف آن طبقهنشسته« خوارخون»نخبگان 

شریف قرار دارند که از هر دو سو تحت فشار قرار « مردم»هستند، و در میان این دو 

دهد، اما درصد را هدف قرار میگرا یکبه این ترتیب، پوپولیسم راستاند. گرفته

یر تازد. این تصوهای جنسی و غیره نیز میپوستان، اقلیتهمچنین به مهاجران، رنگین

 گرا است. ی سیاسی بسیار متفاوت از تصویر پوپولیسم چپاز جامعه و پروژه

شمن خود را به شکلی جزئی و ماهوی گرا دجا است که پوپولیسم راستتفاوت دیگر این

کند. اگر برای نمونه به گفتار طرفداران ترامپ مراجعه کنیم، شاهد تعریف می

و « متجاوزان مکزیکی»در نوک هرم، و نیز « مخفی یهودیانِ پدوفیل یدارودسته»

در کف آن هستیم، که هر دو در قالبی فرهنگی و به شکلی عینی « پرورسیاهان تن»

گرا دشمن خود را بر مبنای کارکرد اند. در مقابل، پوپولیسم چپدازی شدهپرشخصیت

از  –د کنکند، یعنی با توجه به نقشی که در سیستم اجتماعی ایفا میآن تعریف می

ها آید. البته کارکردمیبه میان « هارمیلیارد یطبقه»و « وال استریت»این رو صحبت از 

گاهی جای خود را به « وال استریت»که درغلتند، چنانها ی هویتتوانند به ورطهمی

دهد. بنابراین، مرز مطلقی میان این دو گونه پوپولیسم وجود می« بانکدارهای یهودی»

که در سمت چپ این مرز قرار دارند باید توجه زیادی به خرج دهند تا از ندارد، و آنان

دو گونه پوپولیسم، همچون  لغزیدن به آن سوی مرز جلوگیری کنند. این تفاوت میان

تفاوت پیشین، واجد اهمیت سیاسی و اخلاقی است. نباید فراموش کرد که 

تر گرا بسیار به حقیقت نزدیکپوپولیسم چپ« کارکردیِ»شناسیِ دومبنایی و جامعه

 واقعاً اکثریت عظیم بخش مالیگرا. ضلعیِ پوپولیسم راستگرایی سهاست تا هویت

سوار « تهیدستان یطبقه»که کند، در حالیداری معاصر غارت میدر سرمایه جامعه را

 نیستند. « مردم»بر دوش 

نقش  تواندگرا، با چنین تعریفی، میچپ جا است که آیا پوپولیسمبعدی این یلهأمس

هایی را به دست آورد، گذار را ایفا کند که پیروزی یمرحله بندیصورتیک آرایش یا 

ی خود را گسترش دهد، به نقد اجتماعی خود ژرفا بخشد، و هر چه بیشتر رادیکال دامنه

تواند در مسیر مبارزه مردم را دیگر این است که آیا پوپولیسم چپ می یلهأمسگردد. 

که ر حال مبارزه هستند، و نیز اینآموزش دهد، و تبیین کند که آنها با چه سیستمی د
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گرا زنم که پوپولیسم چپشده است. حدس می دستکاری چگونهاین سیستم دقیقاً 

توانم با اطمینان دهد. اما نمیطبقاتی ارائه می یگاهِ در دسترسی برای مبارزهعزیمت

ازوکار س چگونگی یتواند در ایجاد بینشی اصیل دربارهگرا میبگویم که پوپولیسم چپ

و کارهایی که برای تغییر آن باید انجام داد موفق باشد. به گمانم آنها نیازمند « سیستم»

 شود.ها در این دو مورد آخر هستند. ببینیم چه میکمک مارکسیست

روز در گرا تا به امپوپولیسم چپ یاکنون با این مقدمات، کاملاً با شما موافقم که سابقه

گرا شک، پوپولیسم راستخود چندان چشمگیر نبوده است. بیگرای برابر رقیب راست

ای از مردم را جلب و حفظ کرده است. اما با موفقیت بیشتری حمایت بخش عمده

بخشی از مشکل به ایفای نقشی ننگین از سوی احزاب و رهبران ظاهراً سوسیال 

کیم رار و تحشود که به استقدموکرات و سوسیالیست در بسیاری از کشورها مربوط می

ولیبرالیسم منجر شده است: بیل و هیلاری کلینتون در ایالات متحده، تونی بلر در ن

انگلستان، گرهارد شرودر در آلمان. هر دو پوپولیسم در واکنش به این افتضاح رشد 

متمایز « های مترقیولیبرالن»گرای آن تلاش کرده خود را از چپ یکردند، اما نسخه

اه خواستند پایگسازی بودند، حتی زمانی که میهایی که متولی مالیسازد، یعنی همان

 ی حزب خود را احیا کنند. رفتهکارگریِ از دست

بینم. برای چپ ضرورت مبرم دارد در هر صورت، استراتژی دیگری را در دسترس نمی

گرا را جلب کند که اکنون از پوپولیسم راستکارگر  یهایی از طبقهکه حمایت بخش

کنند. ناگفته نماند که این فرایندْ عملیاتی است بسیار حساس. از یک سو، حمایت می

های کارگری به خرج داد. از سوی دیگر، پرستان عضو اتحادیهای سازش با نژادنباید ذره

به ترامپ  دهند کهیل میپرستانْ اکثریت قاطع کارگرانی را تشکنباید فرض کرد که نژاد

م. در عوض، ایاند. اگر به این دام بیفتیم، دیگر قافله را باختهیا جاییر بولسونارو رأی داده

توانند به دهندگان میرأیای از این باید با این فرض شروع کنیم که بخش عمده

ه ن است کچپ ملحق شوند. البته واقعیت ای یگرا، به جبههپوپولیسم چپ یواسطه

هایی همچون لولا یا باراک اوباما رأی داده بودند، و تر به چهرهبسیاری از آنها پیش

گردش به راست آنها، بعدتر با از میان رفتن امیدشان، رخ داد. کاری که پوپولیسم 

ه کحق آنها است، درحالیهای بهتواند و باید انجام دهد، تصدیق نارضایتیگرا میچپ
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ًا دهد که دقیقدهد، و توضیح میاز دلایل نهفته در پس آن ارائه می تفسیر متفاوتی

که چرا تمرکز بر تهیدستانِ داغ کند، و اینمی کاریکسی دارد چه چیزی را دستچه

که اگر از احزابی حمایت کنند که در برد، و در نهایت اینخورده راه به جایی نمیلعنت

هرگز قدرت کافی برای شکست مقصر و عامل  اندازند،کارگر شکاف می یصفوف طبقه

جهانی( پیدا نخواهند کرد. به بیان دیگر، در شرایط  یجهانی و مالیه یاصلی )سرمایه

گرایی باشد که بتواند در زمان مناسب تواند به پوپولیسم چپحاضر حداکثر امید ما می

 ای جدید ارتقا یابد.به یک جنبش سوسیالیستی از گونه

 گرا به جنبشطبقاتی در کجای این تکامل پوپولیسم چپ یمبارزهموسکرا: 

یستی بر پوپولکید أتکنند که گیرد؟ برخی استدلال میسوسیالیستی قرار می

تواند با نمادین نمی« مردم»متحد ساختن تضادهای چندگانه در قالب یک 

 یا حداقل با برداشتی از سیاست –سیاست سوسیالیستی سازگار باشد 

عنی فهمد، یمی« ساختاری»کارگر را به شکل  یسوسیالیستی که قدرت طبقه

توانند از اهرم فشار خود تولید، جایی که کارگران بالقوه می یبا شروع از نقطه

 . آوردهای سیاسی و مادی برسندعنوان تولیدکننده استفاده کنند تا به دستبه

هایی ارائه تواند سرنخنامید مییم« مبارزات مرزی»رسد آنچه شما به نظر می

شکل مشخصی از « مبارزات مرزی»توان چنین برداشت کرد که دهد. می

یافته از طبقاتی است که بنابر تبیین شما در زمینه فهم بسط یمبارزه

 دهد. آیا چنین برداشتی درست است؟داری رخ میسرمایه

های کارگری و جنبشکم در مارکسیسم سنتی و فریزر: به شکل تاریخی، دست

ته طبقاتی وجود داش یسوسیالیستیِ جریان اصلی، گرایشی به درکی محدود از مبارزه

است، چنانکه مبارزه را ]صرفاً[ در نقطه تولید و بر سر نرخ و توزیع ارزش اضافیِ ناشی 

 گیرند. و البته قرار است که این مبارزاتها در نظر میاز استثمار کار مزدی در کارخانه

 هایهای کارخانه گسترش یافته، و بعدی سیاسی بیابند، و آرمانبه آن سوی دروازه

کنم گمان می ،این وجود های دوردست برای خود تعریف کنند. بادیگری را در ساحت

طبقاتی، که بیشتر درگیر کار مزدی در محیط صنعتی است،  یکه این تصویر از مبارزه

 رتمندی است.روی هم رفته تصویر بسیار قد
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 گراییذات»طبقاتی بسیاری را بر آن داشته است تا علیه  یاین تصویر از مبارزه 

استدلال کنند )اصطلاحی که شانتال موف و ارنستو لاکلائو برای نقد نگاه سنتی « طبقاتی

ا شکل طبقاتی تنه یکنند که مبارزهبرند(. در این مباحثات، افراد استدلال میبه کار می

داری نیست، و بینش حقیقی از جامعه را در انحصار خود ندارد. در جوامع سرمایه مبارزه

ها و کنند مدعی هستند که سوسیالیستگرایی طبقاتی را نکوهش میکه ذاتآنان

عدالتی ندارند. و در ها حق انحصاری برای تعیین تمام اشکال ستم و بیمارکسیست

میدانِ مبارزات عظیم بر سر کارِ وابسته و  داری به طور تاریخیواقع، جوامع سرمایه

ی آنها در اند، که طیف گستردهغیرآزاد، و همچنین دیگر اشکال ستم و سلطه بوده

ک توان از یمی گنجد. به بیان دیگر،طبقاتی نمی یچارچوب پارامترهای متعارف مبارزه

طبقاتی همین یک تعریف مشخص را دارد، و بنابراین، باید  یمبارزه»موضع گفت: 

 «هایی دیگر هستند.مبارزات غیر طبقاتی را تصدیق کنیم، زیرا واجد معنا و دلالت

 یتوان گفت که مشکل به تعریف محدود آنها از مبارزهاندازی دیگر میاما از چشم

هایمان بازگردیم، گفتیم که با فهم گردد. اگر به بخش ابتدایی صحبتطبقاتی برمی

یم. ببین طبقاتی را از منظر متفاوتی یتوانیم مبارزهداری مییافته از سرمایهبسط

تولید  یداری صرفاً یک اقتصاد نیست، طبقه نیز به مبارزه در نقطههمانطور که سرمایه

ط ی تمام این شرایای بفهمیم که دربرگیرندهگونهداری را بهیهشود. اگر سرماختم نمی

ای که در شدهیعنی همان شرایط ضروری برای ایجاد مکان تخصصی-ای باشد زمینه

م توانیم بفهمیآنگاه می –شود آن ارزش اضافه از قبل استثمار کار مزدی انباشته می

این سیستم و شرط لازم برای  که کار بازتولیدی بخشی به همان اندازه ضروری از

وجور شدن اجزای آن است. حال اگر همین استدلال را به طبیعت، کالاهای جفت

یریم گکننده، و اشکال حقوقی که آنها را سیاسی در نظر میهای تنظیمعمومی، ظرفیت

 داری، یاسرمایهمبارزاتی ضد یابیم که این مبارزات نیزخوبی درمیتعمیم دهیم،آنگاه به

داری هستند. اگر این مبارزات هایی اساسی از نظام سرمایهکم مبارزاتی علیه بخشدست

 –شود البته در نظر داشته باشید که همیشه چنین نمی –در قالب درستی قرار بگیرند 

 طبقاتی درک کرد. یتوان آنها را نیز به عنوان مبارزهآنگاه می
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ی طبقات یه لحاظ تاریخی بخشی از مبارزهمبارزه بر سر بازتولید اجتماعی در واقع ب

 16انوارخ متناسب با معیشتی جنبش کارگری برای دستمزد بوده است. در کنه مطالبه

دام ای برای شرایط استخنزاع بر سر بازتولید اجتماعی نهفته است. این مطالبه هم مبارزه

ولید اجتماعی و زندگی ای برای شرایط بازتبه معنای دقیق کلمه بود، و هم مبارزه

 یهایی از طبقهدستمزد بر مبنای خانوار برای زنان یا بخش یخانگی. البته مطالبه

بینید کارگر که واجد شرایط سرپرست خانوار نبودند چندان مفید از کار در نیامد. اما می

رعت در سبهتواند طبقاتی صحبت کنیم، امور می یکه بسته به اینکه چگونه از مبارزه

 هم پیچیده شود. 

ست که ای اگونهطبقاتی به یحلْ بازتعریف طبقه و مبارزهپس به یک معنا، بهترین راه

دقت مشخص کنیم که منظور ظرفیت بیشتری داشته باشد. اما، در عین حال، باید با 

ی مشخص اشاره طبقاتی چیست. اینجا به یک دغدغه یاز معنای دیگری از مبارزه

ای که بدان نیاز داریم تا بر های گستردهافتن بهترین راه برای ترویج اتحاددارم: ی

 های عظیمِ مستقر بتازیم و بر آنها چیره شویم. قدرت

قاتی طب یرسد بیان اینکه مبارزاتِ ظاهراً متنوع، جملگی مبارزهدر نگاه اول، به نظر می

، و دشمن ما یکی است. اما گشاید: ما همه با هم هستیمهستند امکانات جدیدی را می

و در  –داری داشته باشیم یافته به سرمایهاگر به همین مسیر ادامه دهیم و نگاهی بسط

اه بر آنگ –داری ضد سرمایه یطبقاتی و مبارزه ییافته به مبارزهنتیجه نگاهی بسط

هایی هدوش ما است که با دقت به این نکته توجه کنیم که این مبارزات متنوع از چه جنب

واسطه هماهنگ نیستند. این مهم کاری است سیاسی، و در واقع کار شاق به شکل بی

نید که ای ترسیم کرسیم: باید نقشهگرا میپوپولیسم چپ یسیاسی. بار دیگر به ایده

که در چه شوند، و نیز اینوجور مینشان دهد این مبارزات چگونه با یکدیگر جفت

ن توان از ایکنند، و با چه رویکردی میدیگر را تضعیف میهایی این مبارزات یکحالت

 ها پرهیز کرد. حالت

ن ام. پولانی بدوپولانی مراجعه کردههای کارلاندازدر تبیین مبارزات مرزی، گاه به چشم

گر ی مرزی میان جامعه و آنچه او بازار خودتنظیماستفاده از این اصطلاح، عملاً بر مبارزه
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و  جالب توجه یمتمرکز بود. نکته –توانیم آن را اقتصاد بخوانیم ما میکه -خواند می

پربار این رویکرد آنجا است که مبارزه دیگر صرفاً بر سر شکل توزیع ارزش اضافی نیست. 

کشمکش سر این است که چه چیزی صرف و نحو زندگی را تعریف خواهد کرد، یعنی 

 از خواهد بود یا خیر. اینکه آیا در یک اجتماع مشخص،دست سرمایه ب

اینکه عملاً چه کسی در جامعه  یشویم دربارههایی عمیق مواجه میاینجا با پرسش

داری، قدرت لازم را برای تعیین صرف و نحو زندگی در اختیار دارد. در جوامع سرمایه

شوند، و به دور از های سیاسی حذف میشکلی نامحسوس از برنامهها بهاین پرسش

شود که متصدی انباشت سرمایه این اختیار به سرمایه و افرادی اعطا میچشم ما، 

 هستند.

ای است که گونهتوزیع به یلهأمسصحبت کردن از مبارزات مرزی به معنای فراروی از 

ید گوپرسش از چگونگی سازماندهی صرف و نحو زندگی مطرح گردد. مبارزات مرزی می

اینکه مرز میان جامعه و طبیعت،  یو واقعی وجود دارد، دربارهبنیادین  یلهأمسکه یک 

های مراقبتی در اجتماعات و روابط خویشاوندی و غیره را میان کار مزدی، سایر فعالیت

شود: مرزهای مشروعی که بازار جا ختم میها به اینکنیم. این پرسشچگونه ترسیم می

زهایی مشروعیت لازم برای خرید و بتواند درون آن فعالیت کند کدام است؟ چه چی

مهم هنگام صحبت از مبارزات مرزی اینجا است که  یبه نظرم نکته فروش را دارند؟

اند. به بیان دیگر، داری مورد نزاع بودهدهد این امور همواره در جوامع سرمایهنشان می

بارزات لب مطبقاتی گاه در قا یطبقاتی نیستند، بلکه مبارزه یآنها جایگزین مبارزه

گاه شکل  -چیز درست پیش روداگر همه-یابد، و مبارزات مرزی نیز مرزی تجلی می

 گیرد.طبقاتی را به خود می یمبارزه

 


