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  ی این کتابچند نکته درباره

  و ويراستار  از مترجم
  

1 {  
 نیآيد حاصل بحث و گفتگوی نسبتاً طوالنکاتی که در اين مقدمه می

مترجم اين کتاب (پويان فرد) و ويراستار آن (عباس فرد) است.  بين
ً مقدمه   گرچه چندان معمول نيست که مترجم و ويراستار مشترکا

رغم تفاوت سنی ی مترجم و ويراستاِر اين کتاب، علیبنويسند، اما رابطه
ی حاضر، و از پِس فراز و های متفاوت اجتماعی، تا لحظهو تجربه

ً هنشيب ً  سخت، ای گاها ای است که امکان تبادل نظر،  گونهبه مجموعا
ـ نيزهمين دليل ـکند. بهراستايی کيفی را فراهم میآموزش متقابل و هم

الحال راستايِی فیتوافق کرديم که مشترکاً مقدمه بنويسيم تا ضمن بيان هم
  باشيم. موجود، از تکرارگويی هم پرهيز کرده

  

2 {  
طور مداوم از عبارت «منطق ) بهگری ليچاين کتاب (ی نويسنده

کند و حتی داری» بحث میسرمايه» و «منطق درونی نظام سرمايه
گذاری کرده است. از فصل دوم کتاب را نيز «منطق سرمايه» نام

کند، جاکه مباحثی که او تحت عنوان «منطق سرمايه» مطرح میآن
وصتاً منطقی باشند، و عقلی و خصاً انتزاعی  که عمدت تر از اينخيلی بيش

توان چنين ابراز رو، میاند؛ از ايناساساً مشاهداتی و آماری و انضمامی
 The Logic of)چه او از عبارت «منطق سرمايه» نظر کرد که آن

Capital)    «يا «منطق درونی سرمايه(internal logic of capital) 



 داریام سرمايهی وجودی نظوکار و شيوهسازـ در واقعکند ـمستفاد می
است که همانند هر نسبت مادِی ديگری دارای دو وجه درونی (يعنی: 

 ديناميسم) و بيرونی (يعنی: مکانيسم) است. 
، نظر از تصوير و تعريف صراحتاً صوریموضوع منطق (صرف

ماترياليستی در که ادعای جايیرايج)، حتی آن آليستیايدهو  ارسطويی
شود. » تعريف میانديشه [و] همگانی قوانين عينیِ « ميان است،

خودی خود داری بهی سرمايهبنابراين، جوامع بشری و ازجمله جامعه
باشد. مزين «منطق» بهتواند گری آگاهانه) نمی(يعنی: بدون دخالت

 سابق (پرفسور  استاد آکادمی علوم فلسفه در شوروی تعريف منطق نزد
«انسان ريخ منطق» چنين است:  تاً قطور «تادر کتاب نسب   )،ماکولوسکی

ها درجهت تنها قادر است قوانين عينِی انديشه را ادراک نمايد و از آن
منافع جامعه بهره جويد اما برايش ممکن نيست اين قوانين را تغيير دهد 

لمی مثابه قوانين عو نابود سازد ويا ايجاد نمايد. قوانين انديشه به
ها يکسان هستند و انسان ی  مزبور در رابطه با همهاند و قوانين  همگانی

  جستجوی حقيقت است اعتبار دارند». ای که دربرای انديشه
بررسی يکی از جاکه در شايد ربط مستقيمی نداشته باشد، اما ازآن

«منطق سرمايه» و «منطق درونی نظام مفاهيم کليدی اين کتاب (يعنی:  
مطلِق يِب بهم منطق پيش آمده و قری تعريف مفهو ، مسئلهداری»)سرمايه

کنند هايی که خودرا سوسياليست و کمونيست معرفی میافراد و گروه
ـ تعريفی که از عی خودوضعيت طبقاتی و اجتماو بنا به اغلب ناداستهـ

 ماکولوسکیمفهوم منطق دارند، نهايتاً همان تعريفی است که پرفسور 
اهی در رابطه با چيستی و رو، توضيح کوت دهد؛ از اينارائه می

نمايد. بنابراين، ی عملی آن ضروری میم منطق، و جنبهچگونگی مفهو 
نطق مختصر و مفيد، چند نکته در مورد چيستی و چگونگی مفهوم م

آوردم تا ،) میاست[*] ی مفهوم منطق»ی «درباره(که برگرفته از مقاله
 داریم سرمايهمنطق درونی نظاو  منطق سرمايهنقِد مفاهيمی مانند 

  ديالکتيکی) نيز داشته باشد.ـی انقالبی (يعنی ماترياليستیجنبه
  الف)
، منطق را عموماً قوانين تفکر و انديشه صوری جرياِن منطق پيروان

ای از فلسفه بوده و موضوع آن هدايت و رهبری دانسته و معتقدند که شاخه



عبارت ديگر فاسد و به  وسيله آن استدالل صحيح از استداللتفکر است؛ و به
  شود.استنتاجات خوب از استنتاجات بد تشخيص و تميز داده می

که ناظر بر «وضعِ» اشياِء و پديدارهاست و اينبر  منطق صوری عاله 
صورت ساکن، منفرد و جدا همانی» بهاشياِء و پديدارها را برپايه اصل «اين

وان ابزار تفکر دارد، قائل عنکند؛ با تعبيری که از منطق به ازهم مطالعه می 
ی قانون منزلهرابهانشقاق و دوپارگی [بين] منطق و تفکر بوده و منطق به

رو، از همان ابتدا حاکم برانديشه، ماوراِء انديشه قرار داده؛ و از اين
  گشايد.متافيزيسم آغوش میبه

   ب)
منطق صوری بنا بر قبول ماورائيِت منطق، ناچار است قوانين منطق 

را در  را ثابت و اليتغيير و مقدس فرض کند؛ و ذهنرا عام دانسته و آن 
که بور بداند. با چنين فرضی، طبيعی استاراده و مجبرابر آن کامالً بی

که فرد در برابر آن تا قوانين حاکم بر تفکر همان قوانين حاکم برآدمی است
منطق ی طبقاتی و ماند. منطق صورْی منطق جامعهابد محکوم می

دليل شود، فقط بهازخودبيگانگی است؛ و اگر عموميتی در آن مشاهده می
که اينک بر روابط نوعی حاکم ای استانه[عموميِت] مناسبات ازخودبيگ

اند و ها ازخويشتن بيگانهبوده و در [حاکميِت چنين مناسباتی] اکثر انسان
  باشند.می درگيِر جهانی متخاصم 

  پ)
لی که تاکنون ارائه شده هرصورت و شکقی (بهاصوالً جريانات منط

و اشياء و  که جهان گردند: يکی آن منطقیمی دو دسته تقسيم باشند) به
ـ فرض کرده که در آن بدون ارتباط باهم حرکت و ايستا ـپديدارها را بی

ـ از ذهن هرصورتبهی منطقی ـشود؛ و اراده گونه تضادی مشاهده نمیهيچ
آن (که همان فعليت انديشه است) منشاِء متافيزيکی انسانی خلع و به

ها را در ارتباط ـ تمامی نسبتبرعکسبخشد. و ديگر آن منطقی که ـمی 
منزله يک بهـکند؛ و برای ذهن  هم پيوسته و در حرکت مطالعه می متقابل، به

  مندِی مادی قائل است.ـ اراده ابُژه 
  ت)
که هايی استو ترکيب پروسه دانيم که شئ حاصل تعادل و توازنمی 

طور که از  ها همانبخشند. گرچه پروسهرا سامان می  تا بوده و آنراسهم 
اند؛ اما شئ که حاصل شود، در حرکت و شدنی مداوم شان مستفاد میعنایم

ناچار در يک سکون نسبی های درشدن است، بهتعادل و توازن پروسه
ی آن است. های شاکلهتوازن پروسه گيرد که] برآمده از تعادل و[قرار می

کيِب در واقع، «شيئيِت» يک شئ همان سکوِن برآمده از تعادل و توازن و تر
باشد. حال اگر از اين زاويه (يعنی، سکوِن نسبِی ی آن میهای شاکلهپروسه

ی يک شئ) بنگريم، های شاکلهبرآمده از تعادل و توازن و ترکيب پروسه



را درخواهيم را در برابر داشته و موضوعيت آن  طبيعتاً «وضعِ» آن شئ
ـ و سواز يکعلت سکون نسبِی شئ ـی حسی، بهيافت؛ که ذهن در مرحله

را از آن سلب تعادل و توازن خود با آن شئ، زمان و حرکت و تاريخ آن 
همانی» درخواهد يافت. اما ازسوی ديگر را چون يک «اينکرده و آن 

باط ديگر در شئ [نيز] بپردازيم و آن ربط بين نهاِد يک ارتتوانيم بهمی 
ربِط بيِن وضع بردن بهعبارت ديگر: پی«شده» و نهاِد «درشدن» است؛ يا به

مسئله از   کهقبلِی شئ و وضع موجود آن. [در اين مرحله] طبيعی است
اين ربط (که شناخت حسی فراتر رفته و ذهن بايد عقالنی عمل کند تا به

ببرد. در اين حالت، شئ از [زاويه] ای زمان و تاريخ است) پیجبراً دار
اصل همانی» بهاصل «اينجای وقوع و تغيير و حرکت بررسی شده و به

حال «خود» و «دگِر اين معنا که هر شيئی در عينرسيم؛ بهدرنفی» می«نفی
  خود» خواهد بود.

تواند می   جاکه «ذات» چيزی جز ربط نهادين نيست، پس ذاِت شئاز آن
رکت دريافت گردد. مسلماً اين ی ايستا و پويا [يا] ساکن و در حدو گونهبه

های ما از اشياء خواهد بود؛ وگرنه در جهان خارج افتدوگونگی شامل دري
يابد) بين «وضع» و جا که ذات مستقل از ذهن انسانی قوام می([يعنی] آن

جود است، که ذات شئ ناپذير مو«وقوع» يک رابطه ديالکتيکی و تفکيک
شيِئ که ذهن از کدام زاويه بهاينيابد. پس عمالً بسته بهدر آن وحدت می

بخشد، دو جريان شيِئ ذهنی (يعنی مفهوم) تحقق مینگرد و بهیخارجی م
اصلی منطق (يعنی: منطق وضعی، ايستا و صوری؛ و ديگر منطق وقوعی، 

در شکل اول ذاْت يک گيرد؛ که ديالکتيکی و پويا) از آن نشأت می
  «پوزيسيون» و در شکل دوم ذاْت يک «پروسه» خواهد بود.

، «ذات» آن؛ بين نهادهای شِئ خارج از ذهنربِط  کهبايد توجه داشت
، «منطِق» آن است؛ و در ربط بين نهادهای مفهوم (يعنی شِئ ذهنی) و

عنای مکه «منطق ذاِت مفهوم» است. ذاِت مفهوم که بهتوان گفتحقيقت می
که قوام اند، تحت تأثيِر ذات شئ استی حسیارتباِط نهادهای دريافت شده 

جانبه نيست و ذهن در د. اما اين تأثير مطلق و يکگيرل میيابد و شکمی 
توان گردد، منفعل نبوده؛ و نمیچه برابرايستايش محسوب میبرابر آن

زيرا هرمفهومی قيد و شرِط ذاِت شئ است. که ذات مفهوم انعکاِس بیگفت
گيرد و همين ی ذهن از ربِط نهادين برابرايستای خود منشاء میبا واسطه

ی يک «اُبژه» فعليت منزلهکه ذهن خود بهنی اين مطلبباواسطگی (يع
دارد)، دستگاه عصبی و مغز آدمی و خالصه انسان را چون نهادی ديگر 

رج از ذهن بوده، چه ارتباط قبلی نهادين شئ در خاربط مضاعفی با آنبه
کشاند؛ و درنتيجه برتعادل و توازن و ترکيب خارجِی آن در ذهن تأثير می 

کند ی «مفهوم» توليد میمنزلهعادل و توازن و ترکيب ديگری بهگذاشته و ت
يابد. اين تغاير که از شِئ خارجی فاصله گرفته و با آن «تغاير ذاتی» می



سازد؛ چون همواره بين مفهوم و شِئ ـ مفهوم را متناقض با شئ نمیالبتهـ
ن دليل هميـ «وحدِت ماهوی» وجود دارد. بهدر ضمِن تغاير ذاتیخارجی ـ

ی] که متناقض باشد، يک [مجموعه تقابِل مفهوم با شِئ خارجی، قبل از آن
که هنگامی که  سازد. برای روشن شدن مطلب بايد توجه داشتمتضاد را می

گردد، نبايد ازنظر دور ذهن منتقل میق حواس بهذاِت شِئ دربرابر، ازطري
الکيِف يک شئ لفشان وجوه ماهوِی مختعلت چندگانگیکه حواس بهداشت

خاطر بسا که بهکنند؛ و چهذهن منتقل میـ ازطريق انضمام بهران نه ذات آـ
ذهن منتقل نشوند. اما ذهن در پتانسيِل محدوِد حس، بسياری از اين وجوه به

مثابه يک نيروی فعال و تحت شرايط خاص مکانی بهـوحدت زمانی يک
سازی کرده و مفهوم ِف شئ) را دوباره الکيها (يعنی، وجوِه مختلفخود، آن

مندِی منطقِی خود است) توليد را چونان شِئ ذهنی (با ذاتی که حاوی اراده 
ن شاهایکه حتی مفاهيم جزيی (که با انضمام روستکند. از اينمی 

ترين وحدت ماهوی را با شِئ خارجی دارند) در ذات با اند و بيشمشخص
  آن [شئ] کامالً متغايراند.

مند و ما ذاِت مفهوم برخالف ذاِت شئ که «درخود» است، اراده ا
(که امری  رو فاعليت ذهن و عامليت آنکند؛ و از اين«برخود» عمل می 

عبارت ديگر آيد. بهمی ذاتی است)، عامليت منطقِی انديشه نيز بشمار
توان معنای وسيع مفهوم، میتوان منطق را همان ذات مفهوم دانست و بهمی 
مند است، يعنی: را ذات انديشه ناميد؛ چون انديشه در ذات خود اراده  آن

ـ هم «برشئ» و هم «برخود» انديشهرو ـاراده «فعليت انديشه» است. از اين
که حوزه آگاهی و خودآگاهی سوق دهد. اينبهتواند عمل کرده و ذهن را می

دانيم، از اين بابت ی ذات مفهوم، ذات انديشه بمنزلهتوانيم منطق را بهمی 
گيرد؛ ترين جزِء خود (يعنی مفهوم) سامان می که اگر انديشه از ساده است

چه [انديشه] در مراحل باالتر منطق از همان آغاز، ذات مفهوم است. و چنان
دهد؛ منطق در همان حال ذات ی قضايا و براهين خود را سامان میگونهبه

تر: منطق عبارت مصطلحس، بهقضيه و سپس ذات برهان خواهد بود. پ
  ذات انديشه است.

  ث)
ـ طبعاً محصول ديالکتيِک ذهن و اشياء و پديدارها و خودذات انديشه ـ

هن انسانی است. که برابرايستاِی ذهای هستومندی استخالصه تمامی نسبت
زييد، که آدمی در آن میپس منطق آدمی محصول مناسبات و روابطی است

ه از تأثيِر کهنگامی  . بديهی است،گذارداز آن تأثير گرفته و برآن تأثير می 
گوييم، بالفاصله را احاطه کرده سخن می که ویانديشه آدمی برمناسباتی

عليت خود، انديشه است؛ و اين گردد که انديشه در فاين نکته دريافت می
که در ذات مفهوم نهفته است. مندی و عامليتی استفعليت ناشی از اراده 

است. اين عامليت از روابِط   ی خودی انديشهکننده نعبارت ديگر آدمی تعييبه



های حسی) گرفته تا ارتباط بين تصورات و تصديقات بين عاليم حسی (داده 
اگر دارای ـدهند. پس انديشه ا تشکيل میو قضايا، همگی منطق ذهن ر

ـ نه در مصاديق آن و نه در مصالح آن است، بلکه در ذات عامليت است
که مارکس [و ا نهفته دارد. هنگامیمندی رعامليت و اراده  منطقی خوْد اين

کارگر ناميدند [و انگلس] ماترياليسم ديالکتيک را سالح ايدئولوژيک طبقه
ً اراده کار گردر عمل به مندی و فتند]، در اين اصطالح [و کاربرد] دقيقا

يک رو ماترياليسم ديالکترا منظور نظر داشتند. از اين توان انقالبی آن
پرولتری در کاِر تغييِر جهان بوده و هرگونه انفعال ـنقالبیای امثابه فلسفهبه

  شمارد.را مردود می
چنين] ليت انديشه، [و هم ی اوست در انديشيدن و فعمنطق هرکس اراده 

گيری اولين و مندِی منطقی حتی در شکلدر عمل؛ اراده  ی آدمی استاراده 
فاهيم انضمامی را که خورد. زيرا ذهْن مچشم می ترين مفاهيم نيز بهساده 

بنابر کند؛ اين توليد ـوسيله حواس دريافت کرده، چون شيِئ ذهنی توليد میبه
ً اراده قاعده  نه است، چون خوْد توليد است و حداقِل اين توليد منداـ طبعا

مفهوم جزيی عبارت است از تبديل يک مفهوم انضمامی ([يعنی]: حسی) به
  [يعنی]: عقلی).و کلی (

طور که  مندی منطقی محض نيست. همانکه اراده د توجه داشتاما باي
فعل تعبيِر مطلْق از ماده (در ماترياليسم سطحْی از نوعِ فوئرباخ) و من

آليستی انگاشتن ذهن در برابر جهان خارج، هم دربطن و هم در پوسته ايده 
 ه يا ذات اشيايی را (کهبوده؛ و نتايج آن در بهترين حالت، آن خواهد بودک

شِئ در خارج از ذهن و مستقل از ذهن موجود است) انکار کنيم، يا به
ً ـالنفسه کانت باور بياوريم ويا فی آور باشيم. طلق هگل رویعقل مـ بهنهايتا

مندِی منطق، مطلق نيست. زيرا ذاِت انديشه که اراده پس بايد توجه داشت
ً محصول ديالکتخودـ گونه که  همانيِک ذهن و جهان است؛ و ـ طبعا

را تأييد کرده، منطق انعکاس درستی آن چرنيشفسکی گفته و لنين به
است، که تحت شرايط  ديالکتيکی از مناسبات و روابط اجتماعی انسان

انعکاس ديالکتيکی و شود. (بهگيرد و دگرگون می تاريخِی معين شکل می 
  ).تفاوت آن با انعکاس ِصرف توجه شود

عنوان «منطِق فردی» دی نبوده و چيزی بهازسوی ديگر، منطق فر
شکل روکه انديشه ذاتاً اجتماعی است، منطق نيز فقط بهوجود ندارد. از آن

گيرد. اين سامان منطقی از بدو تولد که انسان که سامان میتاجتماعی اس
ری در گردد و حتی توسط زبان مادای میوارد مناسبات از پيش تعيين شده 

گردد و برآن تأثير ذهن منتقل میبخشِی مفاهيم بهمعنیواگويِی الفاظ و 
 که دگرگونی درپذير استگذارد. دگرگونِی منطِق فردی هنگامی امکان می 

معنی جبِر روابط و مناسبات اجتماعی شخص رخ داده باشد. البته اين به
مجبور نبوده و که آدمی دربرابر مناسبات اجتماعی چنانمطلق نيست، هم 



مثابه «امکاِن خاص»، نوعی مند است. درک ضرورت به» اراده به«امکان
امکان يز بهگويند. منطق نمندی انقالبی میآن اراده مندی است که بهاز اراده 

کند، قادر خواهد مند بوده و در شرايطی که مناسبات اجتماعی ايجاب اراده 
ويا بهتر ـايد. بنابراين، «تقدم» بود که در سامان خود ايجاد دگرگونی نم

ـ کماکان نه با «ذهن»، بلکه با «ماده» است که گفته شود: «اصالت»است
ی در تأثير متقابل با همين ماده   که برابرايستاِی ذهن آدمی است؛ و ذهن آدمی

يابد. و از که فعليت يافته و عامليت منطقی خودرا می [برابرايستا]ست
شکل اجتماعی برطبيعِت خود اجتماعی است و حتی به  جاکه هستِی انسانْ آن

ای گونهاش نيز اجتماعی بوده و هرگز بهکند، عامليت منطقی انديشهغلبه می
ی منطق رو هرنظام اجتماعی، سازنده . از اينفردی متصور نخواهد بود

که اين نظام متالشی شده و فروپاشيده شود، منطِق آن خود است؛ و هنگاهی
همين علْت منطقی بودن دهد؛ و بهدست می  شده و کاربرد خودرا از  نيز کهنه

خودرا نيز از دست خواهد داد. زيرا توان منطقی و عامليت آن در فعليت 
سازد. و باالخره در صورت کاربرد، خودرا مشخص میبه کهانديشه است

 در انطباق با مناسباتـکه ذهن ی اجتماعی استاين فروپاشِی نظام کهنه
افکند و خوِد اين عمل هرگز فردی نوين خودرا پیتواند منطق ـ مینوين

  پراتيک اجتماعی نيازمند است.نبوده و به

  

3 {  
داری که کشِی نظام سرمايهی نسلی ذات برای اثبات خاصه  گری ليچ

فراوانی از برد، بهکشی ساختاری» از آن نام میاو تحت عنوان «نسل
معنی تأييد ی اين اثر بهدارانهی جانبآورد. ترجمهقول میديگران نقل

ها را نقل کرده است. در اين های آنحرف ليچی افرادی نيست که همه
  کسانیمعنی که عدم تأييدِ بدينس قضيه نيز صادق نيست؛ رابطه، عک

جز يک استثنا (يعنی: ژيژک)، نبايد ها نقل شده را، بهکه سخنی از آن
ی اين اثر، اساساً  طورکلی، سائق ترجمهها فهميد. بهمعنی تخالف با آنبه

های رغم وراجیداری، علیاثبات اين حقيقت است که نظام سرمايه
اش، ی اشکال وجودیهمه  و در، ذاتاً حقوق بشردر مورد گوناگونش 

کشی وکاِر کالن بورژوايی بدون نسلکش بوده و خواهد بود؛ کسبنسل
که اگر ؛ و سرانجام ايندهدتوان تداوم را از دست میو تخريب طبيعت 

چه مستلزم اين تداوم است، حيات خود ادامه دهد، آننوع انسان بتواند به



زهای که هدِف توليد رفع نياموقعيتی استت موجود بهگذر از وضعي 
  ی آحاد بشری باشد.همه

جايی که های مطرح شده در اين اثر، تاآنی بحثهرروی، همهبه
کنند، مورد تأييد است؛ کشی ساختاری کمک میاثبات و توضيح نسلبه

طلبند که طرح را می  ایهای جداگانهبحث  و تأييد يا تکذيب مباحث فرعیْ 
  تی ندارد. جا ضرورها در اينآن

  

4 {  
هنگام انتشار کتاِب به گری ليچهايی که بسياری از واقعيت

توضيح و کشی ساختاری» مطرح کرد و برای داری و نسل«سرمايه
 8آور گرديد، امروزه (پس از  بيان آماری نيز رویها بعضاً بهآن  تحليل

وضعيت افزايی  اند. همين فاجعهبارتر يافتهاجعهتر و فسال) ابعادی وسيع
دهد که می يست) نشانموجود (که چيزی جز موجوديت سرمايه ن

ای دائمی و الينفک از موجوديت کشی نه امری اتفاقی، بلکه فاجعهنسل
نظر از فجايعی که ی اشکاِل وجودِی آن است. صرفسرمايه در همه

گر نقاط جهان در جريان است؛ با در فلسطين، سوريه، ليبی، يمن و دي 
وی اينترنتی های آماری (که دريک جستجای داده پارهبه نگاهی گذرا

برد که نظام اين حقيقت پیتوان بهيابی است)، میقابل دست نيزساده 
کش بوده و خواهد داری ذاتاً (يعنی: ديروز،  امروز و فردا) نسلسرمايه

  طبقاتی است: ز نظامکشی نيز ذاتی هرشکلی ابود؛ و نسل
ميليارد انسان) در  3يش از ردم جهان (يعنی: بتقريباً نيمی از م ــ

کنند؛ و دالر در روز زندگی می 2.5 از ترفقر نسبی و با درآمدی کم
ها کنند که درآمد آنميليارد نفر نيز در فقر شديد زندگی می  1.3بيش از  

  دالر است. 1.25تر از روزانه کم
د. کنن ميليون کودک در سراسر جهان در فقر زندگی میيک  ــ

دليل فقر سال به 5زير  هزار کودکِ  22ی يونيسف روزانه گفتهبه
  ميرند. می

ميليون نفر در سراسر جهان، براساس استاندارهای پذيرفته   805  ــ
  المللی، غذای کافی برای خوردن ندارند. ی بينشده 



آب آشاميدنی دسترسی ميليون نفر به 900اکنون رقمی حدود هم ــ
دليل عدم وجود هزار نفر جان خود به 829، 2016ال ندارند؛ و در س

 د.آب آشاميدنی و اسهال از دست دادن 
الريه، ساالنه گيری مانند اسهال و ذاتهای قابل پيشبيماری ــ

ها فقيرتر از آن گيرد، و اين قربانیميليون کودک را می  2چنان جان  هم
  ميرها بينديشند.و گهستند که بتوانند تمهيداتی برای جلوگيری از اين مر

ميليون کودک و نوجوان   6.2،  2018شود که در سال  برآورد می  ــ
گيری جان خود را از های قابل پيشدليل بيماریسال به 15زير سِن 

سال بودند و بيش از  5ميليون زير سن  5.3دست دادند. از اين تعداد 
  ادند. ها در نخستين ماه زندگی جان خود را از دست دنيمی از آن

برابِر  15ای جنوب صحرای آفريقا بيش از کودکان کشوره ــ
  شوند. ومير میکودکان کشورهای پردرآمد، متحمل مرگ

هزار نفر در دنيا  600ميلون و  41اکنون رقمی حدود هم ــ
درصد اين مبتاليان در جنوب  67.7بيماری ايدز مبتال هستند که به

ها جان ننفر آ 347.330ين تعداد کنند. از اصحرای آفريقا زندگی می
  از دست دادند. 2018خود را در سال 

ماالريا از دست نفر جان خود را در اثر ابتال به  202.665  ساليانه  ــ
ميرهای ناشی از ماالريا در جنوب جهان اتفاق و دهند. تمامی مرگمی
  افتد. می

ل دلي هزار نفر در مکزيک به 40، حدود 2018تنها در سال ــ 
اند و تاکنون نيز هيچ نشانی از مواد مخدر گم شدههای مربوط بهنگج 
تاکنون  2006ست. برآورد شده است که از سال دست نيامده ابهها آن

های جاری مواد مخدر هزار نفر جان خود را در اثر جنگ 150حدود 
 اند. در مکزيک از دست داده

 فقر جهانین دادن بهبرآورد کرده که برای پايا ددانشگاه آکسفور ■
ميليارد دالر نياز است که اين مبلغ برابر با  60چيزی حدود ساالنه به

  تن از ميلياردهای جهان است. 100ی درصد از درآمد ساالنه 25
ترين بيماری چاقی که يکی از پر درآمدتعداد مبتاليان به ■

يارد يک ميلبه  2019های دارويی است، در سال  ها برای شرکتبيماری



هزار نفر از بيماری  800حدود  دنفر رسيد. از اين تعداهزار  700 و 
برند (چاقی مفرط نوعی از چاقی است که مريض چاقی مفرط رنج می

ی تواند از جای خود بلند شود). مرکز عمدهبدون ابزارهای سنگين نمی
  اين بيماری کشورهای شمال جهان است.

  

5 {  
وفايی چنان ناچيز بود کمک پويش  ی اين کتاب بدون  احتمال ترجمه

توان از عبارت غيرممکن هم استفاده کرد. که برای بيان آن حتی می
سال پيش در گفتگوهايی که با پويش داشتيم، او از عبارت  2حدود 
کشی ساختاری» استفاده کرد که برای ما ناآشنا بود. وقتی درباره «نسل

ارجاع داد و  کتاب حاضرمتن انگليسی معنای اين عبارت پرسيديم،  به
گويی مطالبی را هم نقل کرد. از او خواستيم که کتاب را برای ما خالصه

کند. پس از انجام اين کار ارزشمند، در گام بعدی از او خواستيم که 
تری انجام دهد. در ی بيشهمين کار را جهت تدوين و انتشار، با گستره

نتيجه رسيديم  اينيش بههای پوگويیجريان ضبط و پياده کردن خالصه
که کليت کتاب را ترجمه کنيم؛ که برای بيان حقيقت مسئله، بهتر است

ی کتاب را شروع کند. همين دليل هم از او خواستيم که ترجمه همهبه
ها جا پويش درگير نوشتن تکاليف دانشگاهی و ديگر گرفتاریاما ازآن

اين، توافق شت. بنابربرای اين کار ندا  و امکانی  بود، فرصت  و مشکالت
هرروی، واقعيت در کرديم که ترجمه کتاب توسط پويان انجام شود. به

ی اين کتاب بدون چارچوب امکانات و مناسبات ما اين است که ترجمه
شد. پس، محال تبديل میامری نزديک بهقدمی و زحمات پويش بهپيش

 ی تالِش هواسطکه ضمن قدردانی از زحمات پويش، از او بهالزم است
  ی اين کتاب تشکر کنيم.ترجمهراهبر به

  
  
  

ــ    ــــــــــــــــــــــــ
[*] http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/99-material 



 

  
  های گوناگونشيوهتاکنون تنها جهان را به فان فيلسو

  ولی مقصود تغيير آن است.  اند؛تعبير کرده 
  کارل مارکس

  
  

در آمريکای التين کار و   ایطور گستردهمن طی سی سال گذشته به
ام، اما فقری که رسانی نداشتهام. در اين مدت امکان کمکهسفر کرد

من را به خود جلب کرد، ر جمعيت آمريکای التين متحمل آن است نظ
 ــ اياالت متحده و کاناداــ  فقری که برای اکثر مردمان شمال آمريکا

های گذشته  تنها در دهه  ميزان فقر نه  ،غيرقابل تصور است. عالوه براين
ها نيز افزوده شده است. مشاهداتم بلکه بر ميزان نابرابری،  کاهش نيافته

که چگونه چنين ايجاد  کرد من ی ارب در آمريکای التين اين سئوال را 
بين جمعيت آمريکای شمالی و اکثريت مردمان   تواند][می  هايینابرابری

. مردمانی که در شمال آمريکا در داشته باشدآمريکای التين وجود 
طور مداوم کنند و مردمانی که در جنوب آن بهرفاهی نسبی زندگی می

تمامی اين  ،هرروی. بهندهست  [ناشی از فقر] هایمتحمل چنين سختی
کره وجود دارد، در واقع در جهانی که منابع ها تنها در يک نيمتتفاو 

  . ]1[تضمين نيازهای اساسی تمامی بشريت را داراست برایکافی 
  ريکایــــــتجربيات من در آم  ترينبارو اندوهفرساترين  جانيکی از  
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ی ر قايقی بر رودخانهتنهايی دبه 1989التين هنگامی بود که در سال 
ً  اکوادور ازونِ آمدر  Napo ناپو ای را در دو هفته در سفر بودم. تقريبا
ترين . برجستهگزيدمی بومی اقامت گذراندم و پيش چندين خانواده ناپو

 [ها]ُکفان، Huaorani [ها]هوارانی ـ ناپو ی های بومی در منطقهگروه
Cofan ،[ها]سکويا Secoya  [ها]کوچواو Quichua  هستند که

هنگامی بودند. ايزوله ها تا اواسط قرن بيستم از جهان خارج آن میتما
اکن سهای بومی کردم؛ بسياری از خانوادهکه از اين منطقه بازديد می

. اما کرده بودند عادت بيگانگان[حضور] نسبت بهکنار رودخانه 
نسبتاً   ردند،کهای پرباران زندگی میدر اعماق جنگل  که  های ديگرقبيله

بسياری  ناپو  یمنطقه  ساکن در ِ. مردمان بومیجداافتاده و ايزوله بودند
های سنتی زندگی خود را حفظ کرده بودند، اما يکی از از روش

گيری با طور چشمبه ،مه بوداقامت گزيد هاهايی که پيش آنخانواده
ساله  5پدر و دختری از  ی مشخصاين خانواده ديگران تفاوت داشت.

ی عقيم و حقيقتاً فضاي افسردگی بودند و ها دچار . آنبودتشکيل شده 
  کننده برآن خانه سايه افکنده بود. نگران
و تنها تعداد  ،گلی رها شدههای چوبی و کاهبسياری از خانه 

اطالع پيدا کردم   [چندی بعد]مانده بودند.  شماری از ساکنان باقیانگشت
. اين کمپانی بودوارد اين روستا شده    ینفت  سال پيش يک کمپانی    16که  
ها آنترتيب، بدينی شغل و زندگی بهتر داده بود. ساکنان بومی وعدهبه

شکار، از متشکل سبک زندگی سنتی خود رها کرده بودند که 
بايست نمیها . آنبود یگيری و جمع آوری محصوالت جنگلماهی

ی ، چراکه کمپانی کليهدگشتن بازمیاز زندگی  ی اين شيوهادامهبه
کرد. مين میأها را در ازای کارشان ت آن نيازهای مايحتاج غذايی و 

گونه شان هميشه اينکه زندگی رسيدندين باور ابهيان بومی نيز ئروستا
اما يک سال قبل از ورود من، نفت ته کشيده بود و  باقی خواهد ماند.

وار بود، چراکه ی سنتی زندگی دششيوهبرای بوميان بازگشت به
 ،را آلوده کرده بود. گذشته از اين و رودخانه اج نفت جنگلاستخر

ی که اين »مدرن«ی زندگِی بسياری از جوانان بومی پس از تجربه
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الکل، کوکاکوال، مواد غذايی  مانندشرکت از طريق  امکانات رفاهی 
ی ی داده بود، عالقهارائه کنسروی، برق و بسياری چيزهای ديگر

هم از آن که اطالع چندانی (ی سنتی زندگی فراگيری شيوهچندانی به
گذران  ،پس از خروج شرکت کهاين دادند. نهايتنمینشان نداشتند) 

ازجمله مادر (بود و بسياری از مردم شده ها دشوار زندگی برای آن
برای نوميدانه و در تالشی بيهوده )، ای که با آن آشنا شدمساله 5دختر 
جستجوی شغل در   برایروستا را  »،  مدرن«جهان    و  زندگیت بهبازگش

ا کرده بودند. برخی از ساکنان بومِی روستای های اکوادور رهشهرستان
را ترک گفتند؛ [هردوی اين  آن نيز ماندند و برخیجا آن در دوراقتاده

علت تخريب که به دام افتاده بودند: جهان سنتیها] بين دوجهان بهگرو 
جای بازگشت برای ديگر  پای] کمپانِی نفتْ ردهزيسِت ناشی از [محيط 

های رفاه و ثروت مادی که و وعده  »مدرن«، و جهان  ها نگذاشته بودآن
. متاسفانه بعدها فهميدم که داستان اين روستای ها نبوددر دسترس آن
های نفتِی چند مليتِی فرد نيست. شرکتنشين، منحصر بهکوچِک بومی

از جمله تگزاکو، اکسيدنتال، کونوکو، آموکو، آرکو، يونوکال (  یآمريکاي 
ی از دهه  ناپو های  ی آموزونود را در سراسر منطقهفعاليت خ  )و موبيل

های انبوه آمازون لبا عواقب مخربی که برای مردم بومی و جنگ 60
ريختن مواد با  یهای نفت کمپانی عمليات آغاز کرده بودند. ،داشت

 هاآبهای صنعتی بهلحّال   ] وبقای انسان و طبيعت  [برایمضر    شيميايی
آن ميليون گالن نفت به 16.8تنهايی تکزاکو به بود. همراه هالجنگو 

ونيم برابر يکقرار دارد؛ و اين    اکوآدور  که در  ريخت  نو زاآمقسمت از  
های] آالسکا ريخته ی اکسون والدز در [آبکه در فاجعه است نفتی
سرطان، سقط جنين و نقص حاضر ابتال بهدر حال کهينجه انتي .]2[شد

طور قابل توجهی از بقيه اکوادو در اين منطقه بهن مادرزادی نوزادا
در عنوان يکی از منابع با ارزش [عمليات استخراج نفت به  .استباالتر  

استخراجی  ه است؛همراه داشت اين منطقه] مرگ و مير صدها نفر را به
ی زندگی راحت هو تداوم شي  تأمينبلکه برای  ،مردم محلینفع که نه به
  .]3[بوده است مردمان شمال آمريکاو مجلل 
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ً و به پانصد سال پس از ورود فاتحان اسپانيايی،  اين ترتيب، تقريبا
 ها تبديل اسپانيايیقربانيان فتوحات  به  نی آمازو اکوادوری منطقهبوميان  

، دستان اسپانيايیو شمشيربه های توپاج بار بهاين ،شدند. فاتحان جديد
های يک تجهيزات حفاری و وعدها ب بودند که های آمريکايی شرکت

اين فتوحات بازتاب چه که من از بودند. آنمسلح شده  ،زندگی بهتر
بسيار   مسئلهاين    [و توضيح]  درک  مشاهده کردم، روستايی متروکه بود.

و بوميان ی کوچک جامعهبههای وارده ويرانیچگونه که سخت است 
دليل عزيمت و سپس به ،نفت دليل ورود کمپانیبهابتدا ، هاآنفرهنگ 

  ها بوده است.آن
 شدباعث    داشتم،  در آمريکای التين  ی کهاين تجربه و ديگر تجربيات 

کندوکاو  های انسانهای گستردهدرد و رنجگونه اينعلل ی بارهکه در 
ً به آن ای که نهايت کنم. نتيجه داری رسيدم اين بود که ساختار سرمايها

های قابل توجهی برای توليد ثروت ايجاد جهانی در حالی که فرصت
دهد که ثروت توليد شده در دست اقليت کند، اين تضمين را نيز میمی

 سرمايه،  رسيدم که ساختار  نيز  نتيجه  اينبهچنين  همکوچکی باقی بماند.  
 .شودمیسراسر جهان  در ا نفر از مردمهونميلي موجب مرگ  ساالنه

ً آيا اين مرگ و ميرها را  های پيشرفت ناپذيِر گامتلفات اجتناب صرفا
  ؟ آيدحساب میبهکشی که شکلی از نسل؟ يا ايناست

از های بسياری از خشونت مستقيم فيزيکی در طول تاريخ نمونه
يکا، تجارت آمر بومینابودی مردم  ــ داران وجود داردسرمايهجانب 

ماهيت ها را با توجه بهاما تمامی اين ــبرده، جنگ جهانی اول و غيره 
عنوان استثنايی از قاعده توان بهمیسادگی به شانی وقوعپراکنده نسبتاً 

کشی در مورد [وجود] نسلر ؤث برای استدالل م ،اعالم نمود. بنابراين
بدهيم که خشونت و شان م] ن ساختاری، اهميت بسياری دارد که [بتواني 

گرْی منطق [و سازوکار] درونی سرمايه است؛ و بنابراين، ويران
[در ادامه] استدالل خواهم کرد . است یدارهي نظام سرما یدائم یژگي و 

گری و پيوستگی خشونت در نظام [يعنی: ويرانکه هردوی اين عوامل  
تر مهم  است.نيز ساختاری  و شکل خشونت    هستند،  یواقعداری]  سرمايه
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ی است، دارهي نظام سرماگری نه تنها ذاتی که: اين خشونت و ويراناين
 ؛ بنابراين،شودیمرا نيز موجب  یکشنسل اسي در مق وميررگبلکه م
و سيستماتيک است که مردم فقير و طبقاتی   امریکشیْ نسلبنيان 

  ی جنوبِی زمين را هدف گرفته است.کرهخصوص فقرای ساکن در نيمبه
کشی است، نخست ی نسلداری شاکلهکه سرمايهنشان دادن اين  ایبر

[در اين  سی قرار دهيم.رمفهوم خشونت ساختاری را مورد بربايد 
شناس، جامعه[ Johan Galtung يوهان گالتونگرابطه] نظر 

ی مطالعات جنگ و صلحِ گذار اصلی رشتهدان، و بنيانرياضی
در قدرت و ــ عدالتی اجتماعیبیو نابرابری ] اين است که نروژی
همين دليل] و [بهخشونت ساختاری  قرار دارند،  عمق و ُکنه  در    ــثروت

ت منفعگونی است که براساس ناهم ساختارهای اجتماعیناشی از 
 از دستهای اجتماعی را  گروه  ديگرشکل گرفته، که  از مردم    ايیگروه

 یْ ساختارهای اجتماع  ،رايند. بناب ن داربازمی  شاننيازهای اساسیيافتن به
را  ناشی از خشونت ساختاری وميرِ مرگ نيز و هادرد و رنج انسان

  .شوندموجب می
مفهوم خشونت توان یم ،یکشمختلف نسل في استفاده از تعاربا 
برای  گسترش داد. یساختار یکشنسل في منظور تعررا به یساختار
(هم چنين نظريه ی کشهای مختلف نسلاز نظريه منظوراين نيِل به

ی ديوان کيفری اساسنامه«و    »متحد  کشِی سازمان مللکنوانسيون نسل«
خشونت چرا که  بدهمنشان  تااستفاده خواهم کرد  ُرم») المللیبين

 یساختار یکشنسل ی، [عيناً]دارهي سرما [نظام] در یذات  یساختار
ً  ی اين بحثْ قصد من از ارائه سرانجام، است. ظام ست که ناين ني  صرفا

 ،کنندتم را مديريت میسن سي ي داری و يا حتی آن افرادی که اسرمايه
 فياردر عوض، از تعگو باشند.  قانون پاسخ  ويا درمقابل  در دادگاه[بايد]  

 يیاجتماع  ستمي سعدم مشروعيت  استفاده خواهم کرد تا    یکشمختلف نسل
 یاسي مق  رو د  استآن    یذات  جزءِ ی  را برجسته سازم که خشونت ساختار

[نسبت بحث و جدل   رِ يدرگ  که  نيست ني اشود. مسئله  نيز واقع می  عي وس
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سياسی محکم ی استدالل تحليلی و  ، بلکه ارائهميباش  کشینسلمفهوم]   به
  کشی» است.برای استفاده از عبارت «نسل

 یساختار یکشنسلسازای  یدارهي سرما[نظام]  کهني ا نيي تع یبرا
در نظام  یکه خشونت ساختاررسد بات ب اث به دي ابتدا با است،
چراکه اولی [يعنی: خشونت ساختارِی]  ؛است یذات  یدارهي سرما
  .ی] استساختار یکشنسلشرط دومی [يعنی: پيش

[يعنی: سازوکار] سی منطق ربا برداری خشونت ذاتی سرمايه
رسد اثبات میبه  نقد اقتصاد بازار و دموکراسی ليبرالی  نيز  و   آن،درونی  

کااليی شدن های گوناگونی] (مانند: بررسی معنی بررسی [جنبهبهکه 
ً ماهيت ذات بررسی   ـ  ی جمعيت و طبيعتتوسعه  و  ،نيروی کار و زمين  ا

سودآوری آن ـ ی محرکهو نيز  سرمايه یگرانهاستثمار يابنده و شگستر
افزايشی که از داشتن زمين وسايل معاش بررسی وضعيت جمعيت روبه

شوند؛ و [باالخره] بررسی بحران زيست محيطی خود محروم می
  .) استعنوان پيامد اين نظامبه

ای هرگوشهبهکند تا  ر میاين نظام را مجبو   درونی سرمايه  سازوکار
نيازهای از  نابرابری و محروميت  گسترش يابد؛ گسترشی که بهاز جهان  

و  اهمنجر شده است. اين [نابرابرسازی [انسان] اساسی ميلياردها نفر
که] [نتيجه اين. استداری از اجزای ذاتی سرمايه ]هاآفرينیمحروميت

اختاری است که نابرابری در ثروت و قدرت شکلی از خشونت س
ويژه مردمی که در جنوب زندگی به(  های وسيعی از جمعيت جهانبخش

محروم  شاناز نيازهای اساسی را هاهدف قرار داده و آن) را کنندمی
   .کرده است

که چگونه منظور نشان دادن اينی تحقيقی را بهچهار نمونه
ها ميليون کشی ساختاری دهنسليکم اقدام بهو داری در قرن بيستسرمايه

  دهيم. سی قرار میرمورد بر ه است،کرد انسان
های دهد که چگونه سياستی تحقيقی نشان مینخستين نمونه

جارت آزاد آمريکای ی ت امهموافقتن «آزاد، که تحت تجارت اصالح به
ميليون کشاورز مکزيکی  2اجرا درآمد، ) بهNAFTA (نفتا »شمالی
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ی نتيجهساخت. محروم خود اراضی و امرار معاش زور از را به
تر کشاورزان مکزيکی در رقابت با واردات کشاورزی ارزان شکست

 دهقانانِ اين بود که سيلی از  ،ايالت متحدهی کنندهدريافت هزينهکمکو 
 ثمر برای اشتغالْ ميدانه و اغلب بیووی نجدر جست سلب مالکيت شده 

مناطق شهری شدند. خشونت ساختاری که کشاورزان و  راهیِ 
] را از امرار معاش محروم کرد، در بسياری از هابندیگروهديگر[

فروپاشی اجتماعی   جريانشد که در    نيز  خشونت فيزيکیموارد منجر به
 ها هزار نفر را در پی داشته است.قتل ده  ،های اخيردر سال  مرتبط با آنْ 
 هایکارتلرقابت در قالب جنگ ميان رترين شکل آشکابه اين خشونت

های واقع در در شهرستان  ُکشیزن  نيز  مخدر و ارتش مکزيک، و  مواد
دهقانان سلب است. بسياری از بوده های اياالت نمايان امتداد مرز

پناهندگان اقتصادی تبديل به  ی کههای فقيرکزيکیگر مو ديمالکيت شده  
غيرقانونی از ی جدا از يکديگر، در عبور در تالش نوميدانه ،اندشده 

ای برای معاش، هزاران جستجوی وسيلهبرای  مرزهای ايالت متحده
  جا گذاشتند.گشته به

  ی تحقيقی، بررسی خودکشِی کشاورزان در هند است. دومين نمونه
سازی نئوليبرالی صدها هزار کشاورز در هند جهانی اندر جري 

پيوندی ) و GMی ژنيتيکی (شده های اصالحمنظور خريد دانهبه
(hybrid)    سازمان تجارت ی «هوشمندانهکه تحت رژيِم حقوق مالکيت

وام گرفتند. قرار بود که اين  ها][از بانک ثبت رسيده بود،به »جهانی
ا افزايش دهد، و با گسترش محصوالت، ر  کشاورزانها محصوالت  دانه

 محصول ی افزايشاما هنگامی که وعده ؛ها نيز افزايش يابددرآمِد آن
اين   های خود نبودند.پرداخت بدهیمتحقق نشد، کشاورزان هندی قادر به

استقراض های جديد بهخريد دانه برایکشاورزان در بسياری از موارد 
های ميدانه بتوانند وامو ر تقاليی نايد] دتا [ش شدند تری مجبورپول بيش

ناتوانی کشاورزان مکزيکی در رقابت با واردات   قبلی را پرداخت کنند.
ای در طور فزايندهها را بهسرانجام آن ،قيمت از ايالت متحده ارزان

خشونت  قرار داد؛ديگران  یآسيب زننده خشونت فيزيکی معرض
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ی واسطهورزان بهاز کشاسياری ساختارِی مشابهی باعث مرگ ب 
  گرفت.دست خودشان صورت میگرديد که اغلب به  ایخشونت فيزيکی

دليل عدم وجود هزار کشاورز هندی به  200بيش از    1997از سال   
ای که ناشی از ادغام های فزايندهحلی شرافتمندانه برای فرار از بدهیراه 
  .]4[دان ردهدکشی کداری جهانی بود، خو ها در سيستم سرمايهآن

دهد که چگونه خشونت ساختاری نه نشان میتحقيق  ی  نهو سومين نم
دست بهی مردم در مقابل خشونت فيزيکی  پذيری فزايندهتنها باعث آسيب

ً  کهبل شود،می خودشان يا ديگران  را هامرگ آننيز موجبات  مستقيما
از جهان  ميليون نفر در سراسر 10هرسال بيش از  .آوردفراهم می

ماالريا، اسهال،   :مانند(گيری و درمان  های قابل پيشنگی و بيماریگرس
ترين ميرند، و کشورهای جنوب صحرای آفريقا بيشمی )سل و ايدز

ی کشی ساختاری نتيجه. اين نسل]5[بيندمی هااز اين بيماری ها راآسيب
ای بر را سرمايه است که امنيت غذايی سازوکارهایبندی بهمستقيم پای

 تجارت محصوالت کشاورزیتوجهی را برای مردم شمال و سود قابل
ها در برابر همين شرکتاما  ؛کندتضمين می يیهای دارو و شرکت

کارشان مورد نياز سرمايه نيست و هايی که نيرویپردازی انسانتاوان
  کنند.گيرند، سکوت میکننده قرار نمیچنان فقيرند که در مقام مصرف

دهد که چگونه ی نشان میتحقيقی هآخرين نمون چهارمين و 
لحاظ بقای زيست محيطی غيرقابل تحمل است، و به داریسرمايه

کشِی ساختاری برعليه شکلی از نسل مسئلهکند که اين استدالل می
 [و انباشت] رشدبهسرمايه  سازوکارشود. های آينده محسوب مینسل

تخريب بهوابسته اين رشد  ماا مند است؛نياز[و سرمايه] ثروت  مداوم
سازوکار حداکثر رساندن سود که در ی ناگزيِر بهطبيعت است. محرکه

ت طبيع  اساسیمنابع  نيازمند [مصرف روزافزون]  دارد،    ريشه  سرمايه
اقليتی ثروتمند و در ازای نفع ، بهغيرقابل تحملای شيوهاست که به

برداری قرار بهرهمورد محروميت نيازهای اساسی اکثريت مردم 
برعليه داراها کشی ساختاری نسلاين فرآيند نه تنها اقدام به. گيردمی
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زمينه های آينده را نيز  کشی ساختاری نسلنسلچنين  هم، بلکه  ندارهاست
  خود نخواهند بود. یاساس مين نيازهایأت هايی که قادر بهنسل سازد،می

  ام.انتخاب کردهليل دو دهای مطالعاتی خاص را بهمن اين نمونه
ای که انساِن د که درد و رنج گستردهن دهها نشان میاين نمونه  ـاوالً  

 خاصی غرافيايیجی منطقهشود، بهداری متحمل میتحت نظام سرمايه
 ندهيآ یهابر نسل ني نچ وجود دارد و هم ایدر هرقاره ، شودمحدود نمی

ً  و  گذارد.یم ري ثأت  نيز اتی اشکال های مطالعنمونههرکدام از اين  ـدوما
داری های انسانی و خشونت ساختاری سرمايهخاصی از درد و رنج توده

های مطالعاتی آشکار طور که اين نمونهدهد. همانرا نشان می
، و هستند داریعدالتی اجتماعی و نابرابری ذاتی سرمايهد، بین سازمی

 عاد بشریاب در کشتار جمعیو خشونت ساختاری،   ی آن نيزْ نتيجه
ی] طبقاتی ارا براساس [رابطه کشینسل داریْ سرمايه ،است. بنابراين

عنوان سيستم توان بهدهد و نمیکند که فقرا را هدف قرار میبرپا می
. يابدی آن  سازمان مینگريست که جامعه تحت سلطهآن بهمشروعی 

اين ن بهدم در سراسر جهاصدها ميليون نفر از مرمعهذا درحال حاضر  
 آن مهم است که ،نگرند. بنابراينعنوان سيستمی مشروع میبهسيستم 

نظام  کقرار دهيم که نه تنها ي یبررسمورد را  یکي هژمون یندهاآي فر
کنند، منظور جاودانگی مديريت میکشی را بهبر نسلی مبتنیاجتماع

 هي اسرم  کي گفتمان هژمون  .دهندبلکه تصوير مقدسی هم از آن ارائه می
تبليغ و فرهنگ  ،ها، آموزش و پرورشرسانه قياز طر طور دائمبه
ی اقدامات بشردوستانه غالب را حفظ کند. مي شود تا پارادایم

سی قرار خواهد گرفت، چراکه اين اقدامات رمورد بر  نيز  داریسرمايه
ه در ويژبا ايجاد رضايت از سيستم در ميان بسياری از مردمان، به

  گيرند.قرار می مت منافع سرمايهخد در ،جنوب جهان
کشی ساختاری ی نسلکنندهداری برپاکه سرمايه گيریاما اين نتيجه

کافی  ،عنوان سيستمی نامشروع نگريستآن بهبهبايد و بنابراين  ،است
تحول اجتماعی راديکال و آلترناتيوی که به حياتی استچنين همنيست؛ 

گيری نتيجهابل تحمل نيز بينديشيم. من طلبانه و قتر، برابریدمکراتيک
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ای برای ايجاد د پايهن توان را با بررسی برخی از اصول اساسی که می
ی انسانی و کيد آن بر توسعهأهای سوسياليستِی واقعی که ت آلترناتيو 

با چنين اصولی که در  رسانم.پايان میبه د،باشپايدار  زيست محيطی
سوسياليسم در آمريکای التين  ايشپيدطور خالصه انديشه دارم، به

د ونزوئال و کوبا را منعکس خواهم کرد. در نهايت رويژه مو معاصر، به
 را های سوسياليستیمدلها» بهضرورت الحاق «اکوسوسياليست

سی قرار رمورد برت محيطی زيسثر با بحران ؤ ی ممنظور مقابلهبه
کشی ساختارِی لنسبه بخشيدناگر خواهان پايان  در نهايت،دهم. می

  داری هستيم، يک تحول انقالبی ضروری است. سرمايه
کشی نسل  عنوانداری بهسرمايه  رویگيری خود  اين کتاب در نتيجه
 لحاظ] ی [بهکند که آلترناتيو شود و استدالل میساختاری متمرکز می

ب اين کتا ،حالبااين اين فاجعه پايان دهد.تواند بهمی تر پيشرفتهانسانیْ 
 هایکشیهای ساختاری و نسلخشونت ی [اشکال]که همهکند میادعا ن 

ی محرکه ،عنوان مثال. بهاندداریی [سيستم] سرمايهساختاری نتيجه
اجتماعِی نوزادان عمدتا فرهنگی است و يک نظام  کشتن  ی زنان و  ختنه

کشِی اشکال خشونِت ساختاری و نسلاين چنان با نوين نيز بايد هم
کشی ين کتاب نسلی اصلی بحث در ااری مبارزه کند. هستهساخت 

کشی ساختاری تحت نسلچه و حتی چنانداری است؛ ساختارِی سرمايه
ذاتی اين سيستم اجتماعی واقع شود، [بازهم] حاکميت سوسياليسم نيز 

 ی روستای بومی آمازونِ که فاجعهداد خواهم  نشان ،انجامنيست. سر
در اشکال ديگری برای ميلياردها نفر از  ،دماکوادور که شاهد آن بو

داری کشی ساختاری سرمايهمردمان جنوب جهان در سيستم نسل
  .کندمصداق پيدا می
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 نهد که در ای را بناتواند سيستم اقتصادیاحمقی می  هر 
    قيمت بخرند.آن ثروتمندان بتوانند اجناس گران

 يوهان گالتونگ 

  
  

ميرند، در ها نفر در سراسر جهان از گرسنگی میساالنه ميلون
بيماری ايدز و بسياری از در اثر و  شوندمیگام زايمان هالک هن 

دهند. آيا جان خود را از دست می گيری و درمانْ های قابل پيشبيماری
از درک  [نامعلوم] داليلیکه بنا بهشود توسط خدا انجام می عاين فجاي 

؟ ويا گيردنشأت میطبيعت بازی صرفاً از هوسج است؟ يا انسان خار
مارش  ناشی از  های اينهمه، اشاره کردم ر که قبالً همطوهمان

ً ؟ ما در شمال جهان استپيشرفت  ناپذيرِ اجتناب  زير بمباران دائما
قرار  World Vision)و  CARE ،Oxfamمانند (هايی سازمان
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مردم گرسنه،   ناپذيرپاياناسفناِک ظاهراً  اوضاع  بهداريم که برای کمک  
گويند که ما میبهکنند. تقاضا اعانه می ب جهاننوج  خانمانِ بيمار و بی

شان کمکی ماست که وظيفه ،و بنابراين ؛تر از ما هستنداقبالها کمآن
مانند ( » طبيعیاتفاقیِ « حوادثِ [گفتگو از] غير از اما به .کنيم

ندرت کند، بهکه زندگی اين مردم را نابود می )طوفان و سالی خشک
شود. مسئله اين حرفی زده می هادرد و رنجاين   علت اصلیِ ی درباره

انگيز است؛ اما هيچ است که درد و رنجی تا اين اندازه انبوه [حقيقتاً] غم
براين باشد که گروه [و نهادی] در اين ميان مقصر نيست. و اگر قرار 

هستند که سرزنش  هاکسی سرزنش شود، معموالً اين خوِد قربانی
که درد و رنج اين است  ، مگر نه اينهااين یههم گذشته ازشوند. می

از سطحی  يابی بهدر دستخودشان  مردم، تا حد زيادی ناشی از ناتوانِی  
برند؟ می در شمال جهان از آن بهره توسعه است که بسياری از مردم

ها ياری برسانيم، آندر توسعه و نوسازی به بتوانيمتنها اگر  ،بنابراين
گرفت.  های انسانیدرد و رنجاين ی عمدهبخش جلوی توان میمطمئناً 

که باری محنتکه درد و رنجِ حقيقت دارد؟ يا اين [مسئله] اما آيا اين
مادی و رفاه وجود مصالح بهمستقيماً کنند، میتحمل جنوب زمين  مردم

بدبختی و ، آيا اين کهتر ايننسبی ما مردم شمال زمين مرتبط است؟ مهم
؟ گيردها سرچشمه میانسانآميز  کرِد خوشنتاز عملعاً]  ومير [واقمرگ

از ارتکاب خشونت فيزيکِی مستقيم  مدرکیگونه اما هنگامی که هيچ
ی گفتهاست؟ بنا بهچگونه چنين چيزی ممکن    ،عليه قربانيان وجود ندارد

راستی قربانی هبسياری از اين مردم ب   Johan Galtunيوهان گالتونگ  
  ساختاری است.  شونت، خشونتِ خ ن و اي  اند؛خشونت

تخريب قابل «  است ازکند که خشونت عبارت  استدالل می  گالتونگ
، تخريب زندگی انسان ،ترعام بيانبه يا، نيازهای اساسی انسان اجتناب

تر کمنيازهای فرد بهامکانات الزم برای رفع    طوری که ميزان واقعیبه
کرد، رفع ی رفتار میی ديگرگونههيابد که اگر ب از آن چيزی تقليل می

فراتر از وی تعريف خشونت را ترتيب، . بدين]1[پذير بود»آن امکان
بربگيرد که  درد و رنجی را نيز درتا برد میمستقيم  خشونت فيزيکیِ 
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شوند؛ خشونتی که ی ساختارهای اجتماعی متحمل میواسطهبه  هاانسان 
ی که توانايی رفع ردارد، درصورتحد منفعت درب  ای بيش ازبرای عده

 David ديويد رابرتزدهد. ی ديگری را کاهش مینيازهای اساسی عده
Roberts تواند خشونت می«کند که استدالل میهمين ترتيب نيز به

تواند غيرمستقيم و تا حد چنين میشود، اما همواقع عمد مستقيم و به
 .]2[بُروز پيدا کند»ی زيادی غيرعمدی توسط ساختارهای جمعِی انسان 

 گويدمیطور مشابهی نيز به )شناسانسان( Paul Farmer پل فارمر
طور سيستماتيک و غيرمستقيم «خشونت ساختاری، خشونتی است که به

اعمال تعلق دارد،  يک نظام اجتماعی خاصبهکه کسی  از طرف هرآن
از برای اطالع  طور خالصه مفهوم خشونت ساختاریشود... بهمی

عمال ظلم و ستم در نظر گرفته شده ی دستگاه اجتماعی اِ مطالعه
  .]3[»است

عدالتی اجتماعی در بطن خشونت ساختاری بی  گالتونگی  گفتهبهبنا  
. کندبيان میقرار دارد، چراکه خود را در توزيع نابرابر ثروت و قدرت  

  ی خشونت ساختاری:کند که مشخصهچنين اشاره میهم گالتونگ
توانست باشد و چه میت بين بالقوه و بالفعل است، بين آناوتف

 بيماری جدهم در اثريه اگر شخصی در قرن ،چه هست. بنابراينآن
 ه اما اگر امروز  ؛سختی بتوان آن را خشونت تصور کردمرد، بهسل می 

سل بميرد، ی ابتال بهم امکانات پزشکی موجود درنتيجهغرکسی علی
  . ]4[استدر کار بوده ت خشونطبق تعريف ما، 

  
ی سل در دوران معاصر نتيجهمرگ ناشی از  ،بيان ديگربه

دانش پزشکی نيست، بلکه ناشی از عدم دسترسی به دانشنابسندگی 
 ،بنابراينگيرد. نشأت می ساختارهای اجتماعیاز که  پزشکی است

: «خشونت دهدشناس توضيح میانسان پل فارمرِ طور که همان
 اجتماعیموقعيت ی واسطهبهکه رود آن کسانی می غسراهساختاری ب 

  .]5[دسترسی ندارندهای علمی و اجتماعی ی پيشرفتميوهبه خودْ 
، اما دهدنشان میخشونت ساختاری خود را در اشکال متفاوتی 

شان در ها محروميت مردم از نيازهای اساسیمضمون مشترک آن
شامل ست. اين نيازهای اساسی ی ساختارهای اجتماعی موجود انتيجه
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که برای امکان   ی هستندهای بهداشتی و ديگر منابعتمواد غذايی، مراقب 
است.  الزمانسانی کامل ی يک زندگی سالم و توسعهيابی بهدست

بر گروه   گروه  ی دارد که يکدر ظلم و ستمريشه  ،  هاگونه نابرابریاين
 Paulo Freire رهو فري پائولطور که همانکند. و اِعمال میديگر 

شوند، میراهبر ظلم و ستم ساختارهايی که بهکند، آن یاستدالل م
  :دهندتشکيل میخشونت ساختاری هستند که ساختارهايی 

کند و را استثمار  )ب(طور عينی به )الف(در هر شرايطی که 
ی فردی مسئول ابراز وجود کند، نوعی از مثابهشود که وی بهمانع 

حتی زمانی که   خود،خودیبه . چنين وضعيتیآيدشمار می هسرکوب ب
همراه باشد، [بازهم] دروغين اصطالح شيرين، اما بههای با سخاوت

راستای   افراد در  یشناسهستیو    چراکه با تاريخ  ؛خشونت استسازای   
 برمبتنی تداخل دارد. با استقرار مناسبات ها آن یانسان کامالً  تکامل

  .]6[آغاز شده است بالفاصله خشونتْ ظلم و ستم، 
  

ها نفر از مردم سراسر که خشونت ساختاری بر ميليوناين  با وجود  
مشاهده  قابل خشونت فيزيکی مستقيمهمانند گذارد، اما ثير میأجهان ت 

نام و نشان ظاهر اغلب چنان بیخشونت نوع اين  ،نيست. در واقع
  .شوندنمی باخبر وقوع آن هماز حتی که مردم گردد می

پردازد و ساختاری می خشونتآميز دسيسهماهيت به گاتلوگ 
  گويد: می

مستقيم طور به شخص ديگریبهشايد که هيچ شخصی نباشد که 
ونت شختبديل به[هنگامی] آسيب برساند. خشونت  یو ساختار

خود را در نابرابرِی قدرت و نتيجتاً در نابرابرِی شود که  ی میساختار
[الزم برای زندگی و رشد]  منابعدهد. زندگی نشان می هایفرصت

که قدرت تر اينگردد... و از همه مهم توزيع می  ایغيرعادالنهطور به
غيرعادالنه تقسيم شده  ــنيزــتوزيع منابع در مورد گيری برای تصميم 

  .]7[است
  

نابرابری در قدرت و ثروت  ،اجتماعی نظاميک اگر که ايننهايتاً 
که در حالی ،کندهای اجتماعی خاصی ايجاد و حفظ نفع گروهبه را

 ، حتی اگر اينداردمیشان بازنيازهای اساسیيابی بهديگران را از دست
نت ساختاری شوخ [بازهم] حاکی از باشد،  هم ناخواسته [وضعيتی]
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تماعی باشد، هايی ذاتی يک سيستم اجی. و اگر چنين نابرابراست
 اختاری نيز ذاتی آن است. بنابراين خشونت س

 
 

  کشی ساختاریتعريف نسل
اما آيا  شود.مرگ نمیمنجر به[مستقيماً] خشونت ساختاری هميشه 

ومير در مقياسی انبوه جايی که خشونت ساختاری باعث مرگآن
 گويیپاسخ  برای؟  يستکشِی ساختاری ننسلآيا چنين وضعيتی  شود،  می
  شی ساختاری را تعريف کنيم. کاين سئوال، ابتدا بايد نسلبه

کشی» عنوان «نسلبه چه که معموالً های متعددی از آننمونه
داری صورت گرفته که دوران سرمايهنخستين  خورد، ازبرچسب می

منظور دسترسی به  )هاپوستسرخساکنين بومی آمريکا (يعنی:  بانابودی  
  گرديد.  رای تقويت انقالب صنعتی در اروپا آغازمنابع طبيعی ب به

طور رسمی و قانونی تعريف به  1948کشی تا سال  نسل  ،اين حالبا
ی گفتگويی درباره  (UN)نشده بود. در اين سال بود که «سازمان ملل»  

داشت که نتايج آن در «مجمع   »کشیگيری و مجازات جنايت نسل«پيش
عمومی» اين سازمان تصويب شد و اينک با عنوان اختصاری 

(CPPCG) شود. ه میرجاع دادآن ابه  
سال بحث و گفتگو در سال  3که پس از  (CPPCG)ی دوم ماده

  کند: طور تعريف میکشی را اينی اجرايی پيدا کرد، نسلجنبه1951
از يک ملت، ــمامی يا بخشی قصد نابودی، در تهرعملی که به

کشی وی که صورت بگيرد [نسلحهرنــ بهگروه  ،قوم، نژاد، مذهب
(الف) کشتن اعضای يک گروه؛ (ب) وارد آوردن  ود]:شمحسوب می

اعضای آن گروه؛ (ج) تحميل وضعيتی آسيب جدی جسمی يا روحی به
انهدام تمام يا بخشی از آن؛  منظورشرايط زندگی آن گروه بهخاص به

قصد ايجاد ممانعت از زاد و ولد در آن گروه؛ (د) تحميل معيارهايی به
  . ]8[گروه ديگريک گروه بهودکان جايی اجباری ک(ه) جابه

 
های ملی، قومی، کشی، گروهاز نسل CPPCGبراساس تعريف 

حساب بهکشی قربانی نسل )های سياسیگروه (اما، نه  نژادی و مذهبی
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مردم  کشتار انبوهمرگ و  CPPCGطبق  ،اين ترتيب. بهآيندمی
لقی کشی ت نسل شانی اجتماعیهای سياسی و طبقهبراساس ديدگاه

عدم  بود، هولوکاستپاسخی به CPPCG کهاينبا توجه به د.شو نمی
ها نه چراکه نازیبرانگيز است؛ آن تعجبهای سياسی در وجود گروه
ويژه به و  های سياسی،های نژادی و مذهبی، بلکه گروهتنها گروه

  .]9[دادندمیهدف قرار  نيز ها رانيستوا و کمهسوسياليست
 1946ومی سازمان ملل در سال ع عممجم یاولين جلسه

نيز   های سياسیپذيرفت که گروه  یکشنسلدر محکوميت  ای را  نامهقطع
هنگامی که اولين  ،و سال بعدکشی گنجانده شده بود. در تعريف نسل

عليه فرموله شد، ارتکاب خشونت بر  »کشیکنوانسيون نسل«نويس  پيش
که کرد میع اشاره موضو اين و به دربرداشت نيز های سياسی راگروه
واقع ساختاری    ی خشونتگسترده که در نتيجه  در مقياسکشتار  و    مرگ

ف نويس در تعري اين پيش .گرددکشی محسوب تواند نسل، میشده باشد
  :کشیخود از نسل

 دنرسان  باعث مرگ اعضای يک گروه يا آسيب]  که  را  هرعملی[
(ب) تحت انقياد قرار :  ...از طريق  فيزيکیپارچگی  يکسالمت و يا  به

دادن شرايط زندگی که باعث فقدان مسکِن مناسب، پوشاک، غذا، 
های بيش از حد و يا فعاليت های پزشکی، کارِ بهداشت، مراقبت
رگ افراد و يا... (پ) ی احتمالی آن تضعيف و يا مجسمانی که نتيجه

مصادره اموال، از طريق امرار معاش،  وسائلمحروميت از تمامی 
، محروميت از مسکن و ملزومات زندگی که کارسازیارت، بیغ
کشی نسل[طريقی برای ديگر ساکنان اين منطقه قابل دسترسی است،  به

  . ]10[کند]محسوب می

  
هولوکاست  [نيز] آماجهای سياسی که گروهايناشاره بهبر عالوه
شرکت ی اين کنوانسيون  ند، برخی از نمايندگانی که در تهيهاهقرار گرفت 

ی جنگ اشاره کردند که در زمينههم  اين موضوعچنين بهداشتند، هم
المللی تبديل اخلی و بينهای دکشمکشی اصلی  هستهسرد، ايدئولوژی به
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ها تر از ديگر گروهبيشهای سياسی وهشده و درنتيجه برخی از گر
   .]11[اندقرار گرفته خطرــ در ترگرچه نه خيلی بيشــ 

ه، پس از مباحثات بسيار، در يازدهمين ساعت مناظر ،نبا وجود اي 
نويس نهايی کنوانسيون حذف های سياسی» از متن پيش«گروه عبارت

آميز سرکوب خشونتبود که در  شد، و اين ناشی از فشار رهبران ملی
قرار کشی نسل نگران اين بودند که مصداق داخلیْ  مخالفان سياسی

ترين ، اولين و مهمهادر ميان ديگر گروهاتحاد جماهير شوروی    بگيرند.
های سياسی» از پيش نويس نهايی گروهی بود [که با حذف «گروه

های يهبود که تصفاين  کنوانسيون موافقت نمود]، چراکه استالين نگران  
 بت فان شووک .]12[بندی شودکشی طبقهنسلن اقدام بهعنواسياسی به

Beth van Schaack اين موضوع مللی بهالوانين بينعنوان محقق قبه
منجر   CPPCG  های سياسی از  گروه[عبارت]  حذف  «که    کندمیاشاره  

دليل شد که به ایو محافظت از رهبران سياسی هاقانونی شدن رژيمبه
تهم شوند: ند متوان می اند ال زياد مرتکب شدهماحتارتکاب جرمی که به

شمار به ها]ی آنبرای [که تهديد ایياسیهای سنابودی گروه
  .]13[وند»رمی

 نامبهکتاب خود  طور مشابهی دربه Ervin Staub اروين اسُتب
 »های گروهیخشونتشی و ديگر  کهای نسلريشهارت:  های شرريشه«

  کند که:استدالل می
يکی از اشکال اصلی داليل سياسی بهکشتار گروهی از مردم به 

ما تبديل شده است... {بنابراين} کشی (و کشتار جمعی) در دوران  نسل
است برای نابودی يک گروه نژادی، قومی،  کشی تالشیتعريف نسل

طريق قتل و يا طور مستقيم از مذهبی، فرهنگی و سياسی، به
  . ]14[شودنابودی اين گروه میغيرمستقيم با ايجاد شرايطی که منجر به

  
)  1975-1979( پوتلپُ کامبوج در دوران حاکميت به استُب

آرژانتين تحت و به  ،های سياسیکشی با انگيزهای از نسلعنوان نمونهبه
عام عنوان قتل) به1976-1983های (نظامی در سالحاکميت خونتای 

شدگان   با اين تفاوت که کشته  ؛کندهای سياسی اشاره میا انگيزهب ی  اتوده
 .]15[ندهزار نفر بود 30ميليون و در آرژانيتن حدود  2 جدر کامبو 
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های سياسی کشی] تنها شامل گروهاز [نسل Staub بااست تعريف 
تقيم در ايجاد مسطور غيرهرگونه تالشی که «بهکه وی بهشود، بلنمی

و  دهدمیارجاع  ،شودنابودی» و محو گروهی شرايطی که منجر به
عنوان ابزار تواند بهدهد که خشونت ساختاری میوضوح نشان میبه

استدالل می کند  Schaack شووککار رود. در نهايت ه[سرکوب] ب 
  که: 

يک سازگان کشی، های سياسی از کنوانسيون نسلگروه  حذفِ 
های نامهچراکه ساير موافقت لحاظ درونی متناقض ايجاد کرد؛به

ممنوعيِت جنايت گيرند.  ی را نيز دربرمیاسيس  یهاگروه   المللی مهمْ بين
و  ی، نژادی«سياس[موارد] براساس عليه بشريت، آزار و شکنجه 

، کنوانسيون پناهندگانترتيب،  همينبهند.  کرا ممنوع اعالم می»  یمذهب
دليل «نژاد، مذهب، مليت، عضويت به  از افراد در مقابل آزار و شکنجه

د. اين نکدر گروه اجتماعِی خاص و يا عقايد سياسی» محافظت می
ی ممنوعيت قانونِی کننده عکس نماالياْم راهنما و قراردادها از قديم 

ی افراد براساس وابستگی ويا آزار و شکنجهالمللی در نابود کردن  بين
کنوانسيون ايجاد شده توسط    راِه گريز  ...ه استها بوديا عقايد سياسی آن

های سياسی ه ونويس کميته در محروميت گر، يعنی پيشکشینسل
  . ]16[شودجا ختم نمیهمينبه

  
مجمع عمومی در سال  تصويبِ که در هنگام  یاي هههمان انگيز

های تالش  شد،  CPPCGدر    »یاسي س  یهاگروه«  یبنددسته  مانع  1948
 »یاسي س  یهاگروه«و گنجاندن  نامه  تجديدنظر در اين توافق  برایبعدی  

 ونت باخش اِعمال خاطرکه بهها از ايندولتدر آن نيز مانع گرديد. 
 شوند، محتاط بودند.کشی متهم  نسلبهلوژيک  ايدئو   سياسی ياهای  انگيزه

را  (ICC) »المللیديوان کيفری بين«کنفرانس ُرم که  1998در سال 
کوبا تنها کشوری بود که در مورد اصالح   کرد،تأسيس    کنفرانس رمدر  

بحث کرد و خواهان اين بود که اين قرارداد  کشیقراداد نسل
نهاد پيش . ايننيز باشد های سياسی و اجتماعیی گروهدربرگيرنده

جنايت عليه «هرحال، در اين کنفرانس تعريف درنگ رد شد. بهبی
ی بر هنگام جنگ دربرگيرندهجا گسترش يافت که عالوهتا آن »بشريت

  . ]17[شوندجناياتی نيز باشد که در زمان صلح اِعمال می
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ناميده  ها»ِت جنايتيجناطورکلی «کشی بهنسل في تعر درحالی که
جنايت برعليه بشريت و جنايت جنگی را  یْ المللی بينديوان کيفرشد، 

 .]18[کشی درنظر گرفتمثابه نسلسان بهسنگ و همطور همبه
 المللیی بينجامعهطورکلی بهبهترين جناياتی که  دی«ج   ی ُرمنامهاساس 

جنايت عليه بشريت، جنايات جنگی و (يعنی:  »،دنن کارتباط پيدا می
تعريف کرد و  کشینسلعنوان ) را بهديگر کشورها][بهتجاوز 

ی قابل توجه و ظاهراً نکته. ]19[بخشيد آنهم به صالحيت قضايی
ی مثابهکشی» را نه فقط به«نسل ی ُرمنامهاساسکه متناقض اين است

عنوان جنايتی برعليه بشريت که از بهچنين همبلکه  جرمی جداگانه،
گيرد، در ليست «جنايت برعليه صورت می »«نابودسازی طريق عمل

طور را اين »نامه عمل «نابودسازیبشريت» قرار داد. اين اساس
ديگر، چيزهای کند: «تحميل عمدی شرايطی که در کنار تعريف می
د آن شرايط شود و قصد از ايجادارو و غذا را مانع میدسترسی به

 عمالً  »«نابودسازی اين تعريف از. ]20[نابوسازی بخشی از مردم باشد
کشی سان بود که نسليک  کشیکنوانسيون نسل) از  c(  دو [بند]ی  با ماده
ی شدهکرد که «تحميل عمدی و حسابعنوان عملی تعريف میرا به

تمامی و گروهی است که موجب نابودی فيزيکی شرايطی از زندگی به
شی، ک، برخالف تعريف  نسلمعهذا شود».يا بخشی از آن گروه می

بشريت شامل آزار و اذيت هرگروه يا جمع تعريف جنايت عليه 
  شد.داليل سياسی نيز میمشخصی به

که با دو جزء از  ی بيانی هستنددربردارندهتعريف اين هردو 
 : خشونترندخوانی داهمکشی ساختاری ترين اجزای تعريف نسلمهم

کدام رک. هيچعامل مح  عنوانميز به هدف، و عنوان ابزارساختاری به
کشی بايد از خشونت فيزيکِی کند که نسلاز اين تعاريف مشخص نمی

گروه مستقيم منجر شود، و کلماتی مانند «تحميل شرايطی از زندگی به
ونت هد که خشدنشان می »از آنی نابودی فيزيکِی تمامی يا بخشی برا

شود.   کشی در نظر گرفتهعنوان ابزاری برای نسلتواند بهساختاری می
اشاره کرده   Hannibal Travis  هانيبال تراويسکه  طورهمان  ،در واقع
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ه شده شناخت رسميت  بهتوسط محققان  ای  طور گستردههب   اين امراست، «
مسئوليت قحطی و گرسنگی [مردم را] برعهده داشته   اگر دولتیاست که  

بندی کشی دستهعنوان شکلی از نسلباشد، [اقدامات آن دولت] به
کشی که مفهوم نسل ،تراويسی عالوهبه ،اما اين محققان .]21[شود»می

برند، تمايل دارند که تمرکز را بر مقصر بودن کار میساختاری را به
درونی سيستم اجتماعی را مسئول که سازوکار تا اين دهندب دولت قرار 

کشِی ساختاری در ميان محققان و با وجود اين، مفهوم نسل  بدانند.
دست آورده بهتوجهی المللی مشروعيت قابلاسان در قوانين بينکارشن 
  است. 

که و اين ،کشیکنوانسيون نسلدر  »کشینسل«تعريف 
شود؛ هردو عنوان جنايتی برعليه بشريت محسوب می«نابودسازی» به

«آگاهانه» يا  کشی بايدن هستند که عمل نسلگر اي بيان یضح او طور به
کشی ساختاری جايی که ما در پِی تعريف نسلن«عمدی» باشد. اما از آ

کرد] «عمدی» افراد جا [عملهستيم، موضوع حائز اهميت در اين
نتايج   کرِد «عمدی» ساختاِر يک سيستم اجتماعی است.ست، بلکه عملني 

طور است، به  متصليک سيستم اجتماعی خاص  به  «عمدی» اقداماتی که
ی اگر نتيجه  ،ست. بنابرايننيز ه  يستمآن سی سازوکار  کنندهمستقيم تعيين
ساختاری  خشونت ناگزيربه يک سيستم اجتماعیْ  سازوگارپيروی از 

که است ای شود، آشکار توده مير در مقياسومرگو منجر به باشد
 سازوگارآن  است که به  ی عمدی رفتاِر انسانیکشی ساختاری نتيجهنسل
  بند است. پای

عنوان مورخ با اشاره به Ben Kiernanان ِکرن بنعالوه براين، 
  کند که: های دولت در سودان استدالل میمير ناشی از سياستو مرگبه

 و آگاهانه] يافتهطور سازمان بهکشی [نسلاگر عامالن  ]حتی[
بينی ی قابل پيشکشی نتيجه، اما نسلنزده باشندکشی لسنبهدست 

مند و با هايی هدفه چنين سياستاست... هنگامی ک ها بوده اقدامات آن
توان شوند، میگيری میکشی ندارد پیای جز نسلجهاين آگاهی که نتي

دليل «عمدی» نابود کردن يک گروه يا عامالن اين جنايات را قانوناً به
اند، محاکمه ای که داشتهحداقل «بخشی» از آن گروه، با هرانگيزه 

  . ]22[کرد
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و تعمد که بهدهد، آن ارجاع میبهن ناکرای که یهنجار قانون 
بستن عمدی  چشم ، دکترينِ شودــ مربوط میهردو ساختاری ــ کشینسل

ز ديوان عالی اياالت ا  Samuel Alitoساموئل آليتو  .  نام دارداز قانون  
  اظهار داشت: 2011 همتحده در م

خوبی در قوانين کيفری دکترين چشم بستن عمدی از قانون به
براين برند، کار میدکترين را بهاين هايی که رود... و دادگاه کار می به

ی اين مقررات فرار کنند و توانند از محدوده باورند که متهمين نمی
خودرا در برابر شواهد روشن و قاطعی که اوضاع و احوالی [خاص]  

  . ]23[، محافظت کنندی آن استکننده بيان

  
م سازوکار يک سيست  کرد مرتبط باعملبارت ديگر، اگر عبه

کشی ساختاری) دربرداشته باشد، ای (يعنی: نسلاجتماعی پيامِد دانسته
نظر از مواردی که [پيشاپيش] چنين قصدی در ميان است، [اما] صرف

نتايج اقدام خود] کنندگانش [نسبت بهکه اقدامصرف ايناين پيامدها را به
  کرد.توان فراموش اند، نمیادان بودهبصيرت و ن بی

دفاتر  ،ميان سازمان ملل متحد و دولت کامبوج نامهتوافقبراساس 
هيئت داوری  عنوانبههای کامبوج در دادگاه ایالعاده دادرسی فوق
(tribunal)     بين   خمرهای سرخجنايات  گرد قانونی  پیبرای بررسی و

گرديد که در رابطه با جنايت عليه سيس أت  1979و  1975های سال
ر مورد عنوان ابزاعمد» و نيز خشونت ساختاری را بهبشريت، «ت

 Guek Eav Kaingکاينگايو    ِگُوکی  در محاکمه  بررسی قرار دادند.
  ، دادگاه اظهار داشت که:21ی بازداشتگاه اسفرمانده

کشتار  قصد عامالنْ ــ شايدــ. در مواردی اندابزارها گوناگون
 ،شددهای خود که سبب مرگ میرکها از نتايج عمل، اما آنباشدنبوده  

زدند و کتک می در مواقعی که زندانيان را  ،برای مثال ؛اندآگاه بوده 
شرايط دانستند که احتمال مرگ وجود دارد]...  کردند [میمیشکنجه 
ی درنظر گرفته شده بود که موجب مرگ اگونهبه 21در اس زندگی
های و مراقبتکافی غذای محروميت از دسترسی به.. شود. هازندانی

 12.380مرگ غيرقانونی بيش از  ، جزيی از اين شرايط بود...  پزشکی
حساب يا تحميل شرايط و [مستقيم] ی قتلنتيجهيا که ها از زندانینفر 
قتل عام اعضای يک جمعيت   ،شتای جز مرگ نداکه نتيجهی بود  اشده 

  .]24[غيرنظامی است



 کشی ساختاریو نسل داریسرمايه 40 
 

ساختاری از طريق  خشونتدادگاه اظهار داشت که  ،اين ترتيببه
های پزشکی غذای کافی و مراقبتمانند عدم دسترسی به  یشرايطاِعمال  

، درحالی که اقداماتی مانند استابزاری برای کشتن مردم ی دهندهشکل
«قصد و تعمد» را  د،وشمیمرگ جر بهمن احتماالً و شکنجه که کتک 

اين به  ،های سياسیگيزهن ا، دادگاه با توجه بهگذشته از اين .دهدشکل می
عقايد سياسی خاطر بهشدگان اشاره کرد که: «بازداشت نيز موضوع

با کسانی که در  مخالفت سياسی خاطريا بهها و واقعی يا متصور آن
دادگاه در . ]25[»بودندشده روم از حقوق اساسی خود محبودند، قدرت 
داليل يت بهبشر دليل شکنجه و جنايت عليهرا بهکاينگ  2010سال 

  محکوم کرد. نابودسازیازجمله و سياسی، 
کشی در سودان دولت را مسئول نسلکرنان درحالی که  ،بنابراين

دليل يکی از مقامات دولتی را به خمرهای سرختريبوناِل و  ،داندمی
در هر دو  تعمد و قصدکند، تعاريف در کامبوج محکوم می نابودسازی

موارد به  ــشودنيز می  کامبوج  موردسياسی در    یکه شامل انگيزهــ  مورد
دليل که بهاند ی اقداماتیکه نتيجهکند ارتباط پيدا میساختاری کشینسل

ومير و مرگ ،دن شو ستم اجتماعی انجام میيک سي پيوند با سازوکار 
نيز که از اقداماتی نه تنها از خشونت فيزيکی مستقيم، بل از آن ناشی

نيازهای از  ی ايدئولوژيکْ ردم را با انگيزهشود که مناشی می
  کند.شان محروم میاساسی 
يکی از معدود  Ahmed Nafeez Mosaddeq داحمذ مصدق ي نف

کشی ساختاری در بررسی نسلاست که به سياسی گرانپژوهش
 سازیِ ساختارهای اشتراکیاحمد  پردازد.های مختلف اجتماعی مینظام

ی دهندهعنوان اجزای شکلرا به داریايهکمونيستی و امپرياليسم سرم
دهد. وی مورد تجزيه و تحليل قرار می  ینئوليبرال سازیِ عصر جهانی
تا بتواند  بدکشی بايد بسط يااز نسل متداول کند که تعاريفاستدالل می

ی خشونت فرامليتی که نتيجهی را دربربگيرد ی مردمومير تودهمرگ
  است: 

های اقتصادِی نظام وساطت بهتاری، اين شکل از خشونت ساخ
مرگ صدها ميليون بشر، بهبرای  المللی و توليِد سيستماتيک ناامنی  بين
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ان ميلون نفر ديگر انجاميده است. هزار نفر از مردم و محروميتِ 
کشی ی امنيت بشر، توسعه و نسلدرباره ی ادبی هابسياری از نوشته

ی جهانی کشتار جمعی در عرصه  ی اين پديده نيستند کهمشاهده قادر به
عنوان شکلی از پيامد محروميت ساختاری به ،راندن مردم حاشيهو به
  . ]26[کشی استنسل

  
 

 گيرینتيجه
د ن دهنشان می مشروع و قانونیهای طور که ديديم، استداللهمان

تواند داليل سياسی میکشی برعليه هرگروه يا جمعی بهکه ارتکاب نسل
اهانه» بوده و ساختاری باشد، و هرگاه اين عمل «آگ ی خشونتنتيجه

شود، عملی «عمدی» محسوب ای مرگ در مقياسی تودهمنجر به
عنوان خشونتی توان بهکشی ساختاری را مینسل ،بنابراين شود.می

گروه و يا جمعيتی را به یکه عامدانه شرايط کردتعريف  ساختاری
دنبال از آن گروه را به ام يا بخشیکند که نابودی فيزيکی تمتحميل می

  دارد.
در حالی که پاسخ  يک مسئله است،کشِی ساختاری تعريف نسل

. ی ديگری استکلی مسئلهيمْی بهعظ چنين قدرت بحران سيستماتيکبه
و قادر شود متمرکز میاقدامات افراد روی المللی تنها قوانين بين

  . های سيستماتيک نيستجنايتپرداختن بهبه
خشونت ساختاری اشاره کرديم، هم در رابطه با  طور که قبالً همان

که انگشت اتهام را   خواهد بوددشوار   است،  که خشونتْ   دليل  اينبه  دقيقاً 
و . بگيريم عامل منفردشماری  يک يا حتی تعداد انگشتطرف به

داری نظام سرمايهبا ارجاع به Joel Kovelجوئل کوول طور که همان
  :که اين خشونتْ کندمی اشاره

مانند (های عادی  محرکهبهتوان رفتار نخبگان را  اين دليل که نمی ساختاری است به
از . وقتی کاهش دادچنين نيز هستند، )، که در واقع اينورزیحرص و طمع ويا سلطه

صحبت بزرگ نهادی نيروهای تجسم شخصی منافع طبقاتی و چگونگی تبديل افراد به
در کنند، جالب میان انسان را شماری که روح و روهای بیگوناگونیامی ، تمکنيم می 

چيره  نيز رفتار برگيری سانِی چشم و هم گيرند میمعرض چند اصل ابتدايی قرار 
  . ]27[شودمی 
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سانِی داری توسط «همکشی ساختاری در نظام سرمايهنسل  ،بنابراين
 یدستی مصرف کنندگان داران، با همی (سرمايهرفتاِر» طبقه گيرِ چشم

ای ديگر طبقه هعلي بر ،که تا حد زيادی در شمال جهان قرار دارند)
دهقانان و کسانی   ،کارگران  شاملکلیْ   ر تعريف(که د  گيردصورت می

در  ،خصوص در جنوب جهانبه ،های غيررسمیکه در بخششود می
يک  ،کشی ساختارینسلطور خالصه، به. ]28[اند)کندنحال جان

امد، يک ن میشناس  هعجام مانِ مايکطور که آن ويا نياد ب ـطبقهر اختاس
کل تعمدی عام به«قتلکند که معطوف را ايجاد میش» کُ «طبقهساختاِر 

الح طاز اصمان مايک. [گرچه] ]29[استی اجتماعی» يک طبقه
کامبوج   رژيم  مانند(های کمونيستی  قساوت رژيم  بيان» برای  کش«طبقه

دراصل که ــ فکران روشن که در آنْ  کنداستفاده می) پتپلی بررهبه
 از طريق خشونت فيزيکی مستقيم هدف  ــبودند  م گذشتهکی حاهمان طبقه

که   داریقرار گرفتند. اما خشونت ساختارِی ذاتِی نظاِم سرمايه  عام][قتل
شِی کُ شکلی از  طبقهمثابه سادگی بهبه ،کندآن اشاره میبه مصدق احمد

خصوص در جنوب به(ی کارگر دار در برابر طبقهی سرمايهطبقه
   قابل تفسير است. )جهان

 مثابهومير بهکافِی مرگتعداد در سطح جهان اگر که، نهايت اين
توان ی، می مرتبط با سازوکار سرمايه روی بدهداقدامات آگاهانه

 یکشنسلی هسازند یدارهي در سرما یکه خشونت ساختاراستدالل کرد 
ی طبقه یافراِد خاص که کداماين نظر ازو صرف است. یساختار
کشی ، نسل، [مهربان يا نامهربان]دهندداران را تشکيل میسرمايه

ی اين طبقه ؛ چراکه افراد شاکلهخود ادامه خواهد داد بقایبهساختاری 
 مت سي س ني ا ،ني بنابرااند. درونی سرمايه رعايت سازوکارمجبور به

  است. یساختار یکشنسلمتهم [اصلی] است که  یدارهي سرما
 برایيک نظام اجتماعی را  تمامیتوان واضح است که نمی

  .]30[کردالمللی تريبونال بينی دادگاه و يا دادخواهی روانه
و نظرِی  حقوقیجا استفاده از تعاريف هدف در اين ،بنابراين 
توان مشروعيت ی آن میاسطهو عنوان ابزاری است که بهکشی بهنسل
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سازماندهی يک جامعه براساس چنين  مطلوبيتداری و سرمايه نظام
  ال برد. ؤ ای را زير سايدئولوژی

و ديگران  گالتونگساختاری که توسط  استفاده از مفهوم خشونت
ی ساختاری را مهيا کرده است. کشتبيين شد، امکاِن ايجاِد تعريف از نسل

 کشی ساختاری استی نسلبرپاکنندهداری  آيا سرمايه  کهاين است  سئوال
ال ؤ اين سمنظور پاسخ بهدرونی سرمايه به سازوکارسی ربر يا نه.

  ضروری است. 
  
  

  ها:پانوشت
[1] K athleen Ho, ‘Structural Violence as a Human Rights Violation’, 

Essex Human Rights Review, vol. 4, no. 2, 2007, p. 3. 

[2] David Roberts, Human Insecurity: Global Structures of Violence 

(London: Zed Books, 2008), p. 19. 

[3] Paul Farmer, ‘An Anthropology of Structural Violence’, Current 

Anthropology, vol. 45, no. 3, 2004, p. 305. 

[4] Johan Galtung, ‘Violence, Peace, and Peace Research’, Journal of 

Peace Research, vol. 6, no. 3, 1969, p. 168. 

[5] Paul Farmer, Infections and Inequalities: The Modern Plagues 

(Berkeley: University of California Press, 2001), p. 79. 

[6] Paulo Friere, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 

2000), p. 55. 

[7]  Galtung, ‘Violence, Peace, and Peace Research’, p. 171. 

 اتيو مجازات جنا یريگشيپ ونيکنوانس«حقوق بشر،  یعال یايساريمدفتر ک] 8[

  .1951 هيژانو 12، سازمان ملل متحد، »عامقتل

[9] Beth van Schaack, ‘The Crime of Political Genocide: Repairing 

the Genocide Convention’s Blind Spot’, Yale Law Journal, vol. 106, no. 

7, 1997, p. 2265. 

[10] UN Secretariat, ‘First Draft of the Genocide Convention’, United 

Nations, May 1947. 



 کشی ساختاریو نسل داریسرمايه 44 
 

[11] Van Schaack, ‘The Crime of Political Genocide, p. 2265. 

[12] Gavan McCormack, ‘Reflections on Modern Japanese History in 

the Context of the Concept of Genocide’, in Robert Gellately and Ben 

Kiernan (eds), The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical 

Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 267. 

[13] Van Schaack, ‘The Crime of Political Genocide, p. 2268. 

[14] Ervin Staub, The Roots of Evil: The Origins of Genocide and 

Other Group Violence (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 

p. 8. 

[15] Ibid. 

[16] Van Schaack, ‘The Crime of Political Genocide, pp. 2283–4. 

[17] William A. Schabas, ‘Genocide Law in a Time of Transition: 

Recent Developments in the Law of Genocide’, Rutgers Law Review, vol. 

61, no. 1, 2008, p. 162. 

[18] Ibid., p. 191. 

[19] ‘Rome Statute of the International Criminal Court’, United 

Nations, 12 July 1999. 

[20] Ibid. 

[21] Hannibal Travis, Genocide in the Middle East: The Ottoman 

Empire, Iraq, and Sudan (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2010), 

p. 433. 

[22] Ben Kiernan, ‘Letting Sudan Get Away with Murder’, Yale 

Global Online, 4 February 2005. 

[23] Justice Alito, Opinion of the Court, ‘Global-Tech Appliances, 

Inc., Petitioners v. Seb S.A. (No. 10-6) 594 F. 3d 1360, affirmed’, Supreme 

Court of the United States, 31 May 2011. 

[24] ‘Case File/Dossier No. 001/18–07–2007/ECCC/TC’, 

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, 26 July 2010. 

[25] Ibid. 

[26] Nafeez Mosaddeq Ahmed, ‘Structural Violence as a Form of 

Genocide: The Impact of the International Economic Order’, Entelequia: 

Revista Interdisciplinar 5, 2007, p. 4. 



 ؟ کشی ساختاری چيستنسل 45 
 

[27] Joel Kovel, The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the 

End of the World? (London: Zed Books, 2007), p. 83. 

دستمزد در   یکه کارشان را برا یهمه افرادبه  »کارگران«من از کلمه  یاستفاده ]28[

کار غيردستمزدی  که  یکسان یهمه نيز فروشند و یمی خدمات و کشاورز ،صنعتهای بخش

 هایکار  ،برای معيشت خويش  یکشاورزنگهداری از کودکان،  ،  گیخان  یکارها  یعني(کنند  می

مارکس قرار   یهانوشتهواپسين    ريتحت تأث  فيتعر  نيا  شود.ی، اطالق م)مانند آنو    یررسميغ

توانند بدون یدر جنوب جهان نم  یدارهيسرماريو غ  یوامع سنتمعتقد بود که ج  هادارد که در آن 

 اماحرکت کنند،  سمياليسوس طرفبه ميطور مستقبه  یدارهيرشد سرما یعبور از مرحله

من   فيتعر  ،نيبنابرا.  ی ياری برسانندلمللا  نيانقالب بقوع  وبه توانند  یم  زوريکاتال  کيعنوان  به

 [مناسبات]  کهرا دربربگيرد    یتا تمام کسان  رودمی  یصنعت  یايفراتر از پرولتار  »کارگران«از  

  گيرد.میقرار در خطر  هيسرماتوسط شان یزندگانه ندارند و دارهيسرما

[29] Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic 

Cleansing (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 17. 

هستند   يیهااستيساجرای  ضح مسئول  اوطور  به وقتی افراد    که  ستيبدان معنا ن  نيا  ]30[

که صرِف نهايت امر اين استگو باشند؛ اما پاسخ دينبا، شوندیم ی مردمتودهکه موجب مرگ 

 يک نظام اجتماعی خاص دارد، حل  رادْ مشکلی را که ريشه در سازوکار دورنیِ گويی افپاسخ

  نخواهد کرد.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

  

  روز،ياز د شيامروز ب یحت ،امروزه یاندازه مارکس هرگز به  
  برای درک و تغيير جهان ضروری نبوده است. 

ين سمير ام  

  

 یکشنسل یدارهي سرما اي که آ مي کن نيي تع مي بتوان  کهني قبل از ا
که خشونت  مي مشخص کن  دي ابتدا با ،نه اي دهد یم ليرا تشک یساختار
منظور انجام اين کار، بهاست.  یدارهي نظام سرما یذات جزءِ  یساختار

نياز درونی سرمايه و روشی  [يا سازوکار](logic) سی منطقربربه
  کند. داری را تعيين میکرد سيستم سرمايهی عملنحوه هکداريم 
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  محور  ولــکه ح است  داری نظامی اجتماعی  سرمايهلحاظ نظری،  به
ی گفتهاست.  بنا به  گرفته  شکلاقتصاد بازار آزاد و مالکيت خصوصی   

  :Ludwig von Misesلودويگ فن ميزس نام اقتصاددانی به
کار و تحت براساس تقسيم   که  است  یبازار نظامی اجتماع  اقتصادِ 

... بازار يابد]گيرد و بقا می[شکل می   مالکيت خصوصی بر ابزار توليد
کاری افراد و هم  متقابل ی فعل و انفعاالتواسطهيندی است که بهآفر

ی کننده آيد. نيروهای تعيينمیحرکت درکار بهو براساس تقسيم   ،مختلف
های ارزشی اين افراد و قضاوت ،روضعيت بازار تغييِر د پيوسته

هدايت های ارزشی اين قضاوتی واسطهست که بههااقدامات آن
رابطه با بازار وجود ندارد.   انسانی و عرفانی درنا... هيچ چيز  شودمی 
ای در بازار است. هر پديده  بشریحاصل اقدامات  يند بازار کامالً آفر

بازار  ی] جامعهیدهنده [تشکيلتوان در انتخاب قطعی اعضای را می
  .]1[رديابی کرد

  
بازار» فاقد هرگونه خصلِت « دهد،نشان میميزس طور که همان

حاصل   شود] «تماماً چه در بازار واقع می[يعنی: آنذاتی است،  و    طبيعی
کنندگان. عالوه کنندگان و مصرفتوليد :ستی اانسان [افراد] اقدامات 

که نقش بازار کند استدالل می Karl Polanyi کارل پوالنی ،اينبر
خ اقتصادی داری در تاري ی مرکزِی غالِب نظام سرمايهعنوان مؤلفهبه

انواع مختلف  شناسیْ حالی که تاريخ و قومدر مانند است:نوع بشر بی
بسياری از اين که] [و دانسته است،  شناسدرا میهای] اقتصادی  [سيستم
 هااز آن يک[اما] هيچ ،بودند زاربا نهاددارای های اقتصادی سيستم
 حتی  شناختند؛ـ نمیشناسيمگونه که ما میآنـ  های پيش از خود رااقتصاد 

ً  دانستند کهنمی   .]2[»شوندنظيم میتوسط بازار کنترل و ت تقريبا
ديگری از انسان  بنای [اقتصادی] ويژگی اصلی بازار کنونیْ 

ی سيستم روی محرکهينی شاکلهاست. و سرمايه  )يعنی: سرمايه(
پول، مانند تواند در اشکال مختلفی (می سرمايهاست. داری سرمايه

آالت، کاالهای توليد شده و غيره) نمايان شود و زمين، ساختمان، ماشين
که انباشت  ،بهاستو اجاره توليد  ی واسطهخويش به گسترش شهدف

دهد: يح میضو تميزس  طور که  همان  ،درنتيجه  .دهدشکل میسرمايه را  
یمثابهبهسرمايه  مفهوم سرمايه تنها در اقتصاد بازار قابل فهم است.«
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از اشخاص   هايیافراد و گروهانديش و محاسباتْی در خدمت  امری چاره 
عمل  اقتصاد ی ازدر چنين سيستم منافع خويشْ براساس است که 

های سرمايه اسباب و ابزار صاحبان سرمايه، شرکتکنند. می
ضرر دارانی است که خواهان سود و اجتناب از گذار و مزرعههي اسرم

سرمايه عنوان  بهخود را    هایداران پولسرمايه  ،دراصل  .]3[اند»و زيان
سرمايه خود منتقل برند تا سود کسب کنند، و سود حاصله را بهکار میبه

ت ی اين [گردش] استر شود؛ در نتيجهشان افزونهایکنند تا سرمايهمی
خاطرنشان  کارل مارکسطور که همانشود. که سرمايه انباشت می

که شود زمانی در يک فرد تثبيت می دارسرمايه: ويژگی اقتصادی کرد
 ،درنتيجه. ]4[»عمل کند ی سرمايهمثابهطور مداوم بهپول وی به

وقتی « :دهدتوضيح می Joel Kovel جوئل کوولگونه که همان
، منظور ما "کندمی"را  " يا آن کاراين کارسرمايه "گوييم که می

سرمايه عمل  سازوکار دورنیاست که براساس  های معينیماقدامات آد 
  .]5[»ندنکمی

کند تر استفاده میی بيشدار از سرمايه برای توليد سرمايهسرمايه
 يعنی:ی توليد کااليی است که «ارزش مصرف» دارد (واسطهو اين به

دار آن و سپس سرمايه ،کند)می جتماعی را برآوردهيکی از نيازهای ا
ی آن «ارزش مبادله»که وی جايی :يعنی(فروشد کاال را در بازار می

عرضه و توسط  که در تئوری    ای)؛ ارزش مبادلهکندکاال را دريافت می
ی معامالت واسطهواقع و در اغلب اوقات بهاما به  ،شودتقاضا تعيين می

گردد. پولی که های انحصاری است که تعيين میسوداگرانه و شيوه
های هزينه(ازجمله ليد های تو خت هزينهدار پس از پرداسرمايه
گر «ارزش اضافه» است که خود را بيان ،زندمی جيببه )کارنيروی

است که عوامل مختلفی بر  آشکارسازد. ی سود نمايان میمثابهبه
ً اگر گذارند، ثير میأهای توليد ت هزينه کار های نيرویهزينهاما اساسا

يد شده ثابت بماند، ی کاالی تولارزش مبادله چهچنانافزايش پيدا کند، 
. آورنددست میبهاز ارزش اضافه را  تریبيشگاه کارگران سهم آن

ارزش مبادله  چهچنان، يابدکار کاهش های نيرویاگر هزينه برعکس،
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سود   يابد.ار از ارزش اضافه افزايش میدگاه سهم سرمايهثابت بماند، آن
تواند مجدداً دار میشود که سرمايهمی توليد شده موجب انباشت سرمايه

گذاری تر سرمايهمنظور توليد سود بيشتر و بهآن را در توليد کاالی بيش
 يابد، و طور مداوم گسترش میداری بهنظام سرمايهسان، بدينکند. 
 John Bellamyجان بالمی فاستر نام اسی بهشن طور که جامعههمان

Foster انباشت  ترشیْ ی چنين گسنيروی محرکهکند: «اشاره می
 ،بنابراين. ]6[افزون سود استو جستجو برای گسترش روز سرمايه

 داری هيچسرمايه در نظاملحاظ سازوکاری] لحاظ منطقی [يعنی: بهبه
صرف د بازار شده و ارزش ممگر تا زمانی که وار  ،کااليی ارزش ندارد

در حالت طبيعت  منطق سرمايهْ عبارت ديگر، بنا بهبهآن متحقق شود. 
اعم ــفاقد ارزش است، و تنها زمانی ارزش خواهد داشت     خويشطبيعیِ 
که  ــ«ارزش مصرف» و يا «ارزش مبادله» باشدکه اين ارزْش از اين

  شود. عرضهدر بازار ی کاال بهامث عناصری مختلفی از آن به
نياز دارد تا ای از دخالت دولت درجهچنين سيستمی از بازار به

شود. ی [قطعاً] رعايت میاصول اساسی خاص ند کهاطمينان حاصل ک
دهد که: میتوضيح  Jim Stanfordجيم استنفورد نام اقتصاددانی به

ها در اقتصاد ی» دولت«مداخله برواقعی مبنی گونه بحث و سئوالهيچ
کرده و هميشه نيز خواهند ها هميشه دخالت د خارجی ندارد: آنوجو 
در اقتصاد  چگونه: دولت است یاما سئوال متفاوت ،سئوال واقعی کرد.

ی در رسالهميلتون فريدمن  ؟]7[کسانیچهنفع بهو کند؟ دخالت می
 ساخت که نقش دولتْ روشن ) داری و آزادیسرمايه(کالسيک خود 

در   دولت  ی اصلیوظيفه  ،بنابراين  است؛  رمايهدر جهت منافع سدخالت  
 یدر برابر دشمنان بيرون   های مادروازهحفاظت از آزادی  «  نظام بازارْ 

حفظ نظم ست: [پس]، ا[ناسازگار درونی] از شهروندان حفاظت  نيز و 
ازارهای تقويت ب  درجهت قراردادهای خصوصی انجام و قانون برای 

  .]8[»ی اصلی دولت است][وظيفه رقابتی
حاکميت] کند که دموکراسی تنها تحت [چنين استدالل میهمفريدمن  

داری کند که سرمايهو ادعا می است، يافتنیتحققاقتصاد بازار آزاد 



سرمايه [يا سازوکار] سرمايهمنطق  51   

 دموکراتيک شکِل حکومتِ  .]9[»آزادی سياسی است الزم برایشرط «
تر حق بيان دقيقاست که حقوق فردی يا به ایاساسیقانون بر مبتنی
ان يت خصوصی بر ابزار توليد در آن اولويت دارد. ديگر مدافعمالک

غيردموکراتيک حکومتی،  داری حتی از اشکالسرمايه بازر آزادِ 
کنند. ، دفاع میشودجاکه از شرايط مطلوب برای سرمايه محافظت  تاآن

  :اظهار داشت 1981در سال  فريدمنطور که همان
 ورها برای مدتاست که برخی از کش الزم  در بعضی مواقع

طور که  برند. همانبکار زمانی بعضی از اشکال ديکتاتوری را به
ی شيوه ايد، اين امکان برای يک ديکتاتور وجود دارد که به متوجه شده 

اين امکان نيز حکومت کند. و برای حکومتی دموکراتيک  یليبرال
 ً حکومت  وجود دارد که بدون اصول ليبرالی حکومت کند. من شخصا

حکومتی دموکراتيک که اصول ليبراليسم را وری را بهرال ديکتاتليب
  . ]10[دهممی حبرد، ترجيکار نمیبه

  
مايه و ی بيِن سررابطه  ترای عينیگونهبه  Hayekهايک اظهارات  

نشان فريدمن مفهوم ليبرال دموکراسِی در مقايسه با دموکراسی را 
ا نبودِن حکومت تا دهد. درنهايت، برای سرمايه دموکرات بودن ي می
کند، میرالی انباشت سرمايه را تسهيل جايی که از لحاظ اقتصاِد ليب آن

  اهميتی ندارد.
 دارانبرای سرمايه، در اغلب موارد، بازار آزادکه و در حالی

پيروی بنا به[اما] کند؛ فراهم میرا توليد ثروت امر آزادی مطلوب در 
حداکثر رساندن سود هکه ب نگامی، [يعنی] هسرمايه سازوکار درونیاز 

، قرادادهای انحصاری، اتاز طريق ايجاد انحصارها ايجاب کند، آن
 و ديگر کارکردها که گمرکی][ی هاتعرفه ،های دولتیهزينهکمک

 نِ ري ين دکت ا، انداقضمتن با اصول بازار آزاد  هرصورت][به
 هايکْ ات اظهار ،های اينکنند. با همهرا نيز نقض می ايدئولوژيک

قبول  » قابلکه تنها شکِل «دموکراسیِ بر اينمبنی را فريدمن استداللِ 
  کند. يد میأي ت  ،دموکراسی ليبرالی است برای سرمايهْ 

برای   )Von Misesفون ميزس  (يکی ديگر از قهرمانان بازار آزاد  
ترين شکل دموکراسی ی عالیمنزلهداری بهکه سرمايهاثبات اين
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دارد: رود که اظهار میمی جا پيشآن کند، حتی تایاقتصادی عمل م
است که در آن هر  داری نوعی از دموکراسیاقتصاد بازار سرمايه«
داری بنابراين نظام سرمايه شود.ی محسوب میأی يک رمنزلهنی بهپ 

 ميزستعريف  .  ]11[»ترين معنای کالم، دموکراسِی اقتصادی استدقيقبه
توصيف دقيقی از دموکراسی ليبرالی است، ی عبارتراسی بهاز دموک

برخالف   ،حال. با ايناستی  أيک ری  دهندهاغلب تشکيلچراکه هر پنی  
 کنندگانمصرفجيب    هایِ ر صدد اثبات آن است، اين پنیدميزس  چه  آن

کنترل سرآمدان  تحتکه ميلياردها دالر دهند، بلی میأکه ر ندنيست
جهت اِعمال نفوذ بر پيامدهای  خود هایه از ثروتک  استداری  سرمايه

های نيکمپ به ی [مالی]هاو کمکگری از طريق البیسياسی ــ
 نهادیپيشتعريف  بهارجاع    در  هرروی،به  کنند.استفاده می  ــ[انتخاباتی]

اين نکته جلب کرد که [توجه را بايد بهاز دموکراسی اقتصادی،  ميزس
ی فقر شديْد واسطهگيرد که بهمردمی را ناديده میاين تعريف] آن 
بيان ديگر، فقرا در سيستمی بهآيند.  حساب نمیکننده به[اصوالً] مصرف

رأيی ندارند.  ،شودشان مینيازهای اساسیها بهکه مانع دسترسی آن
تنهايی هدف نيست، به ـخودـچنين اظهار داشت که «توليد همميزس 

پس در نهايت، در  .]12[کنندگان است»مصرفخدمت به  آنْ هدفِ 
 هاترين پنیآن دسته از افرادی که بيشميزس    متصور برایدموکراسِی  

 ،شودچه مصرف میچه توليد و آنی آنرا در اختيار دارند، تعيين کننده
[درکليت اجتماعی  توليداش جز اين نيست که ی منطقیکه نتيجه هستند

ی اساسی تمامی مردم که در راستای تضمين نيازهانجای اي به خويش]
  عادات مصرفی ثروتمندان است.خدمِت  باشد، در

کند که ستدالل میا Robert McChesneyرابرت مک چسنی 
داری و ديگر مدافعان سرمايه منفريد که توسط مفهوم دموکراسی

هرکاری که ی مردم ندارد، بلارادهچندانی بهمطرح شده است، ارتباط 
برای توليد ثروت خاصی زادی افراد از آ حفاظتبه کند معطوفکه می
(يعنی: از مفهوم از اين مفهوِم  مک چسنیتفسيری که  طبق است.

جا که کسب سود جوهر دارد، «ازآن )دموکراسیپسند ـسرمايه
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ضدبازار  هایدنبال سياست] هر دولتی که بهپسدموکراسی است، [
ه مردم آگاه تی کحمايميزان  راتيک است؛ و اين ربطی بهکغيردمو   ،باشد

 فريدمنی نظر کننده. اين [حکم] بازتاب]13[کنند، ندارداز اين دولت می
در برابر دشمنان  های مادروازهآزادی «حفاظت از گويد: است که می

که جااز آن[ناسازگار درونی]». از شهروندان حفاظت  نيز و یبيرون
 پس، دهد؛ارتباط میداری سرمايهآشکارا آزادی را به فريدمن

هرشهروندی است که منافع پنداشتن وی «دشمن» از نظر دموکراسی 
  کشد.چالش میسرمايه را به

 ايننسبت بهرا    فريدمننيز اظهارات    Jim Stanford  دجيم استنفور
چالش به ،داری و دموکراسی وجود داردسرمايهکه ربطی ذاتی بين 

داری سرمايه  [است]:برعکس    کامالً گويد که «[حقيقت]  . وی میکشدمی
 که ناشی( دهدبُروز می را یدموکراتيکضد  طبيعیِ گرايش ـ در واقعـ

 نفوِذ سياسیو درنتيجه نسبت به ثروت خصوصیبه اشگرايِش ذاتیاز 
ست بخش بسيار کوچکی از جامعه متمرکز طور مستمر در دکه به  است
ی [بسيار] درجه اریدگاِن سرمايههتنها نخب نهايتاً نه. پس، ]14[)شودمی

در دموکراسی ليبرالی در تملک را  ی سياسی  نامتناسبی از نفوذ در حوزه
 ؛کنندای اقتدارگرا حکومت میشيوهبه  نيز  اقتصاد  در قلمروکه  دارند، بل

های کار نيز که کارگران در آن [حتی] در محيط [از اقتدار] ایحوزه
وکراسی ليبرالی مکه، تحت حاکميت دصدايی ندارند. خالصه اين

از دموکراسی سياسی  العاده ناچيزی][فوق ی[جامعه] تا درجه
وجود خارجی   برخوردار است، درحالی که دموکراسی اقتصادی اصوالً 

  ندارد.
 ــديکتاتوری ليبرالیعبارت ديگر] [بهيا ــ نقش دموکراسی ليبرالی 

و  های سياسیجدايِی حوزهاز است که  اییتومحک سيستمِ  تضمين
 ،کنداشاره می نيز فريدمنطور که و همان ،کنداقتصادی محافظت می

 براساس رقابت را  اجرای قراردادهای خصوصی و پرورِش بازارها
، سرمايهسازوکار درونی توجه بهبا ،. درنتيجهگيرددار میعهدهبه
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دارد.  اولويتهای جامعه ديگر جنبهی همهکرد اقتصاد بر عمل
  توضيح داد: والنیل پ کارطور که همان

 ً همين دليل است که کنترل سيستم اقتصادی از طريق به ،نهايتا
يری درپی دارد: ذی نهادهای اجتماعی پيامد مقاومت ناپبرای همه  بازارْ 
ی اين نهادها نقش [تابع و] مکمل را برای بازار بازی که همه   نامعبدين
، گير شودجای  تماعیروابط اجدر درون  که اقتصاد  جای اينبهکنند.  می 
 تياهمشود.  گير میدر درون اقتصاد جایروابط اجتماعی است که  اين  

 یگريد  یجهيوجود جامعه مانع هرگونه نت  یبرا  یعامل اقتصاد  یاتيح
  . ]15[شودی م

  
 تاسرمايه، جامعه وجود دارد طبق سازوکار درونی بيان ديگر، به

«حاکميت قانون» تحت   ،اين منظوربهنه برعکس.    ،اقتصاد خدمت کندبه
منافع نقشی حياتی در اولويت بخشيدن به دموکراتيک ليبرال سيستم

  کند.سرمايه ايفا می
کند؛ اين حاکميت قانون است که از آزادی فردی حمايت می 
اين درکی کالسيک از آزادی تحت «کند:  اشاره می  هايکطور که  همان

فرد را در جايی  از امور که در آنْ  وضعيتیحاکميت قانون است، 
قانون   حاکميت نياز عمومی  کاری کرد که اجبارْ زور وادار بهوان بهت می

گان قابل اجراست، و هرگز براساس باشد؛ اجباری که برای همه
ما اين قوانين که از . ا]16[شودخواست و ميل قدرت ادارْی اجرايی نمی

س اسابر ست،قابل اجرا »طور برابرلحاظ نظری «برای همگان به
طبقات خاصی از برای نها] گذاری شده که [تمفهوم حقوق فردی پايه

سازی نفع خود و درجهت محرومبهتوانند ـکه میمتناسب استمردم 
کند که حاکميت قانون استدالل می  سمير اميناستفاده کنند.    ـ از آنديگران

 دموکراسی ليبرالی نهايتاً پاسداری از مالکيت خصوصی یسلطهتحت 
  فع سرمايه است:عنوان امری مقدس و درنتيجه در خدمت منابه

، دموکراسی ازخودبيگانه خودخودیی بهدموکراسی بورژواز
مقدس را   است. اين دموکراسی عبور از خط قرمز مالکيت خصوصیِ 

پيوند پول و قانون، مديريت   .ناپذيرندتفکيکقانون و پول    .شودنع می ام
دموکراسِی نمايندگان احزابِ مختلف را  ی انتخاباتی وسياسی جامعه

ای نابخردانه داشته باشد) از مديريت اقتصادیِ  (درجايی که وجود
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دربرابر قانون   ـلحاظ سياسیبهکند. شهروندان ـبازار، جدا میوابسته به
غالب و مغلوب، و ، در واقعيت اجتماعیباهم برابرند. [اما] 

] امکان شانهای نابرابرفيتظربه[بنا استثمارکننده و استثمارشونده، 
نمای  اجتماعیْ  پيشرفتاستفاده از حقوق [سياسِی] برابر را ندارند. 

های قانون ی پايهدهنده تواند تشکيلاين نمای بيرونی نمی  ،بيرونی است
  . ]17[و دموکراسی باشد

 در استقرار [خصوصی] که حقوق فردی و مالکيت ،در اصل
اجرا توسط حاکميت قانون بهکند و پيدا می دموکراسی اولويتـليبرال
بلکه  ؛کندینم ني مردم تضم یهمه یرا برا یآزاد[نه تنها]  آيد،درمی

توانند کند که برخی افراد تحت چنين شرايطی میاز شرايطی حفاظت می
با ارجاع   1894در سال    آناتول فرانس  ثمار کنند.آزادانه ديگران را است

کارکرد دموکراسی که -ليبرال [وضعيت] در نقش «حاکميت قانون»به
اطمينان از اين است که قانون برای محافظت از حقوق فردی آن حصول  

 :کند که، اشاره میست»اجراقابل طور برابر «برای همگان به
مندان و اين است که ثروت ،مندی قانون در برابرطلبی خودشکوه«

ان و يا خوابيدن زير پل چنين فقرا را از گدايی در خيابان، سرقت ن هم
  .]18[دارد»بازمی

ارنستو جايی که حاکميت قانون در خدمت منافع سرمايه است،  از آن
در حاکميت سرمايه براين باور است که زندگی اغلب مردم  رااگو چه

است؛ [يعنی آن قوانينی] که در  متفاوتی تر تحِت تاثير قوانينحتی بيش
«افراد   گواراچه  یطبق گفتهقرار دارد.  است   سرمايهسازوکار درونی    ُکنه

شوند که ای کنترل میرحمانهداری توسط قوانين بیی سرمايهدر جامعه
عنوان يک به ،بيگانههاست. انسان از خوداز ادراک آن فراتر معموالً 

اين . : قانون ارزشرده استو جامعه گره خُ هب  یي نامر ینافبا بند ،کل
 گی وزند مسيرکند، میرد عمل زندگی فجوانب  تمامبرفراز قانون 

ارزش فرد تحت حاکميت اين قانون  .]19[»دهدرا شکل می او رنوشت س
طور که يابد. همانکاهش می ،نقشی که در توليد دارددر  او ارزش به

  دهد: توضيح می ميزس
که با تمام کند میهمان برخوردی را با کار مردم  هرشخصی

او کار مردم را براساس همان  . کندمی برخورد مواد کمياب توليدی 
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دستمزد  سنجد. ميزانکند که ديگر کاالها را میاصولی ارزيابی می
يين عشود که قيمت تمامی کاالها تيين می عای تهمان شيوه در بازار به

  . ]20[توان کاال ناميدکار را می نظر  نيروی از اين نقطه شود.می 

  
   یآزاد   ِهستیه کارگران  ـــــــت کاور اسـبراين ب   ميزسه  آالی کـح در
از همان قدرت برابری برخوردارند که سرمايه  آزاد در بازارِ ، هستند

کنند کارل مارکس و فردريک انگلس چنين استدالل می  ؛برخوردار است
 اکثريت قريبيعنی: ــآزادی کارگران داری ربط چندانی بهکه سرمايه

سرمايه که بهاست  ايجاد شرايطی  تر  بيشو ربط آن    ،ندارد  ــاتفاق مردمبه
که  دهدمیهمان نحوی بهی استثماِر اين کاالهای «انسانی» را اجازه

، حداکثر رساندن سودبه پايان ناپذيرِ ی محرکهها، در گر کااليتمامی د
دهند که تحت حاکميت اقتصاد ها توضيح میدر نتيجه آنگيرد.  کار میبه

  يه:سرما ،بازار آزاد جهانی
های جای آزادیارزش مبادله تبديل کرده و بهارج شخصی را به

ود، يک ناپذير اعطا شده بشماری که براساس منشورهای فسخبی
ــ را مستقر ساخته است. يعنی، آزادی تجارتپروا ــآزادی واحد و بی

جای استثماری که در حجاب توهمات سياسی و دينی دريک کالم، به
شرمانه، صريح، و سبعانه را نشانده ار عريان، بیمستور بود، استثم

توسعه برای فروش کاالهايش، بورژوازی بازاری روبهاست... نياز به
جا ساکن جا بايد النه کند، همهکشاند. همهی زمين میجای کره همهبه  را

  . ]21[جا ارتباطات خودرا مستقر سازدشود، همه

  
کار و منابع طبيعی در يرویاستثمار ن سرمايه مجبور به ،بنابراين

کند که دو عامل اصلی در سراسر جهان است.  مارکس اشاره می
کند که دارند: توليد و گردش. او استدالل میی سرمايه وجود توسعه
سود و ديگر منافع  يعنی،ی سرمايه در افزايش ارزش اضافه (محرکه

و رد، از دنيانيز  ردشافزايش گها، بهسرمايه) از طريق گسترش کاال
. هم نيازمند است افزايش مصرف کاالهای در گردشبه آنْ متناسب با 

شرط توليِد متکی شپي«کند اره میطور که مارکس اشهمان ،بنابراين
سه سناريو وجود .  ]22[گردش استقلمرو  توليد مداوم گسترش  سرمايه،  هب 
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د تواند گردش [کاال] را افزايش دهد: رشدارد که سرمايه در آن می
کارگران و افزايش نيازهای اجتماعی  ،جمعيت، گسترش بازارها

  مصرف کنندگان). یمثابهبه(
کارگران دارد تا بتواند    »در سراسر جهان«گسترش  سرمايه نياز به
در ـکه  دست يابد جديدبازارهای استثمار کند و بهو منابع طبيعی را 

وجود ابستگی را بهمفهوم مستقيماً معکوِس نظريه سنتی نظريه و  ـواقع
ً ن می ، و متناسب با اين رش مداوم استتگسيازمند آورد. سرمايه ذاتا

مداوِم ثروت جنوب جهان [و در واقع بلع]  گسترْش نيازمند جذب
که مردم شمال جهان است ی زندگِی نسبتا لوکسی منظور حفظ شيوهبه

کار ای بهندهطور فزاي های شمالِی جهان بهند؛ نتيجتاً ملتمنداز آن بهره
. ]23[اندجنوب جهان وابسته شده هایملتارزان و منابع طبيعِی 

  ستدالل کرده است:ا ديويد هارویطور که همان
ی همان اندازه به  ترارزان  inputs  داددرونبه  يابیدست  ،بنابراين

های حفظ  فرصتگشايش و  برای گسترش بازارهايابی بهدست
ايی جز اين ندارد که کشورهای سودآور مهم است. اين معن

ند که تجارت [با کشورهای تنها مجبورداری نهغيرسرمايه
تواند مفيد باشد)، می[بعضاً] (که داری پيشرفته] را بپذيرند سرمايه

را نيز   گذاری در معامالت سودآوری سرمايهسرمايه اجازه که بايد بهبل
هزينه و کم  د خام، زمينارزان، موا کارِ ا استفاده از نيرویبدهند که ب

سازوکار درونی هرشکلی از قدرت شود. محور کلی  انجام میمانند آن  
داری ی سرمايهها بايد از توسعهاين نيست که سرزمين داریسرمايه

طور بهها ی اين سرزمينوازه ربايد د که [برعکس]، بلگرد کنندعقب
  . ]24[ها باز باشدآنروی مداوم به

  
ی ثروت آورنده، پديدروی سرمايه][به مداوم قلمروها گیگشود اين

ـ دنياشمال يعنی، در ـداری جهانی ی مرکزی سرمايهعظيمی در هسته
جنوب در ـيعنی،  ی خودجهان پيراموندر  ايجاد بينوايی عظيم در مقابلِ 

 ،ی محرِک ذاتی سرمايه برای گسترشنتيجهدر است. ـ بوده دنيا
در   1به    3ت  نسب از  شمال و جنوب جهان  ت بين  اف ثرونابرابری و شک

در  1به  72 نسبتبه و  ،1950در سال  1به  35 سبتن به ،1820سال 
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فته افزايش يا نگيزی]اال اسفح [و درعين گيرطور چشمبه 1990سال 
  .]25[است
 )Vandana Shiva واندانا شيوا(دان و فيلسوف هندی فيزيک 

تاريخی سرمايه برای گسترش ی دهد که چگونه محرکهتوضيح می
منظور انباشت، باعث رشد نابرابری شده ای توليد و گردش بههحوزه
  است:

هايی که آناند»، بلشده  داشتهقب نگهعهايی نيستند که «فقرا آن
ثروتی که توسط اروپا انباشته شده، ثروتی  .اندغارت شده هستند که 
بدون  سرقت رفته است.هاز آسيا، آفريقا و آمريکای التين باست که 

تخريب صنعت نساجی غنِی هند، بدون تصاحب تجارت ادويه، بدون 
انقالب  ـ داری در آفريقاآمريکا و بدون برده در کشی قبايل بومی نسل

 یسلطه اين شد.مريکا منجر نمیآاندوزی در اروپا و ثروتبه صنعتی
وت در شمال رثع و بازارهای جهان سوم بود که بهمناببرآميز خشونت

 .]26[و فقر در جنوب جهان انجاميد
  

چه مارکس آن را «انباشت آن يعنی کند که اين روند،ادعا می شيوا
 تاآيد حرکت در میی ذاتی سرمايه بهی محرکهواسطهبه ،اوليه» ناميد

کند میاشاره  شيوا .ايجاد کندو رشد اقتصادی اند گستررا ب [سرمايه]
چيز همه  کااليی شدن تقريباً تمی نياز بهنين سيسست که چجاکه مشکل آن

که وارد بازار مگر اينندارد، چيز ارزش هيچ ،عبارت ديگردارد. به
 داری «اگر از توليدات خودْ کند که در نظام سرمايهاشاره می  شيواشود.  

 زبانبهای، حداقل مصرف کنی، در واقع شما چيزی را توليد نکرده
توليد ليد کرده و آن را نفروشم، بهخودم را تو  اگر من غذای اقتصادی.

رشد» «بههم ام و بنابراين کمکی ناخالص داخلی کمکی نکرده
 منطق [يا سازوکار درونی]درنتيجه براساس  .]27[ام[اقتصادی] نکرده

، بايد هستند های سنتی و پايدار توليدشيوهدرگيِر سرمايه، کسانی که 
گسترِش توليد و گردش ی روبهعرصهبه ـاغلِب اوقات از طريق اجبارـ

  دهد:توضيح می شيواطور که ملحق شوند. همان
 گذران زندگیْ ی  وسيلهمين  أزندگی براساس اصول ته  کهاستقرن

 محدوديتحرمت    ؛ وداده استجوامع بشری  بقا به  برایرا    مواد اساسی
ی است. هنگام  ها بوده مصرف انسانراهنمای حد و حدود    یْ های طبيع
گذران زندگی ی وسيلهمين أی جامعه با طبيعت براساس تکه رابطه
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واهد خ وجود جمعی و اشتراکی  عنوان مايملکاست، طبيعت نيز به
 شود که سودتبديل می resourceثروت تنها زمانی به طبيعتداشت. 

گيری تبديل شده باشد و الزام مالی برای بهره   دهنده نازماس  اصليک  به
  .  ]28[را برای بازار ايجاد کرده باشد ’resource‘روت» از اين «ث

  
انباشت اوليه با اشاره   در امرکرد سرمايه از عمل ميلتون فريدمن

ای عنوان نمونهی در بريتانيا بهکاشترا و مراتع هازمين حصارکشیِ به
های کند. پارلمان انگلستان بين سالاز مزايای چنين روندی دفاع می

تصويب را به حصارکشی»های مصوبه«ای از سلسله  1815تا  1790
های زمين سازیشدن و خصوصیبستهمنجر به رساند که نهايتاً 

. ]29[دادنددرصِد قلمروِی انگليس را تشکيل می 21ای شد که اشتراکی
حصارکشی» بسياری از مردم روستايی را از ی مصوبه«اجرای 

يوانات و کشت محصول در ی توليد قديِم چراندن حکارگيری شيوهبه
کرد که در   ها را مجبورترتيب، آنهای اشتراکی بازداشت؛ و بدينزمين
کند که استدالل می فريدمنشهرها بروند. وی شغل [و درآمد] بهجستج 

کتوريا ويبريتانيای دوران    یهای کارگری در شهرهترسيم زندگی افسرد
[ايراد] «آن اتفاقی  يدمنرفی گفتهخارج از متن ارائه شده است. بنا به

که تصويری که در تصوير بريتانيای قرن نوزدهم ارائه شده، اين است
چرا تمامی اين مردم کشاورز چه قبل از آن رخ داده، وجود ندارد.  ن از آ

که فکر   آمدندیشهر مبهاين دليل  بهها  آن  اي آهرها آمدند؟  شو روستايی به
کردند که که فکر میيا اين د؟و شیبدتر م [وضعيت روستا] کردندیم

بديهی ؟ ]30[»شهر بهتر از روستا است؟ و آيا شهر بهتر بود ويا بدتر
روستا تصور که نسبت به رفتندشهرها اين دليل بهاست که مردم به

ی ی ارائهدر شيوه فريدمنلحاظ عقالنی اما بهداشتند. را  زندگِی بهتری
ش کرد [نبايد فرامو های ايناستداللش فاقد صداقت است. پس از همه

ی ديگری که چارهرفتند    شهرهااين دليل بهکه] بسياری از کشاورزان به
ها را مجبور آن های اشتراکیْ زمين مزارع و سازی نداشتند. خصوصی

های نساجی و ساير کارگران کارخانهبه و  نمودشهرها مهاجرت بهبه
بار در يگر، زندگی نکبتن دبيابهشان کرد. تبديل صنايع درحال عروج
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طور که گرسنگی در روستا بود. همانُمردن در اثر شهرها بهتر از 
  دهد:توضيح می Kovel کوول

های اشتراکی (يا مراتع و زمين یباره رايج در يکی از مباحث
متوازن اقتصاد   ناشی از پيشرفت»  حصارکشیْ که «است  اين    ها)کمون 

ها که  که] جمعيت کمون اين  يکیدارد: [  معنايی دوگانه  اينطبقاتی بود.  
توليدی خويش جدا  هایاز ابزارا زور توليدکنندگان جامعه بودند، ب

حصارکشی ی اجرای [قوانين]  واسطهبه  که] حاکمانْ اينديگرشدند؛ و [
معنای ها هم بهکمون حصارکشی ،عبارت ديگربهشدند. تر ثروتمند
بود که  جوامعم اصلی اين سازی مردمعنای بيگانهو هم به ،سرقت

 ،اين امر  است؛  بخشی از [شرايط الزم برای] ايجاد مالکيت خصوصی
است، و در تجاوزات سرمايه ی» سرمايه شرط «انباشت اوليهپيش

 حصارکشیتوجه داشته باشيد که طور مدوام  بازتوليد شده است. به
تند وانستمیکرد که تبديل » ی«آزاد کارگرانمردمانش را به ،هاکمون 

، آزادانه در فقر و کثافت زندگی کنند و در رژيِم بروندشهرها  آزادانه به
های زيرين پرولتاريا و اليهدرحال عروج سرمايه آزادانه تبديل به

سرتاسر جهان شناخته ای که هنوز هم در پرولتری شوند،  پروسه
  . ]31[دارد ی سرمايه ادامهشده 

  
 خصوصی امور مالکيتبه بخشيدن و تقدس هاکمون حصارکشی

سرمايه نفع ليبرال دموکرات به حکومت اقداماتسرمايه بودند. و  ذاتی
ی اولين مرحله  حصارکشیيل کرد.  هرا در بريتانيا تس  فرايند  اينبود که  

از طريق را  تر سرمايه  انباشت بيش  برایمساعد   د که شرايطانباشت بو 
 دونالد ليچنام ی بهطور که مورخ . همانفراهم ساخت توليد صنعتی

Donald Leech دهد: توضيح می  
ی آخرين مرحله پارلمانْ های] [مصوبه وساطتحصارکشی به

ها را کمون  چنان که نخبگانْ داری بود... هم اقتصاد سرمايهانتقال به
نيز شخصی  ی کمون و منافعکردند، کشمکشی بين ايده تصاحب می

های روند تبديل ام موفقيتز تمامرورفت. از قرن نوزدهم تا بهدرگ
دوسويه، از سوی شخصِی    خصوصی در لوای منافع  اتتوليدها بهزمين

اعالم شده ناپذير و مترقی  امری اجتناب  اقتصاددانان سياسی و مورخانْ 
  . ]32[است
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  نئوليبراليسم  یدوره
را ی هايامگسازی نئوليبراليستی ی گذشته، جهانیدر طول چند دهه

ی از جنبه ،«پيشرفت» تحت عنوانداری که سرمايهه ت بخشيدشد
از  انباشت«آن را  ديويد هارویيندی که آفر یواسطهبه و  جغرافيايی

گسترده  گردش ی توليد و هحوزهردو در ناميده،  »مالکيت سلب طريق
تی و فورديستوافق   تجزيهاز طريق   راامر  داری اين  است. سرمايهشده  

اجرا به  های کينزیسياستدر اجرای    زون]فوزاهای [رايجاد محدوديت
کارگران های ميانی قرن بيستم برقرار شده بود و بهدرآورد که در دهه

تری از ارزش سهم بيشدريافت ی شمال جهان اجازه يافتهسازمان
   داد.را میاضافی 

 طبقگذاری شده است، اما های کينزی، اقتصاد مختلط نامسياست
  ،Ludwig von Mises يزسفون م لودويگهای گفته

اقتصاد  ،شودناميده می طور که معموالً اقتصاد بازار و يا همان
. نديکديگر[وجود بقای] داری و اقتصاد سوسياليستی مانع سرمايه

پذير است و نه قابل تصور؛ چيزی امکانآميختن اين دو سيستم نه 
ی که بنای آن اعنوان اقتصاد مختلط وجود ندارد... اگر در جامعهبه

برخی از  است، توليد نهاده شده  هایخصوصِی ابزار براساس مالکيت
 دنشوطور عمومی اداره و به دنی باشاين ابزارها در مالکيت عموم

دست دولت ويا يکی از به اين ابزارها اداره و مالکيت عمومیــيعنی، 
از  ایتوان آميختهچنين ترکيبی را نمی ــباشد های دولتیسازمان

با يکديگر ترکيب را داری سرمايه سيستمی دانست که سوسياليسم و
ها برخی از . واقعيت اين است که اگر دولت و يا شهرداریکرده است

[در چنين ها را اداره کنند، و آنباشند کارخانجات را در تملک داشته 
ايجاد اقتصاد بازار  نمایخصلت هایتغييری در ويژگی نيز]  یصورت

گذار ی عمومی اين نهادهای سرمايه[چراکه] مالکيت و اداره . کندمین
  .]33[بازار قرار دارند تيتحت حاکم[در عمل و نظر] 

  
جهانی های تحِت مالکيت دولت چين در اقتصاد شرکتکنونی نقش 

که درحالیکند. ارائه می ميزس ی است کهنظر تصوير کاملی از نقطه
های دولت ملی را دولتی درآمدهای اين امکان وجود دارد که شرکت

کمک ملی در حد متوسط  تسهيل توزيع مجدد ثروتبهداده و افزايش 
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بازار جهانی   درموفقيت  ها برای بقای خود هنوز متکی بهکنند، [اما] آن
  .استسرمايه  سازوکار درونی  پيروی از    مندو اين موفقيت نياز  -ستنده

ل جهان موفق های شماکينزی بود که بسياری از کشور یهدر دور
[در کشورهای خود] شدند، اما بخش بزرگی از  کاهش نابرابریبه

دارِی ی سيستم سرمايهثروتی که در داخل اين کشورها تقسيم شد برپايه
چالش کشيدن منافع ا شده بود، و هرکشوری که جرأِت بهنواستعماری بن 
شد، تحده میسرعت متحمل خشم ايالت مداد، بهخود میسرمايه را به

ايران، گواتماال، کوبا، اندونزی، شيلی و نيکاراگوئه  که مردمچنانهم
مدل با توجه بهگواهی آن است. ـ در ميان بسياری از ديگر مردمانـ

در  اين مدل ، عدم موفقيتچنان باقی ماندهم ری کهديگمشکل  ،کينزی
کوبا و  [علت فشار برطبيعت بود. بهسرمايه  مخرب ند کردن يورشکُ 

سان پنداشتن، فراتر از خطای ن (يعنی: جمهوری اسالمی) را يکايرا
تحليلی و عدم شناخت ماهيت رژيم اسالمی، از نگرشی آلوده 

  گيرد ـ مترجم].میهای بورژوايی نيز نشأت ارزشبه
ً دموکرات سوسيال خود نگاه  ینمونهعنوان سوئد بهبه ها غالبا

[در اين  های قاطعِ نئوليبرالیسياست العمبا وجود اِ  زيرا ند،نکمی
ی هدور های اجتماعیِ حفظ برنامهاجرا و ، تا حد زيادی موفق بهکشور]

  بود.ی شده کينز
ً اين واقعيت ناد ،با اين حال  د که سوسيالو شيده گرفته میغالبا

 توزيع هرچه برابریبرای برای جذب ثروت کافی  دموکراسی سوئد
های شاخصيابی بهتای دستی خود و در راسدر ميان سکنه تربيش
تی امپرياليسهای  [سياستبه  گير اجتماعی و استاندارد باالی زندگیْ چشم

نبايد ها، [ی اينهمهدر کشورهای جنوب] وابسته است. گذشته از 
مليتی صدها شرکت چندی محل استقرار و خانهسوئد   ]فراموش کرد که

  .]34[هستنيز ی اسلحه درکنندهاو دهمين ص
و  رکود بزرگ باقی مانده از ايهدليل سسرمايه بهکه، اين نهايت

عنوان آلترناتيوی در برابر شوروی به شخود برای جذابيتايجاد 
اما،  کرد؛میتحمل را کينزی های سياستچوب چار ،«سوسياليست»
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 های اقتصادی، داور اصلی فعاليتکنداشاره می ميزسطور که همان
نيز  هاد شده در بخش اعظمی از اين دورو سود ايج  ر بودزابا چنانهم

ه رشد اقتصادی کمحض آنبه باوجود اين، .گيری پيدا کردافزايش چشم
بحران انباشت را تجربه  و درنتيجه سرمايه شد، در شمال جهان ُکند

کرد، از ميان برادشتن چارچوب کينزی در راستای تجديِد گسترش 
امری الزم به ،ِی نئوليبرالیسازنوان جهانیاين بار تحت ع سرمايه،

سرمايه دستمزدهای باالتری را که کارگران در شمال تبديل گرديد. 
شمرد و يستم] فورديسم میی [سنتيجه ،دست آورده بودندجهان به

عنوان مانعی برای غلبه کردن برآن های کينزی را بهچارچوب سياست
دانست. از ارزش اضافه می تری سهم بيشو در راستای تسخير دوباره 

 [سود بين کار و سرمايه] درمجدد  عي توزثابت شد که طرح  ،سرانجام
[يا سازوکار] با منطق  راي ، زقابل اجرا نيست  ینزيک استي چارچوب س

های ليبرال تحت حاکميت رژيمدرونی سرمايه متناقض بود و 
َ که نهاي   اجرا درآمده بوددموکراتيک به   سرمايه بودند.  در خدمت منافع  تا

  اجتماعِی تنظيم شده ِ مدل  سه ِ ، شکستسمير امينی گفتهطبق 
ً اليسم ي دولت رفاِه کينزی در غرب، «سوس :يعنیــ  ود» در موج  واقعا

ی اين امکان را در نيمه ــو ناسيوناليسم مردمی در جنوب جهان ،شرق
را که هژمونی خود  فراهم ساختداری دوم قرن بيستم برای سرمايه

  .]35[کند ثبيتاقتصاد جهانی ت دربار ديگر يک
ی سوی اقتصاد بازار آزاد جهانی در دههی تغيير مسير بهنتيجه 

فراهم را    سرمايه  گسترش  برایالزم    اين بود که شرايطانی قرن بيستم  پاي 
در تری بيشکار ارزان، مواد خام و بازارهای جديد نيرویبهتا آورد 

چنين تهاجم جديدی را اين وضعيت هم يدا کند؛دسترسی پجنوب جهان 
ممکن  های اشتراکی]و يا زمين يعنی: مراتع[ها» برعليه «کمون

  گردانيد.
، در تالش سازی نئوليبرالیجهانی وضعيت تحتداری سرمايه

های اجرا با استفاده از سياست، و گردش دي تول یهاگسترش بخش یبرا
نهادهای نيز   و  ـويژه اياالت متحدهبهـهای قدرتمند ملی  شده توسط دولت
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المللی پول صندوق بين  WTOسازمان تجارت جهانی    :مانند(المللی  بين
IMF  دراصلگيری] دست يافت.  های [چشميتموفقبه  )و بانک جهانی، 

المللی » در سطح بينيک نوع حکومت «ليبرالالمللی اين نهادهای بين
شان در خدمت «حاکميت قرراتحالی بود که متشکيل دادند و اين در

اين  .اندآنرعايت های ملی نيز ملزم بهکه دولت استقانون» 
امپرياليستی، مانند ساختارهای کهِن تحت حاکميت  جديدساختارهای 

وجود نخبگان سياسی و اقتصادِی در مسنِد متکی به ،اروپای استعماری
رها از اين توانند در درون اين کشوقدرت در جنوب جهان است که می

 ،سرمايه باشنداوامر و احکام [مورد نياز]    بندِ شان پایهایامر که دولت
اطمينان حاصل کنند. و اگر نخبگان حاکم در جنوب جهان در تعهد خود 

، شوندها ن حفظ کنترل تودهسرمايه متزلزل شده و يا موفق بهبهنسبت 
ظامی های اقتصادی و يا دخالت ن تحريم صورت است که دراين

طور که همان ؛دگرديعی امور آغاز میمنظور بازگرداندن نظم طب به
عراق و   ،ماپانای آمريکا بهحمله  و   برعليه کوبااوم آمريکا  های مدتحريم

شايد گوياترين تصوير اين نظم  است.ی اين مسئله نمونهديگر کشورها 
از س پ انسازی نئوليبرالی در دورکه تحت جهانی جديدامپرياليستِی 

ی ناتو در مداخالت نقِش بيش از پيش فزاينده کند،عمل می جنگ سرد
آتالنتيک  :يعنی(ی اصلی نفوذ خود ه فراتر از حوزهنظامی باشد ک

  .]36[است )شمالی
  

های] المللی در خط مقدم اجرای [سياستهای بيناين نهاد
مايه رسهای اخير بهههو در دهکنند حرکت میسازی نئوليبرالی جهانی

گيری افزايش طور چشمرا به  هاز ارزش اضاف  ادند که سهم خوداجازه د
ی بسياری شده های ثبتطور که  شاخص بازار سهام و سودهمان ؛دهد

حال بخش اعظمی است. با اينآن  های جهان گواِه  ترين شرکتاز بزرگ
ی توليد ه، درنتيجهاز سودی که تحت حاکميت نئوليبراليسم توليد شد

 یازهاي ن و  است،    ’fictitious‘»  اعتباریـساختگی«که  بل  ،االها نبودهک
  دهد.یگسترش مممکن شود، که  یالهي ر وسهرا به هي سرما یذات 
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استاندارد طال توسط دولت ی قابليت تبديل دالر بهجانبهلغو يک
تنظيم مجدد بازارهای مالی تحت  آنْ  و متعاقبِ  70ی دهه نيکسون در

های ای مالی در دهههسری بحران يکحاکميت نئوليبراليسم منجر به
ه کواقع گرديد  2008سال  درها تريِن اين بحران. جدیگذشته شد

مردم بهرا ضربه تريِن سخت ، و سرآغاز رکودی در سطح جهانی بود
ِی همين بحران بود که سرمايه یميانها در جنوب جهان وارد آورد. ام

شدت به ،تربيش [هرچه] منظور انباشتچنان غرق در پول، بههم
مصرف تقاضای  رکود جهانیْ  هرحال،به. نياز داشتگذاری سرمايهبه

موجب کاهش رشد اقتصادی در و  ،را کاهش داد کاال یکنندگان برا
در جيبش که  هايیتمام پولداری با سرمايه پس،گرديد. ن سراسر جها

گذاری سرمايه ش روِی خودآتش سوزانی ايجاد کرده بود، چه کرد؟ 
سهام خريد سهام خود و  ها دالر اقدام بهها با صرف ميلياردکرد. شرکت

دهد و نه ايجاد هايی که نه توليد را افزايش میرقبای خود کردند؛ فعاليت
ها، برد. يکی از اين نمونهمیکند، اما انباشت سرمايه را پيش شغل می

 BHP پی بيليتوناچبی یِ ي يالآسای معدن استراغولتالش شرکت 
Billiton  ستاشرکت پُ   در خريد  Potash    .بيليتونپی  اچبیکانادايی بود 

عنوان ، سهام خود را بهخريد اين شرکت در عدم موفقيت از پس
 .]37[رديداری کخود خر گینقدينجريان انداختن بهای برای وسيله
  دهد، گر مالی توضيح میتحليل Don Pittis دان پيتيسطور که همان

شرکتی ديگر و يا خريدن سهام  سهام ها، خريداز ديدگاه شرکت
شرکت  گینقدين [سکون] خالص شدن ازتواند بهمیشرکِت خودی 

سبک قديم نيست که در گذاری معنای سرمايهاين بهکمک کند. خودی 
. ردک، کسب و کار خود را از هيچ آغاز میذارگسرمايهيک شرکت 

 و تأسيساتر در باال هم نيست که در و وکار مذکحتی شبيه کسب
 . اينکردندگذاری میکار سرمايهوتجهيزات جديد برای گسترش کسب

های دارايیجريان انداختن  تعيين قيمت و بهمعنای  فقط به  ،در عوض  امر
زان کِل فعاليت اقتصادی تغيير نکرده و يمترتيب، . بدينموجود است

  .]38[کندها است که تغيير میتنها قيمت دارايی
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ی بحران اقتصادی که صدها ميليون نفر در نتيجهدرحالی ،بنابراين
درونی سازوکار جهانی متحمِل فقر، گرسنگی و حتی مرگ شدند، 

 نيازهای واقعیِ نفر به صدها ميليون يابیدست از سرمايه مانع
 حرکت خود دربهچنان همداری شد. درعوض سرمايه شانیانسان 

  خوارانه.ای آدمشيوهبه بارراستای انباشت ادامه داد، و اين
بود که در  2008ترکيدن حباب مالی  اين وضعيتبه سرمايهپاسخ 

 ،هابدهیو تر اعتبارات از طريق گسترش هرچه بيش، تالشی نوميدانه
بحران دائمِی خود رسيده  اوج ینقطهکه به يافت حفظ سيستمی دستبه

  :دهدتوضيح می John Hollowayجان هولوویطور که بود. همان
. انباشت شودمی اعتبارات و بدهیغاز بحران باعث گسترش آ

در رابطه  پول بازنمايی: شودمی اعتباریـساختگیای طور فزاينده به
گردد. می جدا  شده  عی توليدای از ارزش واقطور فزاينده ارزش به با

قابل باورتر د، وشمی اعتباریـساختگیتر داری بيشهرچه سرمايه 
بيش از آن چيزی است   شانکه دستمزدکنند  می  گردد: کارگران باورمی 
است؛   آورسود  شانکاروکه کسبکنند  ور می باداران  ؛ سرمايههستکه  

برجا و استوارند. اظ مالی پالحشان بهکه بدهکاران  کنندباور میها  بانک
ً آنبهتری نسبت ی بيشکه ارزش اضافهکنند می  همگان باور  چه واقعا
  .]39[توليد شده است ،وجود دارد

  
 در وضعيت اعتباریِ ـساختگیاصالح دارِی بهکه سرمايهدرحالی

پيدا کرده بود، روند انباشت از طريق  برتریسازی نئوليبرالی جهانی
ادامه پيدا  Ponzi scheme نزیو پطرح  و در ارتباط با مالکيت  سلب

پيدا چنان ادامه هم هاشهربه هااز روستا ها نفرجايی ميليونهکرد. جاب 
 رسمی يافتن شغلقادر بهمهاجرين و تنها بخش کوچکی از اين کند می

که اکثريت است درحالی  هستند، اين های توليدی و يا خدماتدر بخش
. اما انداقتصاد غيررسمیشرکت در ماندن مجبور به زندهبرای ها نآ

ی واسطهداری بهسازی نئوليبرالی، سرمايهجهانی یسيطرهتحت 
 ، در پیِ مالکيت ی درونی خويش در انباشت از طريق سلبمحرکه
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هايی کمونفراتر از که  ستها»از «کمونتری وسيعبخش  حصارکشی
  .[*]دان زمين بودهوابسته بهاست که 
  د:گوي می هارویطور که همان

آن به  انباشت اوليه رابطه با که مارکس در خصوصياتیتمام 
چنان قدرتمند باقی داری هم در جغرافيای تاريخِی سرمايه  ،کنداشاره می

جايی جمعيت دهقانی و تشکيل پرولتاريای فاقد زمين همانده است. جاب
زيک و هند تشديد شده ی گذشته در کشورهايی مانند مکدهه در سه
های ابتدايی، مانند بسياری از منابع طبيعِی تحِت مالکيت کموناست؛ 

 و سازی شده یخصوص پافشاری بانک جهانی) اآب (اغلب ب
 ؛ اشکال مختلفی از توليداندمنتقل گرديده انباشت سازوکار [درونی] به

الت ياا فروشانِ  خرده  در مورد حتی ،مانند توليدات بومی(و مصرف 
و کشاورزی  ،شده  ند. صنايع ملی خصوصیا) سرکوب شده متحده 

داری است. و برده بلعيده کشاورزی صنعتی توسط خانوادگی 
  . ]40[چنان پابرجاستهم خصوص در تجارت جنسی) (به

  
آن اشاره به  هارویکه  عمومیهای سازی واحدبر خصوصیعالوه

ی سيستم سرمايههچين ب  الحاق ، فروپاشی شوروی و همراه با آنکندمی
های توليد و گردش گسترش حوزه برایرا  ایحياتیمفِر جهانی نيز 
  .ايجاد نمود

 سلببهتنها  سازِی نئوليبرالی نهجهانیتحت شرايط    گسترش سرمايه
های طبيعی مانند زمين و شرکتمايملک سازی مالکيت و خصوصی

معنوی و  «مالکيت» دنيای غيرمادیِ که به، بلنگرديددولتی محدود 
ی سلطهتحت  است.    يافتهنيز گسترش   intellectual propertyفکری  

  ازه داده  ـــــها اج شرکتبه  ،سازمان تجارت جهانی  قوانين مالکيت فکریِ 
ــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گذاری يک نوع کالهبرداری از طريق سرمايه scheme Ponzi پونزیطرح { [*]
دهد. اين طرح با گذاران نويد میسرمايهين خطر بهترجعلی است که نرخ بازده بااليی را با کم

آورد. ارمغان میسود به  خودگذاران پيشينِ دست آوردن سرمايه گذاران جديد، برای سرمايهبه
ماند و گذاری مداوم و روزافزون برپا میيک هرم است که با سرمايهطرح پونزی شبيه به

گذاری جديد که سرمايهمحض اينکند؛ اما بهگذاران قبلی را جلب تواند رضايت سرمايهمی
رود و کليت هرم نيز گذاران ازبين می متوقف يا ُکند شود، ابزار جلب رضايت سرمايه

  .}ـ مترجم ريزدمیوفر
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طور سنتی که بههايی را دانستههای کشاورزی، داروها و دانه تا شده
طور بهقرار داشت، در دسترس تمامی مردم  و  بودنداشتراکی 

  تحت مالکيت خود قرار دهند.ثبت برسانند و بهحصاری ان 
های سنتی شيوه  تضعيفو    ـاشکال مختلفدر  ـ  هاحصارکشی کمون
های يی است که از سوی ملتهاسياست عمدیتوليد کشاورزی نتايجِ 

را  هي منافع سرماکه  المللیهای بينی شمالی و نهادکرهقدرتمنِد نيم
ثير أ. ت شودمی عمالاِ  ی جنوب زمينکرهمردم نيمبه، برعهده دارند

 عمدتاً سو با منافع سرمايه که [منشأ آن] ی همهاسياست اينی مجموعه
دنبال داشته زان کوچک را بهاست، خانه خرابی کشاوری شمالی  کرهنيم

ً در جنوب جهان زندگی می ترتيب] دينکنند. [ب است که غالبا
و  را ترک کردند های خودزميناجباراً توليدکنندگان روستايِی ُخرد 

ی گفته. بنا بهتبديل شدندهری شی هکنندو مصرف مزدبگيرِ  کارگربه
  مارکس:

(يعنی: دهقانان)،  کشاورزیی ه کنندتوليدزمين از مالکيت  سلب
در کيت مال تاريخ اين سلب داری} است.پايه کل فرآيند {سرمايه
 متنوعی را باو مراحل  ،دارد های متفاوتیکشورهای مختلف، جنبه

  . ]41[کندتفاوت طی میهای تاريخی مدوره در  ی متفاوت،ترتيبات

  
 یجنوب   جوامعِ   از  مالکيت  ی سلبی پروسهدرباره  ولکوتوضيحات  

ً چنان قابليت بقا داشتند و که هم جهان ی نئوليبراليسم تحت سلطه عموما
  ويژه آموزنده است:بهدند، لکيت شسلب ما

کند، ای را نابود میايفهطچه زندگی آنطور معمول... به
بنياد توليدی  گسيختگیِ است. با ازهم  آن هایزمينبه اندازیدست

د. نآيحرکت درمیبهی رويدادها  کننده و تجزيه  ی پيچيده جامعه، زنجيره 
خواست و  ، نوعی ازداردن کارآيیديگر  هکارهای کهنجايی که راه آن

اين خواست و اشتياق جايی که آيد؛ و در آنحرکت در میبه اشتياق
، ويروس نگرفته و فاقد [حدود] معين است  ی کافی شکلاندازه هنوز به

 خويشی گونهخدایی ثروت نامحدود و دگرگونِی سرمايه با وعده 
 [نوعی] با لیطورکبه هاگونه ريشه دواندناين. بدواندريشه تواند می 

 (logos)تعقل کليت جهاِن  اجتماعی همراه است کهـتهاجِم فرهنگی
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که   یهنگامکند. سرمايه را در اشکال مختلف کاالها رمزگذاری می
 ، استعمارِ شودمی  یسنت تيواقع نيگزیجا »یواقع زي«کوکا کوال، چ

، کندتکميل میرا  یرامونيجوامع پ ی] کنترل[پروسهکه درونی 
  . ]24[است حال انجام در  ی خوبهب

  
های فنی، همراه با پيشرفت ،تيمالک ی سلبواسطهروند انباشت به

سهم ارزش  هشکا ،داری سرمايهطبقه هایتمرکز ثروت در دستبه
شده است. منجر افزايش نابرابری بهو درنتيجه  ،اضافه برای کارگران

  گويد:می Galtung نگوگالت نتيجتاً، 
 ،ای با آن انجام نشوداست که اگر مقابله ری سيستمیداسرمايه

جيب ثروتمندان و به گيردمیقطره از فقرا  ثروت را قطره 
: فقر و حتی است روشن اين [روند]اساسی ی نتيجهکند. میازيرسر
های اقتصاد ملی و جهانی؛ و انباشت ترين بخشبختی در تحتانیتيره 

 ويژه افراد ثروتمندثروتمند و به ثروت در کشورهای ثروتمند و افراد
  . ]43[در کشورهای ثروتمند

  
کارگر به کند، سرمايهطور که مارکس اشاره میهمان ،در نهايت

  تری نياز دارد، چراکه:هرچه کم
نسبت داری است که پيوسته و بهدر حقيقت اين انباشت سرمايه

مازاد ی خويش يک جمعيت کارگری نسبی مستقيم با انرژی و گستره 
گين سرمايه کند، يعنی جمعيتی که بيش از نيازهای ميانرا ايجاد می
  . ]44[شوداضافی تلقی میافزايی است و بنابراين برای ارزش

  
در قرن  ،کندآن اشاره می«جمعيِت کارگرِی زائدی» که مارکس به

ه گيرد کرا دربرمیيکم صدها ميليون نفر از مردم جنوب جهان و بيست
اين کنند. تعداد میتالش ای غيررسمی هاندن در بخشبرای زنده م

عنوان ارتشی بهبيش از آن حدی است که در بخش رسمی  خيلی    جمعيتْ 
داشتن دستمزدها مورد نياز منظور پايين نگهبرای کار اضافه و به

جمعيت  جايیجابهی . اين جمعيت کارگری زائد نتيجهاستسرمايه 
ی است که در نيم قرن گذشته محرکه  یهای سنتی زندگروستايی از شيوه
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برخالف  هرروی،به. است رايند شهرنشينی در جنوب جهان بودهف
در انگلستان و ديگر کشورهای اروپای غربی  پيشين هایِ ارکشیحص
و اين مردم سرانجام  ندکردمیشهرها به مهاجرتمردم را مجبور بهکه 

در جنوب   ياری از مردمْ ا بس، امشدندمیها  يافتن کار در کارخانهموفق به
ی گفته. بنا بهاندهنی را بدون صنعتی شدن تجربه کردجهان شهرنشي
نئوليبرالی تاحد زيادی   سازیروند جهانی  Mike Davis مايک ديويس

زدايی هايی مانند مقرراتسياست«ای است، چراکه مسئول چنين پديده
ولتی] که توسط های دکاهش بودجهازجمله در کشاورزی و نظم مالی [

طور ، بهه استعمال گرديدالمللی پول و بانک جهانی اِ دوق بينصن 
 هاینشينزاغهاز روستا به کارگران اضافی خروجباعث  الينقطع

عنوان که شهرها بهحتی بعد از اين ی است کهرونداين  ؛شد یشهر
  ادامه پيدا کرد. بازهم  ،ندداز کار بازايستا شغل[ايجاد] های ماشين

سازمان ملل متحد، درصد جمعيِت فعاِل اقتصادی در  طبق نظر
اخير  هایدر دهه ،دن کن هان که در بخش غيررسمی فعاليت میجنوب ج

حدود به 1970درصد در سال  21از تقريباً دو برابر شده است؛ يعنی: 
دم را مر ،رسمی استخدام در بخش . عدم]46[است درصد رسيده 40

ای ، درشهرها درگير مبارزهصادیاقت بقای برای  تا ندکمیمجبور 
 ديويسنيز همراه است، که    جرم و خشونت  افزايشنوميدانه شوند که با  

  .]47[نامدمی ی محروميت اقتصادی»واسطه«خشونت روزانه بهآن را 
ً يتقر ی کهافراد لي با تبد هي سرما از جهان  یاهرگوشه در با

مشغول بودند،  یرزکشاو  در امر داري و پا یسنت  یهاتي فعالبه
 ني ا یاجتماع یازهاي ن  شي با افزاچنين هم، مزدبگيرکارگران به

اما در همين  د.هدمیگسترش  خودرا نيزگردش  یکارگران، دامنه
 ،کندآن اشاره میداری که مارکس بهاد ذاتی سرمايهيند است که تضآفر

 هشکانياز بهباال بردن ارزش اضافه برای  سرمايه .شودآشکار می
ها از طريق هرچه باالتر بردن سطح توليد و کاهش هرچه دستمزد

کاالها از کافی  با توانايی مصرفِ  امراين  دارد؛ تِر سطح دستمزدبيش
چنين تعداد کاالهايی ی کاهش دستمزد] و همواسطه[به کارگرانسوی 
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عالوه رسد. تناقض می، بهاندطور روزافزون در حال افزايشبهکه 
کار گرفتن دهد که با بهسرمايه اجازه میی بههای فنپيشرفتبراين، 

و با گسترش  ــ تری از توليد دست يابداالسطوح ب تر بهکارگر هرچه کم
کنندگان هرچه مصرفا ب  بينی] نيزحال قابل پيشمنطقی [و درعين

د: داکه مارکس توضيح طور همان ،. در نتيجهشود]ی [مواجه میترکم
تنشی دائمی بين ابعاِد محدوِد مصرف و توليد   داریْ مايهرسدر [نظام]  «

؛ »تا براين موانع غلبه کند دائم استتالش ، و سرمايه در وجود دارد
 سرمايهی ترين تناقض در توسعهبنيادی اضافه توليد کهاينی نتيجه
  . است

ی سرمايه ديگر مورد استفاده  جهانْ   افزايش جمعيتِ که،  خالصه اين
ی فنْی مردم را های توليدِی بسيار پيشرفتهاستفاده از روش  يرا؛ زنيست

زائده تبديل کرده، و فقر هم اين مردم را از عنوان توليدکننده بهبه
در اين  فيلسوف اسالوی ژيژکِ ی مصرف کنار گذاشته است. عرصه

  :گويدمورد می
 هاگران اجتماعی و اقتصاددانتحليلطور که برخی از همان 

 قانونما را با  معاصرْ اند، انفجار بارآوری اقتصادی اشتهاظهار د
گرايش شرايطی رشد بهکند: اقتصاد جهانِی روبه} مواجه می80-20{

ی] [همه انجام کار قادر بهدرصد از نيروی 20تنها  دارد که در آنْ 
ً  80طوری که د، بهنکارهای ضروری باش  درصد از مردم اساسا

کار طور بالقوه بیبه رو،؛ ازاينای ندارندفاده است شوند والزم میغير
رسد، آيا اليه خود میامنته. و هنگامی که اين منطق بهخواهند بود

آيا سيستمی   برسانيم:  اشکننده نفیـموقعيت خودبهمعقول نيست که آن را  
 شخود کندضروری میفايده و غيربیدرصد مردم را  80که 

  ؟ ]94[استفاده نيستغيرضروری و بی

  
ی های توسعهبا وجود بيش از نيم قرن وام و کمک ،در نهايت

يکی بعد، حتی يک کشور جهان سومی بهبه خارجی از جنگ جهانی دوم
المللِی ساختارهای بين. ]50[از کشورهای جهان اول تبديل نشده است

های دهند که ملتتحت حاکميت جهانی شدن نئوليبرالی اطمينان می
ماً «در حال توسعه» هستند و در عمل هرگز «توسعه» جنوب جهان دائ
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در شمال جهان، تحت حاکميت  های امپرياليستیکنند. ملتپيدا نمی
ب جهان سازی نئوليبرالی تسلط مداوِم سرمايه را بر مردم جنو جهانی

 ويليام ای. رابينسوننام  شناسی بهطور که جامعهکنند؛ و همانتضمين می
William I. Robinson   توسط اقليت غنی   ایاست، جنگ جهانی  گفته

که تلفات آن آمده حرکت درفقرای جنوب جهان به و قدرتمند برعليه
ميلياردها نفر نيز افزايش رود که بهد و ترس آن میي رسصدها ميليون  به

 یحلهمرها بهای اجتماعی و ويرانی انسانهيابد... و سطح درگيری
ی کند که «طبقها میعدا Aminمين يجه اتن در .]51[آميز برسدجنون

  .]52[دشمن تمامی بشريت شده است»مسلط در سطح جهانی... تبديل به
  
  

  گيری نتيجه 
سرمايه نياز  سازوکار درونیطور که مشاهده کرديم، همان

 ،نتيجهعنوان به .های توليد و گردش داردحوزهدر گسترش مداوم به
: گويدکنيم که میمراجعه می Antonio Negri آنتونيو نگریی  گفتهبه

و هژمونی   ،تسخير کرده  داده،  «سرمايه زندگِی تمامی جهانيان را توسعه
سره غرِق در جهانی از «ارزش ها] يکجهانی است... ما [انساننيز  آن  

بنياد اصلی  .]53[ی آن هستيم»رحم و سبعانههای بیيتعمبادله» و واق
لکيت دهقانان در سراسر جهان بوده است. ام  سرمايه سلب  يند انباشتِ آفر
کس چيز و همهشدن تقريباً همه  يندی، کااليیآی چنين فرچنين، الزمههم
ست که نظام منظور ايجاد ثروت برای اقليت است. واضح ابه

قدرت   یحوزه  در  هماست که    یيند استثمار و ستمآداری تابعِ فرسرمايه
ارجاع  درشود. ابرابری میی و ن عدالت بیجر بهمن ثروتْ  مورد درو 
  کند که:مارکس اشاره می ،ذاتی سرمايه برای ايجاد نابرابرینياز به

انباشت ثروت است. انباشت   برای  ط الزم انباشت فقر و فالکت شر
حال متضمن انباشت فقر و فالکت، کار ثروت در يک قطب درعين

قطب ديگر طاط اخالقی در آور، بندگی، نادانی، خشونت و انحعذاب
  . ]45[است
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جهان در تقالِی   در سرتاسر جنوبِ [انسان]    وني هر روزه صدها ميل

ها در برآورده کردن نيازهای اساسی خود هستند، که بسياری از آن
 هم  ، اقليتی کوچکضمن. درشونداين نيازها موفق نمی  ساختنبرآورده  

اِی اجتماعی هها و نابرابریعدالتین بیاي کنند.  ثروت زيادی انباشت می
که خشونت ساختاری را همان سان بهذاتی سرمايه است، های از مؤلفه

 István شزارو مان تو ايسطور که ، همانواقع. در کنندمیبرپا 
Mészáros  های معرفهتحميل ساختارِی نابرابری از  «شود:  يادآور می

 هم اينداری است، که بدون آن حتی يک روز  مهم سيستم سرمايه  بسيار
آشکار  روشنیبه کهدرحالی ،اما .]55[»کارکرد نخواهد داشت سيستم

آيا درونی سرمايه است،  سازوکاراست که خشونت ساختاری ذاتی 
  ؟دهدنمیشکل  را کشی ساختارینسل همين خشونت ساختاریْ 
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. فقر بدترين نوع خشونت است  

 مهاتما گاندی 

  

  

اند، ی سياسی داشتهکه انگيزه يیهاعامکشی و قتلدر مورد نسل
های مختلف ی رهبران رژيمروی اِعمال خشونِت گسترده تربيش

پوت در کامبوج، متمرکز ستالين در شوروی و پل«کمونيستی»، مانند ا
نيز تحت رژيم عام کشی و قتلاز نسلاند. اما موارد مشابهی شده 

داری واقع شده[که توجه سرمايه هایشيستی (هيتلر در آلمان) و رژيمفا
شود]؛ برای مثال نابود کردن مردم بومی آمريکا، ها نمیآنچندانی به

چنين کشتار مردم و همجريان تجارت برده،  ها درومير آفريقايیمرگ
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السالوادور و نظامی در آرژانتين، شيلی، گواتماال،  هایدولت توسط
هايی از که نمونه 80و    70های  ساير کشورهای آمريکای التين در دهه

  ليست بلندبااليی است.
طور در هريک از موارِد [کشورهای] کمونيستی و همين

چه از ها بودند، عامل اصلی ـيت فاشيست[کشورهايی] که تحت حاکم
هبر مستبد ـ  يک رساختاریطريق خشونت فيزيکی مستقيم ويا خشونت  

های ساختارِی تحِت حاکميت بوده است. با وجود اين، خشونت
ی پوت، چهرهچون استالين و پلداری، برخالف مواردی همسرمايهنظام

ً بهقابل شناسايی ساده اين دليل که سيستماتيک است. ای ندارد ـ دقيقا
در مورد  Galtung گالتونگهای گفته، براساس اسالوی ژيژاک

خشونت سيستماتيک   کند کهساختاری، استدالل میودن خشونتناشناس ب
  داری است،که ذاتی سرمايه

تر از خشونت اجتماعی و ايدئولوژيک بسيار رازگونه
راِد بخصوص و فاديگر ربطی به داری است: اين خشونتْ سرمايه

ها ندارد، بلکه کامالً «عينی»، سيستماتيک و ی آناهداِف «شريرانه»
نتايج خشونت ساختاری غيرقابل بازشناسی است... نادانی ما نسبت به

محوِر جنايات روشنی قابل درک است که مباحثه حولجايی بهآن
 یراحتبهها گردد. مسئوليت جناياِت کمونيستها میکمونيست

های ذهنی سروکار داريم، با شرارت جا][دراين ؛ستردنی اکلمحو
توانيم منابع ايدئولوژيک اند. ما حتی میباه کرده يعنی با عامالنی که اشت

ها را بازشناسی کنيم: ايدئولوژی توتاليتر ـ مانيفست کمونيست، جنايت
ها انسانی ميليونروسو و حتی افالطون. اما هنگامی که توجه کسی به

داری جان خود ی جهانی شدن نظام سرمايهشود که در نتيجهب میجل
از تراژدِی مکزيک در قرن شانزدهم تا هولوکاست اند،  داده را از دست

آن وقت  ؛پيش واقع شدها که تنها يک قرن دست بلژيکیدر کنگو به
نظر شود. بهانکار میای  طور گسترده به   ْمسئوليتگويی  جواباست که  

ی فرايندی «عينی» رخ داده است که درنتيجهها  ی اينکه همهرسد  می 
گونه «مانيفست آن نداشته و بدون هيچای برای کس برنامههيچ

  .]1[اندای» نيز واقع شده دارنهسرمايه
  

های های سياسی ويا جماعتدر اکثر موارد، گروه
 د؛ اينن اداریاشتراکی قربانی خشونت ساختارِی ذاتِی سرمايهـروستايی
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شامل   [از يک طرف] ميلياردها دهقان در جنوب جهان را  قربانيانْ 
اند، و [از طرف ديگر] کشاورزی وابستهشود که برای بقای خود بهمی

شان رانده گيرد که از سرزميننشينی را دربرمیساکنيِن ميلياردِی فقير
َکنند. می های غيررسمی جاناند، و در تقالی زنده ماندن، در بخششده 

 ی کارگر در معنای وسيع کالمْ ديگر، طبقات تحتانی ويا طبقهبيان به
قربانيان اصلی [اين جنايات] هستند.  بنابراين، خشونت ساختارِی ذاتِی 

ی است؛ يعنی يک طبقه بنيادوضوح طبقهداری بهسرمايه
 )معين های نژادی و جنسيتیبا ويژگی(قتصادِی خاص را اـاجتماعی

ای است که با ها رابطهی آندهد  که مخرج مشترک همهقرار می  دفه
  داری دارند.شيوه توليِد مسلِط سرمايه

 
مطالعات موارد زير چگونگِی خشونت ساختاری و ذاتی 

 گذارد. اين مواردنمايش میيکم بهو داری را در اوائل قرن بيستسرمايه
ی نظام ت سلطهتح و خشونت ساختاری در جنوب جهان  ـدر نهايتـ

سازد. ، آشکار میدهدمیکشی رخ داری را که در مقياس نسلسرمايه
اولين مورد شامل آوارگِی اجباری کشاورزان مکزيکی از 

ی تجارت آزاد آمريکای نامهشود که تحت «توافقشان میهایزمين
توان استدالل کرد که می گرچهاجرا درآمد. ) بهNAFTAشمالی» (

کشی نبوده است، اما موارد مير در مکزيک درحد نسلو مقياس مرگ
دهد که خشونت ساختاری در آن کشور و ديگر وضوح نشان میذيل به

کشی ساختاری است که در سطح کشورهای جنوب جهان جزئی از نسل
بحران خودکشِی کشاورزان در هند را دهد. دومين مورد جهان رخ می

جهانی شدن نئوليبرالی است.  ازی دهد که ناشمورد مطالعه قرار می
گيرد)، مورد نهايی (که در فصل بعد مورد بررسی قرار می

گيری و درمانی های قابل پيشميِر ناشی از گرسنگی و بيماریو مرگبه
ی ذاتی سرمايه ی] انگيزهمثابهسود [به هاْ پردازد که علت پيدايش آنمی

جنوب و کشورهای موارد هند ومير در هريک از است. ميزان مرگ
کشی از نسل یاي هنمونه یدهنده خودی خود نشانصحرای آفريقا به
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کشی ساختاری در مقياسی حال اجزای نسلساختاری است که درعين
  دهند.تر را نيز نشان میگسترده

نمايش بهفردی را های منحصر بهشيوه هريک از اين مواردْ 
. اين موارد کندمی  ايانن نمدر آود را  خ  که خشونت ساختاریْ   گذاردمی
ی سازد که قربانيان تنها آن کسانی نيستند که درنتيجهچنين آشکار میهم

ها، بحث گذشته از اين  دهند.خشونت ساختاری جان خود را از دست می
يابد که در کسانی خاتمه نمیها تنها بهدر مورد هلوکاسِت نازی

 ستان [زندگی]حث شامل دادند؛ اين بهای کار اجباری کشته شاردوگاه
کشی جان شود که دستگير شدند، و اما از نسلاغلِب آن کسانی هم می

ترتيب همينها نيز قربانيان خشونت بودند.  بهدربردند ـ آنسالم به
ها ميليون نفری داری تنها آن دهقربانيان خشونت ساختارِی ذاتِی سرمايه

دهند، بلکه ست میود را از دجهان جان خ نيستند که ساالنه در سرتاسر  
در برده شود که از اين خشونت جان سالم بهآن کسانی را نيز شامل می

کنند؛ اين ی حيات در چنين شرايطی پيدا میو يا راهی برای ادامه
  دهد.ها را در معرض خشونت ساختاری قرار میشرايطی است که آن

  
  

  اجباری در مکزيک خانمانی بی
که  )نفتاـ  NAFTA( »ريکای شمالیرت آزاد آمی تجانامهتوافق«

اجرا بين اياالت متحده، کانادا و مکزيک به 1994ی ژانويه در يکمِ 
های توليد گسترش حوزه قصدسرمايه به ديگرِ  اقداماتِ از درآمد، يکی 

توسط  ایروز، قيام مسلحانه بود. تصادفی نيست که در همانش و گرد
 چياپاس :يعنی( های جنوب مکزيکمردم بومی در يکی از ايالت

Chiapas(    که  صورت گرفت. معترضان بومی)ارتش «طور رسمی  به
ا ب  موماً عشوند، اما ناميده می )EZLN( »بخِش ملی زاپاتيستارهايی

روز خاص را برای خيزش  آن ،)اندشناخته شده »زاپاتيست«عنوان 
» و ای شمالیی تجارت آزاد آمريکنامهتوافق«اعتراض برعليه  برای

 ؛انتخاب کردند قانون اساسی 27 یمادهبر لغو نيز تصميم دولت مبنی
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های اشتراکی را برای مالکيت زمين ی قانون اساسیْ اين ماده
  دانست [که لغو گرديد].های بومی مجاز میجماعت

عضو،  کشورمرزهای سهبرفراز  ،آزاد یايجاد بازار )نفتا(قصد 
بود. اما گردش آزاد کشاورزی و صنعتی برای بسياری از محصوالت 

گرچه شد. نامه نمیشامل اين توافقکار [بين سه کشور عضو] نيروی
در   شود، اما کارگرانداری کاال محسوب میدر نظام سرمايهکار  نيروی

  بهره بودند.د ديگر کاالها، از حق گردش آزاد بینامه، همانن اين توافق
يک قرارداد تجارتی آزاد  باسياری ی ب (نفتا) فاصله کهاين نهايت

گردش کارگران بود، در  آن هایدليل محدوديتتنها به، و اين نهاشتد
ويژه های ديگر و بهشرکتکه به بوداين دليل چنين بهکه همبل
تجارِی   موانعداد تا  می  يع کشاورزی اجازههای آمريکايِی صناشرکتبه
  اصالح تصنعی ايجاد کنند.به

های عضو هايی را که هريک از دولتها و سهميهعرفهمقدار ت(نفتا)  
طور نامه اِعمال کنند، بهتوانستند برای واردات شرکای اين توافقمی

پرداخت چنان نامه همگيری کاهش داد. با وجود اين، توافقچشم
اصرار دولت آمريکا داد که عمدتاً بههای کشاورزی را اجازه میيارانه

ی دولت اجازه اين سه. بنابراين، (نفتا) به]2[آن بود [تصويب شده]
غير داد. در واقع، بهتوليدات کشاورزی خودی را میپرداخت يارانه به

بپردازند.  هتوانستند ياران از مکزيک، [فقط] ايالت متحده و کانادا می
داری جهانی ی نئوليبرالِی سرمايهعلت اين اختالف در چارچوِب گسترده

و ايالت متحده   المللی پولصندوق بينشرايطی که از طرف    .است  نهفته
خواست که مکزيک اعمال شده بود، از اين دولت میبرای ارائه وام به
استيو که  طورهمان کاهش بدهد. را بخش کشاورزیپرداخت يارانه به

 مواد اوليهی «پرداخت يارانهدهد: توضيح می Steve Suppan ساپن
اهداف کالن يابی بههای عمومی برای دستنهيان هزيکه در مغذايی 

شدت کاهش يافت؛ اين کاهش [ضمن بينی شده بود، بهاقتصادی پيش
ی نامههای] دريافت وام از سوی مکزيک در توافقکه يکی از شرطاين
ی دريافت وام از بانک نامهبا اياالت متحده بود، در موافقت  1995يه  فور
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 )نفتا(درحالی که  ،بنابراين. ]3[د شده] بود»جهانی هم [برآن تأکي 
را  های کشاورزِی خودبخشی پرداخت يارانه بهمکزيک اجازهبه

داد، [اما] اقدامات رياضِت اقتصادِی نئوليبرالی که از طريق می
نتواند کرد که مکزيک ، تضمين میه بودشدهای وام تحميل نامهموافقت

   .يارانه بدهد بخش کشاورزی خودبهادا ی اياالت متحده و کان اندازهبه
نفع صنعت کشاورزِی ايالت متحده و ای که بهساختار مغرضانه

ها زندگی ميليون، خشونتی ساختاری را بنا نهاد که ريزی شدپايهکانادا 
سرازير منجر به )نفتا( .ی کشيدويرانبهشاورز کوچک مکزيکی را ک

از که گرديد بازار مکزيک به ارزاِن آمريکايی غذايی محصوالتشدن 
 تريِن اين محصوالتْ دولتی برخوردار بودند؛ عمدههای سنگين يارانه

ذرت (يعنی: غذای اصلی مردم مکزيک) بود که توليد داخلی آن ويران 
توليدکنندگان داخلی ذرت اياالت متحده بههای کشاورزی يارانهگرديد. 
اين   .]4[دالر در سال بودچهارونيم ميليارد    2005و    1997های  بين سال

های کشاورزی آمريکا اين امکان را فراهم آورد که امر برای شرکت
تر از زمانی بفروشند که و آن را ارزان  نند،مکزيک صادر کرا به  ذرت

شد. جای تعجب نيست که کشاورزان نمی نهاتوليد کشاورزی شامل يار
های د با ذرتوانستن ت نمی ،گرفتها تعلق نمیآنبه مکزيکی که يارانه

اين به د؛رقابت کنن کردند، دريافت میدر آمريکا که يارانه  توليد شده
سرعت بر بازار مکزيک تسلط بود که واردات از ايالت متحده بهرتيب  ت 

. ]5[درصد افزايش پيدا کرد  413و در مقايسه با قبل از (نفتا)،    ،پيدا کرد
در ی نابرابری ک در نتيجهی مکزي که درآمد ساالنهاست آورد شده بر

نسبت  سوياذرت، گندم، برنج، پنبه و کنندگان توليدبه پرداخت يارانه
  .]6[قبل از (نفتا) يک ميليارد کاهش داشته استبه

ً لزا )نفتا(ن رادااين سناريو برای طرف . نيستساز مشکل اما
  که  [*]مزيت نسبینظريه   «طبق  :کندیخاطرنشان م  نپ ساطور که  همان

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[*]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA_%D9%

86%D8%B3%D8%A8%DB%8C 
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 یاساس  یهادانهتواند  مید، مکزيک  زنن آن را جار می  )نفتا(داران  طرف
اين موضوع يقيناً  .]7[»کند، وارد کندیم دي چه تولتر از آنرا ارزان

تعلق   يارانه  کشاورزان ايالت متحدهدليل که به  ايندرست بود، اما تنها به
رقابت کشاورزان مکزيکی که ديگر قادر بهلحاظ نظری، بهگرفت. می

کارگران مزدبگير در رها کرده و به زی راکشاورتوانستند مینبودند، 
را شروع خريد مواد غذايِی وارداتی  شده و  تبديل  بخش توليدی مکزيک  

ً کنند. و  و  هدست از کشاورزی کشيد کشاورزان مکزيکی واقعا
شماِر در ها در واقع، آن ]اما[ کردند؛های خود را رها زمين

 شده است که دو وردبرآ ند.ه شدشان راندهایزمينانگيزی از شگفت
. ]8[کار کشاورزی را رها کردند  2006ميليون کشاورز مکزيکی تا سال  

تا سال  را و از زمانی که بانک جهانی نرخ فقر روستايی در مکزيک
  ا کردن ـــرهه مجبور بهـد گزارش داد، آن دهقانانی کـدرص   82،  1998

 ا درشهرهغير از راهی شدن بهی بهبودند، گزينششده کشاورزی 
های چند شرکتجريان اين وقايع بود که در . ]9[دن جستجوی کار نداشت 

 درآوردند؛تملک خود  بههای رها شده را  مليتی مالکيت بسياری از زمين
 27ی  ی مادهواسطهبهتعلق داشت که ها  بومیبهها، بعضی از اين زمين

  .]10[تندمورد حفاظت قرار نگرفبود،    تازگی لغو شدهکه بهقانون اساسی  
ها در ها تصميم گرفتند با گسترش سرمايهبرخی از مکزيکی

. هنگامی ، مبارزه کنندبود )نفتا(نظر ی توليد و گردشی که تحتحوزه
ور کردن دنبال شعلهاسلحه بردند، بهدست به 1994ها در که زاپاتيست

و هنگامی که قيام ملی  قدرت دولتی بودند. تصاحبمنظور قيام ملی به
خود   هایجماعتخودمختاری    روی کسبها  ، زاپاتيستنپيوستتحقق  به

 Chiapasچياپاس  در Lacandón Jungleالکاندون های در جنگل
انگيزی از های شگفتها نمونهزاپاتيستکه با وجود اين. شدندمتمرکز 

برخی از کردند و به ايجادکتی را در سطوح اجتماعی دموکراسی مشار
از  های بهداشِت پيشدر تأمين مراقبتويژه به(عی آوردهای اجتمادست

افزايش های روبهتهديد  باچنان  هماما  دست يافتند،    )مادران آبستنزايمان  
اکتشاف نفت،   ،گسترش مداوم استخراج معادن.  ]11[بودندمواجه  سرمايه  
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اصطالح اقدامات بهنيز و  گياهیهای موسوم بهسوخت دي تول
اند، گرفتهاحاطه ها را در ستي زاپات[متعلق] جوامع که  یگردعتي طب

پانزده سال گذشته از  یط اين جوامعند که ن کیم دي را تهد یاستقاللشبه
 که بسياری از فعالينْ حال عينرد در نتيجه، .]12[اندهآن برخوردار بود

 علتبه، و  مدرن»ستنخستين «انقالِب پُ   یمثابهها را بهزاپاتيست  خيزِش 
 قدرت دولتیْ  تصرفبدون  مردمیِ  در ايجاد تغييرات راديکالِ تالش 

توان راحتی میمبارزه را بهدهند؛ [اما] اين مورد ستايش قرار می
ی مرزهای ذاتی خواهد در محدودهیای مشاهده کرد که می نمونهمثابهبه

 ها،ی اينبر همهگزين ايجاد کند. عالوهای جایجامعه  داریْ نظام سرمايه
کاری آمريکايی و کانادايی تحت شرايط مطلوب های معدنشرکت
آواره کرده و بيش از يک ميليون   ، هزاران دهقان را)نفتا(گذاری  سرمايه

  .]13[نداهکنترل خود قرار داد حتت  چياپاسدر ايالت  را هکتار زمين
  د، بسياری ازـردن ــکمبارزه می  )نفتا(ها عليه  در حالی که زاپاتيست

مردم فقيری پيوستند که از اقصی نقاط ی مکزيکی بهدهقاناِن آواره 
شهرهايی که طی   ؛کردندمهاجرت میشهرهاِی شمالی مکزيک  کشور به

صنعتی را  هایونق بخشتجارت، ر ینامهتوافق های نخستينِ سال
  کردند. تجربه می

ماکئوالدورز هزار شغل در صدهفت ،2000تا سال  )نفتا( 
maquiladoras مهاجرت  ؛نتاژ ايجاد کردو های مکارگاهدر يا و 

کاری را ارتش اضافی نيرویشهرها به روستااِی دهقانان از توده
 پايين نگه دارند  توانستند دستمزدها راآن می  اساسکرد که برمیتضمين  

 2003تا سال . ]14[سنت بود 74ميانگين دستمزد ساعتی  يک دالر و  ـ
چين ويژه بهبه  و   بيرون از مرزهای مکزيکهزار شغل به  300بيش از  

تر بودن دستمزدها ی پايينواسطهجايی که منافع سرمايه به ؛شدندمنتقل 
در  کارخانجاتی ماکئوالدورز{ .]15[شدمکزيک بهتر تأمين مینسبت به

اندازی شدند. اين شمال مکزيک است که پس از قرارداد نفتا راه
  }.پردازندکنند و دستمزد اندکی نيز میها ماليات پرداخت نمیکارگاه
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 هایشغلچنان آنايجاد يی خود موفق بهآحتی در اوج کار )نفتا(
تازگی به  ی دهقانانی باشد کههاتودهگوی  که بتواند جوابنشد    ایکارخانه

بسياری از گذشته از اين، زده بودند. مهاجرت دست بهاجبار] [و به
 )تافن (قرارداد در اثر  ی شدند که هاي گزين شغلهای جديد تنها جایشغل

ی نامهی اول توافقدر دهه برآورد شده است که بودند.از دست رفته 
 دليلوکار کوچک و متوسط بههزار کسب 28تجارت آزاد، حدود 

های توسط شرکت قيمتوانی در رقابت با کاالهای مصرفی ارزاننات 
 تازگی در مکزيک آغازبهکه  )Wal-Martمارت والمانند (چندمليتی 

های مجموع شغلکه، سرانجام اين .]16[بسته شدند ،کرده بود کاربه
به  2000ميليون شغل در سال  4,1در سراسر کشور از  ایکارخانه

  .]17[يافتکاهش  2004در سال  ميليون شغل 3,5
يند مشابهی در سراسر آجايی دهقانان در مکزيک با فرهجاب 

 یواسطهبهکشاورزان نه تنها    يعنی جايی که  متقارن بود؛  آمريکای التين
ايجاد [صنايع دليل چنين به، بلکه همليبرالیئو های کشاورزی ن سياست

ويژه در به(و  های چندمليتیشرکت توسطمنابع طبيعی مربوط به] 
مهاجرت [تا دست به تحت فشار قرار گرفتند )های نفت و معدنبخش

برای حفظ  تينی آمريکای الهنطقم. جوامع بومی در سراسر بزنند]
های های سنتی و اغلب پايدار زندگی خود، در برابر شرکتشيوه

ا ه قلمرو آنمنابع طبيعیِ   برداری ازبهرهکاری که قصد  معدن  چندميليتیِ 
ً در تمام کشورهايی که چنين را داشتند، دست به مبارزه زدند. تقريبا

 کاری از سویهای معدن، شرکته استمبارزاتی در جريان بود
گذاری هايی که سرمايهدولت  اند؛شدهدموکرات حمايت    های ليبرالدولت

در الزم منابعِ طبيعی را امری شدت مخرب بهخارجی و استثمار 
  انگاشتند. می خويش تصادیحصوِل رشد اق

ی در دهه آمريکای التيننمای ی تمامفرزند[خوانده] و آينهکلمبيا 
طبيعی  منابع گيری از بهره نآمحرک رشد اقتصادی و  است؛گذشته 

. بوده استهای خارجی  توسط شرکت  )ويژه نفت، زغال سنگ و طالبه(
ی رتبه انْ ز سودپس ا ،کشوریميليون مهاجِر درون 4مبيا با حدود لک
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های خود را ها سرزمينبسياری از کلمبيايی. ]18[در جهان دارد را دوم
ترک   های مسلحانهدرگيریناشی از    ی خشونت مستقيم فيزيکیِ واسطهبه

 راستیدست نظامیِ های شبهگروهها توسط اين درگيری اغلبِ ؛ اندکرده
. قرار دارندتی های چندمليدر خدمت منافع شرکتگيرد که صورت می

های ی خشونتواسطهبه ی ديگر نيزهابسياری از کلمبيايیهرروی، به
تبديل ی اقتصادی پناهندهبه های نئوليبرالیذاتی سياست و  ساختاری

های منظور تسهيل انباشت سرمايه شرکتهايی که بهسياست ؛نداه شد
سلب  ها راهای اين بخش از کلمبيايیمالکيت زمين خارجیْ 

 ،کلمبيايی  یجا شدهجابههای  خانوادهميزان فقِر  که  درحالی.  ]19[ندکردیم
 بود؛ درصد 31خود مجبور شوند،  هایترک زمينکه بهقبل از اين

  .]20[رسيددرصد  81بعد از آوارگی به  فقرِ  ميزانِ 
مالکيت، بسياری از دهقانان را  ی سلبواسطهفرآيند انباشت به

های جايی که فقدان آموزش و مهارت  ،يعنی  رد؛روانه کسوی شهرها  به
آوردن  ماندن و روی ای جز تقال برای زندهها گزينهشغلی برای آن

 ويکمی اول قرن بيستدر دهه گذاشت.میهای غيررسمی باقی نشغلبه
در  آمريکای التينْ در فعال لحاظ اقتصادی به جمعيتِ  درصدِ  57

 4 آن، جديد »شغلِ « 5که از هر  کردندگذران زيست می  یهاي بخش
مايک ديويس ی  گفتهبه  ،رفت. در واقعشمار میبهغيررسمی    ش»شغل«

Mike Davis »و  2000های های که در مکزيک بين سالشغلی تنها
  .]21[»های غيررسمی بودندايجاد شدند، شغل 2004

کار در مناطق ی اقتصادی برای کارگران بیهاگزينه يکی از
است. بوده مواد مخدر غيرقانونی تجارت آوردن بهمرزی، روی

که  اندشده ی تبديلتازگران يکهبازیهای مواد مخدر مکزيکی بهکارتل
طور . همانکنندقاچاق می  اياالت متحدهبهرا  وکائين و ساير مواد مخدر  ک

  :اظهار داشتمالی  ان امورگرتحليل ی ازکه يک
ها شدت تقويت کرد، رشد آنهای مواد مخدر را به(نفتا) کارتل

ديگر شمال مکزيک    یجمعيت آواره ثباتی اجتماعی بود...  یبراساس ب
تجارت ند، بنابراين کارهای کشاورزی خود بازگردبه نستندتوانمی

ستند. دانخود می کسب درآمد برای  مواد مخدر را تنها فرصت اقتصادی  
کزيک، پس ت و نيز صنعت در مات که دومين صادرهمين دليل اسبه
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ها برای افزايش حمل نفت، تجارت مواد مخدر است. کارتل از توليد
از طريق  Andean cocaine کوکائيِن آنديانیهای حاوی کاميون 

کار و نااميد استفاده ی کارگراِن بیمرزهای اياالت متحده، از ذخيره 
اصلی قاچاق مواد مخدر تبديل نمودند. کانال کردند، و مکزيک را به

  . ]22[يارد دالر استميل 50حاصله از اين تجارت ساالنه حداقل  سودِ 
  

برای [گسترش  های مواد مخدر مکزيکیکارتل بين هايی کهجنگ
جنگ چنين ، و هميا حفظ] قلمرو انحصاری اين باندها در جريان است

را ها  آوِر مکزيکیافزايش کشتار سرسام   ها و ارتش مکزيکْ بين کارتل
فقط   خشونتْ جنگ و است. اين  درپی داشته  اين کشور  ويژه در شمال  به

ثباتی . بیدادفشار قرار نمیاندرکاران تجارت مواد مخدر را تحت  دست
تجارت مواد به مربوط هایاجتماعی، گريختن عموم مردم از خشونت

نوميدی [زيرا]  ؛رده استطور روزافزونی دشوار کمخدر را به
گيری و بقای] همين يط شکل[شرا هواسطبهاقتصادی بين مردم فقرزده 

، يعنی هنگامی که 2010در سال  هاميزان کشته. تجارت بوده است
 ،مواد مخدر کشته شدندهای مربوط بهنفر در اثر خشونت 15,273

ی الهی چهارسدر دورهها هشدسطح جديدی رسيد؛ و مجموع کشتهبه
برخورد که  Felipe Calderón فيليپه کالدرونرياست جمهورِی 

نفر رسيد.  34,612به شروع کرد، ها کارتلتری را با گيرانهسخت
 متحده در جنگ  » اياالتهای«پيروزیدنبال  تصادفی نبود که به 

کوکايين در  مسلطِ  شدِن دو کارتلِ  مواد مخدر در کلمبيا و برچيده
و  رشد کردندمکزيک در های مواد مخدر کارتلآمريکای جنوبی، 

دو   ه شدنبرچيدنيز افزايش يافت. در اصل، با    مرتبط با آنهای  خشونت
 Plan  ی کلمبيابرنامهمخدر تحت    موادمبارزه با    کردن  کارتل و نظامی

Colombia، مخدر و   های قاچاق موادفعاليتاش اين بود که  تنها نتيجه
يافته های جنايِی سازمانگروهآن را از کلمبيا بهای مربوط بههخشونت
ی متحده نيز مبارزه بار اياالت. پاسخ اينمنتقل ساختنديک در مکز

بود  ،Merida Initiative  طرح مرياداتحت نام   ،نظامی با مواد مخدر
که سرانجام ايننام گرفت.    Plan Mexicی مکزيک  برنامهکه [بعدها] 

زور دهقانان  اداری که ب خشونت ساختاری و ذاتی نظام سرمايه
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شان معيشتامکانات  شان رانده و اززمين مالکيتمکزيکی را از 
 یها هزار نفرخشونت مستقيم فيزيکی عليه دهمحروم کرده بود، به

  های] مواد مخدر گرفتار آمده بودند.انجاميد که در جنگ [کارتل
 femicide شیکُ های مرتبط با مواد مخدر، زنخشونت عالوه بر

د شهرهای مرزی است که] در امتدا ياتینيز [يکی ديگر از جنا
 گيریِ شکلدهد. رخ می Juárez جوآرزويژه در يک، بهمکز
در شهرهای مرزی  90ی در اواسط دههماکئوالدورزی های گاهکار
نشان داد که قابليت جذب تنها کشاورزان آواره را جذب کرد، بلکه نه

، مکزيک را نيز دارد. در واقع سراسرهزاران زِن جوان و فقرزده از 
 )نفتا(که تحت قرارداد  ماکئوالدورزی هایهای کارگاه کار ترينبيش

تحمل بر عالوهکه  شودانجام می یجوان  هایزنان ند، توسطشکل گرفت
را نيز تحمل اِی مديريت فتارهای ضد اتحاديه، رآزارهای جنسی

 Leslie لسلی سالزينگر نام شناسی بهجامعه نظرطبق . کنندمی
Salzinger  دارند که   ایساله   20استخدام را زنان    برای  شرايط مساعد

 و ، بچه نداشتهباشندهای جنسی» برخوردار «جاذبه هايی باانداماز 
چنين  .]24[ها نيز تحت کنترل باشد[امکان] بارداری آنو  ،حامله نباشند

محيطی مملو از بار  ناگزير در استخدام کارگرانْ ار و معياری کرد
 .آوردمیوپروايزهای مرد و زنان کارگر پديد  ن سبي   هاْ جنسی در کارگاه

  گويد: میزينگر سالطور که همان
گاه خود در [خط] توليد برای دسترسی تنها از جایها نهسوپروايز

از رواج گفتمان جنسی نيز  برند، بلکهزنان کارگر بهره میجنسی به
 [رفتار] کنند.یاستفاده مها آنکنترل  یبرا یعنوان ابزاربه

هنگام قدم زدن در خطوط توليد توجه برانگيز است، يزرها بهسوپروا
ی هم پروپاچه ورا تحت نظر دارند راندمان کار يعنی زمانی که هم 
انگشتان کارگران  ها بهی آنزنند؛ گاه نگاه خيره کارگران را ديد می

. شوندها خيره می ی آنو تزئين شده  های براقاست، و گاه بر ناخن
ايستند، ی خود میاغلب در کنار اپراتور مورد عالقهايزرها سوپرو
روايزرها پييد سوأزنند. تکنند و الس می زنند، کنترل کيفی میگپ می 

  . ]25[هاستمعنای «زِن مطلوب» آنی «کارگر خوب»، و بهدهنده نشان

  
  ماکئوالدورزیهای  اکم در کارگاهـح   جنسیِ   هایفضا و آزار و اذيت
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فرهنگ شهرهای مرزی مانند تر رفت و بهمحل کار فراسرعت از به 
روش متصور نشان ترين  وحشيانهخود را بهمسئله  نفوذ کرد. اين    جوآرز

ای پاره)، بنا بهنفتا(طرح  اجرایاين معنی که پس از ، بههددمی
بودند در  ماکئوالدورزیها کارگران زن که اغلب آن 800 برآوردها

نفر از هر   23(  يوآرزميزان فعلی قتل زنان در    ند.اهقتل رسيدبه  جوآرز
سازمان بهداشت «است كه  ینرخ  تر ازبيش سه برابرنفر)،  100000

بيش از دو کند، و گير تعريف میبيماری همه آن را WHO »یجهان
 در حالی که هيچ. ]26[) وجود داشتنفتا(قبل از که نرخی است برابر 

و افزايش ميزان قتل زنان در  )نفتا(ی بين ی علّ رابطه مدرکی داِل بر
از اين دارند که نوعی رابطه ] شواهد نشان امامکزيک وجود ندارد، [

  .استبرقرار بين اين دو واقعه 
 را که  سرمايه  ها و معيارهای] [ارزشهژمونیِ   )نفتا(طرح    اجرای
گسترش  سرعت و با شدت][به ،وجود داشتنيز آن زمان  در مکزيکِ 

ناشی از چنين روند فروپاشی اجتماعی را تشديد کرد که  داد. اين امر هم
و افزايش سطح خشونت  هاآن مردم از ابزار معيشتسازی محروم
برخی از عناصری را که از   Kovel ُکول بالواسطه بود. فيزيکیِ 

مشخص گونه  اين  ،و مرج شايع در مرزهای مکزيک هستند  عوامل هرج
  کند:می

ی غيرمجاز هاخدر، وفور انواع سالحزوال مذهب، قاچاق مواد م
تبديل  خودْ  اند وکاری که برخاسته از فروپاشی اجتماعیو باندهای تبه

باند نيز برآورد  250تا  جوآرزها در اند (و شمار آنقانون شده به
ی وجود واسطهشود)، توأم با فروپاشی سيستم اخالقی که بهمی 

ابزارهايی مانند (نفتا) و به ابرقدرتی است که خون جامعه را با تکيه 
جا حاضر ها توسط فرهنگ همهی اينمکد، همهمی ماکئوالدورز

اند که نيازها و تمايالت جنسی انحطاط کشيده شده داری] بهرمايه[س
نهيليسمی نهفته است  کند. در اين فرهنگْکاال تبديل میها را بهانسان

کند که ظرفيت ايجاد میدر انسان را ای رحمانهخويِی بیکه درنده 
دارای قتل و کشتار نيز دارد؛ اين فرهنگ در وضعيِت بيگانگی مفرط 

شهرهای پرجمعيتی (مانند: الگوس، نايروبی، بمبئی، جاکارتا و  و در
ی جهانی در ی حضور سرمايهواسطهشود که مردم بهپديدار میمانيل  
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وحشتناک  یرايطدر شرا اند که زندگی خود لولند و در تالشمی  هاآن
  . ]27[بازبسازند

  
 ،ها مکزيکیبر ميليون )نفتا(اثرات مخرب اقتصادی با توجه به

های جنايی مرتبط با آن، خشونتنيز ثباتِی اجتماعی و بیپيامِد 
اصالح غيرقانونی در ايالت مهاجران بهی مسئلهکه  انگيز نيستتعجب
جايی هجاب آمده است.  جود  وبهی تجارت آزاد  نامهتوافقزمان با  هم  متحده

های اقتصادی ی گزينهو ناتوانی در ارائه )نفتا(دهقانان از پِس قرارداد 
يابی دنبال دستها نفر از مردم را مجبور کرده که بهپايدار، ميليون

ها ترين مقصد برای آنبقای اقتصادی در جای ديگری باشند؛ و منطقیبه
بخش  ايالت متحده درا بههمهاجرت مکزيکی اياالت متحده است.

در سال که نتيجه اين نبوده است. ای بيشاعظمی از قرن بيستم، قطره
ميليون  4.8تنها  ،اجرا درآمدبه )نفتا(زمانی که قرارداد ، 1994

  2000 سال اين تعداد تا[اما] مکزيکی در اياالت متحده ساکن بودند. 
 جايیتا   نيز  و پس از آن )،ميليون نفر رسيد  9به    :يعنی(تقريباً دوبرابر  

ی هزار مکزيکی از مرزها  ششصد  2002که تنها در سال  افزايش يافت  
بسياری از مهاجرينی که از مرزهای . ]28[عبور کردند اياالت متحده

جای تعجب ندارد   «غيرقانونی» بودند.  ،شده عبور کردند  شدت نظامیبه
برای سود  هايیسرعت راهبهاصطالح کارآفرين های بهکه شرکت

و درگير قاچاق انسان  ،ز بحران اجتماعی مکزيک انديشيدندجستن ا
 برای پناهندگان اقتصادی داشت.هم باری شدند که گاهی عواقب مرگ

از  بيش )نفتا(اجرا درآمدن ی اوِل بهبنابر آمار دولت آمريکا، در دهه
بور از مرزها جان خود را از دست دادند. هنگام عبهمکزيکی  2000

طور پيوسته افزايش ی زمانی بهمير ساالنه در اين دورهو تعداد مرگ
دادند که  جان خود را از دست 2005نفر در سال  500و تقريباً  ،يافت

اجرا درآمدن وميرها در سال قبل از بهاين آمار دوبرابر تعداد مرگ
   .]29[بود )نفتا(رارداد ق

با کزيکی را قانان مکه ده ایخشونت ساختاری که،سرانجام اين
هايشان رانده بود، اغلب در تالش نوميدانه برای يافتن زور از سرزمين
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ها در گذِر اجباری از مرگ آنمنجر به، معيشتی پايداروسائل 
در  غذا«شد. گزارش سازمان رحم و خشن مرزی میصحراهای بی

افزايش تعداد کارگران با اشاره به Food First ی نخست»درجه
که: «ردپاِی اين  کندمیخاطرنشان  ،متحده شاورِز مهاجر در اياالتک

ق اتفاريب بهقکه اکثريت ( را مهاجرت شگرف کارگران کشاورزی
های نئوليبرالی و توان در سياستمی اند)،آمده مکزيک ها ازآن

  .]30[جستجو کرد» )نفتا(اصالحات بازار آزاد مانند 
کند، اين اشاره می  ت»ی نخسهدر درج   غذا«طور که سازمان  همان

ی خشونت ساختاری مجبور واسطهها نيستند که بهتنها مکزيکی
ی اقتصادی از کشورهای آمريکای ها هزار پناهنده. دهاندشده  مهاجرتبه

معيشت خود  امکاناتها و که از زمين نيز کارائيبی منطقهمرکزی و 
ايالت رقانونی بهي ل ورود غدنبابه [اما مشتاق] نوميدانه ،اندمحروم شده

 »المللی ايالت متحدهی بينآژانس توسعه« گزارشمتحده هستند. بنا به
)USAID([معيشتی] در آمريکای  های اقتصادیِ ، عدم وجود فرصت

ی مهاجرين غيرقانونی سرچشمهالتين و کارائيب اين منطقه را تبديل به
قانونی مهاجرين غير درصد از 88ه کاياالت متحده کرده است، چنانبه

 دار است، ملتی که خود مسبب مصيبتخنده. ]31[کشورها هستنداين از 
 شود. ها ظاهر میعنوان ناجی آنبه  خودْ   است،  های انسانی اين مهاجرين

ها و فرار از مناقشات سالوادوریالجمعی  خروج دسته  ،مثال  برای
. پايان نيافت 1992ی صلح هنامبا امضای موافقت 80ی داخلی دهه

نه   مهاجرت ادامه دادند، و اينْ به ایطور گستردهها بهسالوادوریال
دليل گريختن از های فيزيکی جنگ، بلکه بهدليل فرار از خشونتبه

در نتيجه، است. نيز بوده ذاتی نئوليبراليسم  های ساختاریِ خشونت
رالی سازی نئوليب سالوادور، تحت نظام جهانیی العمدهصادرات 

شد، اين کشور توليد میماکئوالدورز    هایکارگاه  ی نبود که درمنسوجات
ويکم که در اوايل قرن بيست  شودبرآورد میبود.    سرزمين  بلکه مردم آن

کردند میسالوادوری کشور را در جستجوی کار ترک ال 700روزانه 
 يختنگسازهم ين روند موجب ا ها اياالت متحده بود.آنمقصِد نخست و 
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اعضايی بودند که در اياالت ها و اجتماعاتی شد که وابسته بهخانواده
 2.5 فرستادند.شان پول میهایبرای خانوادهکردند و میمتحده کار 
کنند، بيش از که در اياالت متحده زندگی می سالوادوریميليون ال

. اين پناهندگان اقتصادی دهندسالوادور را تشکيل میسوم جمعيت اليک
ميليارد دالر برای اعضای  3.3با مبلغی برابر  2006در سال 

توليِد ناخالص از درصد  17که معادل با  فرستادندهای خود خانواده
 دريافتیهای خارجی و کمک هایگذاریداخلی و بيش از کِل سرمايه

با توقف جريان  که. واقعيت اين است]32[ی [داخلی] بودبرای توسعه
انی که توانايی حفاظت از خود را تحت مدل سکبرای انتقال پول 

  ريزد. سالوادور فرومینئوليبرالی در کشور خود ندارند، اقتصاد ال
توان از شمار می ؛اين پديده در ساير نقاط جهان نيز مشهود است

ريز از افزايش اقتصادی آفريقا و آسيا نام برد که درپِی گپناهندگان روبه
 طور غيرقانونی واردداری بهرمايههای ساختارِی ذاتی سخشونت

  شوند. کشورهای ثروتمند اروپايی، آمريکای شمالی و استراليا می
های مکزيکی و ساير ملتی فالکتی که دهقانان محروم شده

 دهد که چگونه خشونت، نشان میاندآمريکای التين با آن مواجه
مردم  کند کهداری شرايطی را ايجاد میهساختارِی ذاتِی سرماي

خشونت مستقيم فيزيکی در معرض  ای  طور فزايندهبهرانده شده  حاشيههب 
  .گيرندقرار می

  ِو خشونت کاریتَبَهگير چشم افزايشدر توان را میاين روند  
 بنديکطور که در سراسر منطقه مشاهده کرد. همان ی [جنايی]باندها
  کند:اشاره می Benedicte Bull بوول

گير شده است. نيمی کارانه در آمريکای التين همههای تبهخشونت
دهند، در خود اختصاص میکشوری که باالترين آمار قتل را به  10از  

اين منطقه قرار دارند... تنها توضيحی که در بيان اين موج [از 
ا و جرايم توان ارائه کرد، افزايش قدرت باندهکاری] میتبه

عنوان ها بهآنتوان بهديگر نمی ی فرامليتی است که...يافتهسازمان
ی ظهور يک دهنده نايِی ايزوله نگريست، بلکه نشانهای جگروه 
  .]33[پيشه استی جديد جنايتطبقه
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 هاْ گونه خشونتدر مقابله با اينمندان در آمريکای التين ثروت
 هایاز اتومبيل دهند،قرار می نگهبانان مسلحی خودرا در محاصره

که تحت کنند زندگی میدر اجتماعاتی  ، و کنندمی فادهاست  گلولهضد
برخی از اين ثروتمندان حتی شود. میسيستم آپارتايد طبقاتی اداره 

های اجتماعی» در اين سازی«پاکحمايت مالی از ی واسطهبه
«عناصر نامطلوب»  قتلِ ی ها شرکت دارند که دربرگيرندهخشونت

، دزدان ُخرد، فواحش و انواع هاخانمانمواد مخدر، بیبهمعتادان    (مانند
 مالکاناست. در موارد بسياری تجار محلی و  )گردان خيابانیول

نيز های خود و هسازی محلبرای پاکرا  مرگ هایجوخه ثروتمندْ 
. کننداجير می، شوندکسانی که عناصر نامطلوب ناميده می آن[حذف] 

در سال .  ]34[اندغيرموظف  از افسران پليسمتشکل    معموالً   هااين جوخه
 نفر  12تقريباً  (نفر    3000  ،در برزيل  Recifeريسيف  در شهر    ،2008

ی ساله  10زير کودکان  هانآبسياری از  .قتل رسيدندبه )در روز
بقای [زيستی] فحشا بههای آميزهبا گدايی، سرقت و بودند که خيابانی 

 کهمدعی بود گ مرهای جوخهيکی از اعضای  ادند.دخود ادامه می
قتل بايد بهو «قيمت کسی که  است  «خدمات اجتماعی»    ی[شغلش] ارائه

طور که همان  .]53[»باشدجور آدمی  دارد که وی چهاين  به  ، بستگیبرسد
های مرگ توضيح گروه های انتقادیِ دهندگان انجمنيکی از سازمان

نده است. من اسم اند، گمراه کنها گذاشتهقتل  نوع  نامی که براين«  :اددمی
قتل افرادی که به زيرانامم، سازی اجتماعی میها را پاکنوع قتلاين
های فقيرنشين و در محله ندپوست هستند، فقيرسياه معموالً  ،رسندمی

من اسم آن   اند کهشده  تبديل  چيزیبه  هاکنند. اينشهر زندگی می  اطراف
  .]36[ام»گذاشته "قابل کشتن" را

سراسر کشاورزان  واقع در، و مکزيکی یرهکشاورزان آوا
کشورهای آمريکای التين و بسياری از مناطق جنوبی جهان که 

شدت در اند، بهشهرها رانده شده ساختاری بههای ی خشونتواسطهبه
پذير آسيب کارانهتبههای فعاليتمرتبط با های فيزيکی برابر خشونت
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قربانيان ها بهآن نيستجز اين  چيزیپذيری اين آسيبی نتيجه ؛اندشده 
  ت.مقصر آن بوده اس سرمايهکه اند تبديل شده ایساختاریهای خشونت

کشی ساختاری که نسلی اين احوال [نبايد فراموش کرد که] با همه
شان در مکزيک و ابزار معيشت  زمينها نفر از  باعث محروميت ميليون

که فراهم آورده  را    زمیالو سراسر آمريکای التين شده است، شرايطی  
  .کندمیپايان سرمايه است را ايجاد ی انباشت بیادامه امکان
  
 

 خودکشی کشاورزان در هند
صندوق «، »سازمان تجارت جهانی« های کشاورزیِ سياست

بر را مخربی  منفی و ثيراتأت همان  »بانک جهانی«و  »المللی پولبين
برای کشاورزان  )انفت (که  گذاشتهکشاورزان بخِش جنوبی جهان 

سازمان «، هنگامی که نمايندگان 2003. در سال داشته استمکزيکی 
 کانکون نامبه يکی از شهرهای جنوبی مکزيکدر  »تجارت جهانی

Cancún  گرد آمدندالمللی ی تجارت بينفتگو دربارهگبرای بحث و ،
اعتراض نفر در هزار  10اجالس بيش از محل  در خارج از

تجمع کردند. يکی از  سازمان تجارت جهانیشاورزی ک هایسياستهب 
 Lee Kyungهه کيونگ لینام به ایساله  55کشاورز  اين معترضينْ 

Haeدر مقابل ديگر   لیی جنوبی بود.  ، عضو نمايندگی کشاورزی کره
کشی کرد. ی چاقو خودوسيلهکنندگان و هزاران افسر پليس بهتظاهرات
های کشاورزی ی در برابر سياستاعتراض واکنِش  نهايتِ  لی خودکشیِ 

توضيح داد که: زندگی   لیکارن  يکی از هم  بود.  سازمان تجارت جهانی
 سازمان تجارت جهانیهای ای» با اجرای سياست«کشاورزان کره

ها ی آنهمه شدن است.تر وخيمدرحال ها ويران شده است. زندگی آن
 شانهاي انهورزان در خ اوقات کشا هیمقدار زيادی بدهی دارند. گا

اما قصد خودکشی دارد،  لیدانست که کس نمیکنند. هيچخودکشی می
  .]37[او با اين عمل خشم خود را ابراز کرد
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ها ی رسانهتحِت پوشِش گسترده لیکه خودکشی اعتراضی درحالی
های ای که صدها هزار کشاورز ديگر در بخشقرار گرفت، اما مخمصه

 ،کنندو از نوميدی اقتصادی خودکشی می اندآنجنوبی جهان گرفتار 
ی ترين نمونههآزاردهندو  ينترعريانشود. شايد ناديده گرفته می

سازمان تجارت هايی اجرای سياست  ناشی ازهای ساختاریِ خشونت
کشاورزان  ني در ب یخودکش بحرانِ  المللیْ های بينو ديگر نهاد جهانی

ی گفتهبنا به .شودواقع می یکشلنس اسي کوچک در هند است که در مق
هزار کشاورز  216حدود  2009و  1997های دولت هند، بين سال
خودکشی و يا هر  16.600اند که معادِل ساالنه هندی خودکشی کرده

ويژگی مشترک تمامی کشاورزانی که   .]38[خودکشی است  دقيقه يک  13
ميزان بدهِی  ،هاست. در واقعهای شديد آنبدهی ،اندخودکشی کرده

 48.6درصد به    26از    2001تا    1991های  خانوارهای دهقانی بين سال
  .]39[درصد افزايش داشته است

سيس أت  1990ی در اواسط دهه سازمان تجارت جهانیزمانی که 
در برابر منافع بزرگ تجارِت اروپا  یمتحده و اتحاديه شد، ايالت

 های کشاورزیبسيدکشاورزی با اصرار ورزيدن در موافقت با سو 
که اما درحالی. در تناقض بودنيز پاسخ دادند که با دکتريِن تجارت آزاد 

ی هزينهی پرداخت کمکاجازه سازمان تجارت جهانیقوانين 
صندوق داد، تمامی کشورها میطور مساوی بهکشاورزی را به

طور مرتب خواستار اين بودند که به بانک جهانیو  المللی پولبين
ورزی خود را تحت های کشاهزينههای بخش جنوبی جهان کمکملت

طور به ،ها بستگی داشتهای آنوامی تعديل ساختاری که بهبرنامه
سازمان تجارت هايی که سياست، جانبه کاهش دهند. در نهايتيک

 المللی پولبين  صندوقهای  سياست  در ترکيب با  ،کردترويج می  جهانی
مند در ای کشورهای ثروتهکه دولتموجب شد  بانک جهانیو 

ی اجازهـ سازمان تجارت جهانیطبق مقررات ـهای شمالی جهان بخش
 ؛های کشاورزی را داشته باشندشرکتهزينه بهپرداخت کمک

منظور بهکه بسياری از کشورهاِی بخش جنوبی جهان  صورتیدر
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نک اب و  المللی پولصندوق بيناز سوی  ن شدهيي عشرايط تپيروی از 
 الحطاصبهموانع تجارِی حذِف به مجبور ،برای دريافت وام جهانی

ی کشاورزی را نيز هاهزينهکمکمصنوعی شدند که پرداخت 
المللی ها از سوی مؤسسات بيندقيقاً ترکيب اين سياستگرفت. دربرمی

در   اشريشه  گيرد؛ منافعی کهمیاست که در خدمت منافع سرمايه قرار  
برعليه کشاورزان هند و ديگر کشورهای است و  اریساخت کشینسل

  .شودمی اِعمالجنوب جهان 

های برای هزاران سال است که کشاورزان در جنوب جهان روش
عمدتاً بر  شانهايی که تمرکزروش برند؛میکار اورزی را بهسنتی کش

بازارهای محلی ارائه بهکشت محصوالت غذايی برای امرار معاش و 
ی مين کنند. هستهأخود ت را برای  غذايی    ای از امنيتنند درجهبود تا بتوا

است. کشاورزان پس از  بوده بذری ذخيره  کشتْ اصلی اين روِش 
ند داشت میرا نگه[بخشی از] محصول  بايستمی محصولْ برداشت هر 

رايگان   بذر  ،عبارت ديگراستفاده کنند. به  از آن  برای کاشت ساِل آيندهتا  
واندانا شيوا ی حال طبق گفته. بااينها بودندخشی از کمونها ببود، آن

Vandana Shiva:  
عمده برای ی] بذر يکی از موانع در دسترس بودِن [بدون هزينه

 های توليد بذر بوده است. برای ايجاد بازاِر فروِش بذر، بذرشرکت
شته تغيير کند تا توانايی باروری مجدد ندا  بايد از لحاظ [ترکيباِت] موادْ 

جای ها بهبذرکه ها نيز بايد تغيير کند، چنانبذرباشد. وضعيت حقوقی 
مالکيت کشاورزی باشند، بههای عتيا جماها ين که مالکيت کمون ا

  . ]40[های [توليد و فروش] بذر تبديل شوندانحصاری شرکت
  

 تِ ي حقوق مالکمقررات مربوط بهی ی مسئلهآن عواملی که درباره
   1986)-(94 [*]»اروگوئه دورِ «که در طول مذاکرات  ریابداعات فک

  کرده ذاکره ــم *]*[»ها و تجارتتعرفه عمومینامه توافق«تحت عنوان 
ــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[*] https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay_Round 

[**] https://nl.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Tariffs_and_Trade 
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حق ثبت مربوط به ني قوان جاديادرجستجوی اين بودند که با ، دندبو 
  آن[کـــــه درنقل قول باال به» مالکيت بذر  نعام«، بر  رايتکپیاختراع و  

 Milton Friedman  ميلتون فريدمنی  گفتهبنا به  غلبه کنند.اشاره شد]  
 رويه  ی نخستدر وهله  ،رايتثبت اختراع و کپی  حق  موردِ   در هر دو«

صورت، درغير اين. وجود داردبرای ايجاد حقوق مالکيت مستحکمی 
 ازايیمابهه حتی غيرممکن خواهد بود ک برای مخترع بسيار سخت ويا

 ترتيب] مخترعْ [بدين برای توليد اختراع خود دريافت کند.
ها پاداشی دريافت در ازای آنبخشد که یم گرانيدرا به هايیسودمندی

ابداع فکرِی  تِ ي حقوق مالکدرصدد ايجاد پيونِد بين  گات. ]41[کند»نمی
ترتيب اطمينان برآمد تا بدين  یملللاني تجارت ب با    دمني فرذکر شده توسط  

توانند می آنزی و خدمات وابسته بهرکشاو حاصل کند که صنايع 
) و GM  =Genetically modified( یکي اصالح شده ژنتبذرهای 

«محصوالت ی اين ثبت برسانند و در ازای ارائهخودرا به یبي ترک
عنوان هکشاورزان کوچک در سراسر جهان، «مبلغی را ب ابداعی» به

 سهم خود» دريافت کنند.
ژنتيکی بذِر    آنکشاروزی و خدمات وابسته بهصنايع    هایاما شرکت

GM    و پيوندیhybrid  جای ابداع]، فقط ای «ابداع» نکردند؛ [و بهتازه
عالوه بر اين، تحقيقاتی که بذرهای موجود را اصالح کردند. 

 اساس آنْ است،  دهش بذرهای تازه اختراع ابداع و اصطالح منجر بهبه
 که نسلبوده است دانشی و توسط دهقانان  وکارها کشتقرن یيجهنت
حساب به» عمومیطور سنتی جزء [مالکيت] «و به انتقال يافتهنسل به

صنايع های شرکتفکری بهابداعات  حقوق مالکيتِ  نظام. آيدمی
 یشدهحاصالبذرهای  دهد که  اجازه می  آنْ کشاروزی و خدمات وابسته به

نام خود ثبت کنند، را برای فروش و کسب سود به پيوندیژنتيکی و 
  ها صرف [توليد و پرورش] که دهقانان برای دانشی که نسلصورتیدر

  کنند.دريافت نمیای مالی پاداش گونههيچاند، اين بذرها کرده
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 اصطالحاً   يزی هستند کهچها درگير آناين شرکت  ،طور خالصهبه 
  امـــن ی فيلسوفی بهگفتهبنا به.  [*]شودناميده می  biopiracyی  دزدزيست

  ی:دزدی دربرگيرندهزيست Michael Hardtايکل هارت م
از مالکيت مشترِک  های فرامليتیْ که شرکتاست ی فرآيند

ی گياهان، حيوانات و های بومی و يا اطالعات ژنتيکی درباره دانش
اختراع [يا ثبت معموالً از طريق ثبت    و  کنند،مالکيت می ها سلبانسان

طور مثال، های سنتی (بهگيرد. دانشابداعات فکری] صورت می
ُکش طبيعی ويا عنوان آفتاستفاده از بذر زمينی بهدانش مربوط به

نام به را  آن دانش  که  شرکتی  توسطدرمانی گياهی خاص)  های  ويژگی
عنوان عبارت به  .دوشمی  تبديل  خصوصی  مالکيتبه  کند،می  ثبت  خود

مسمايی دزدی] ناِم بیمعترضه بايد بگويم که دزدی دريايی [يا زيست
ها تر از اينمندانهبرای چنين اَعمالی است. دزدان دريايی بسيار شرافت

ها دزدند. اما اين شرکتها اموال ديگران را میکنند: آنرفتار می
دزدند و تبديل می اها رها، خود کمونجای دزديدن اموال کمونبه
  . ]42[کنندخصوصی میمالکيت به

  
 GATT ینامهتوافق ذاکراتی مميانه، در 1992دسامبر  29در 

 500فکری، حدود ابداعات در راستای ايجاد رژيم حقوق مالکيت 
(که چيزی جز رونِد انباشت کشاورز ُخرد در هند عليه چنين فرآيندی 

تخريب شورش زدند و اقدام بهاز طريق سلب مالکيت نيست)، دست به
ی توليد بذِر کردند که زيرمجموعه Bangalore بنگلورای در کارخانه

 يندِ   نامی بهفيلسوف  که  طورهمانبود.    Cargil  کارگيل  شرکت آمريکايی
  :ه استکرد خاطرنشان Deane Curtin کورتين

تر بود، اما اعتراضی وسيع کارگيلها گرچه هدف اصلی آن
را هدف قرار   گاتثبت حقوقِی ابداعات فکری    و ُکليتصورت گرفت  

ی تجارت اياالت نماينده   Carla Hillsکارال هيلز  که  پس از اين  .داد...
هم شده بازارهای متحده از نخبگان هند خواسته بود که "بکوشند با ديلم  

دقت انتخاب شده، ديلم را جديدی را بگشايند"، کشاورزان با نمادی به
  .]43[کردن کارخانه انتخاب کردند بزاری برای ويرانعنوان ابه

ــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
که دانش بوميان و کند اشاره می هايیکرد شرکتعملدزدی به{اصطالح زيست [*]

تنها با  ها،يا بدون نام بردن از آن و هارضايت آن ، بدون آگاهی و ان رامردمان بخشی از جه
  دهند}.می قرار  برداری سودجويانهمورد بهره ،ای کوچکرهاشا
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سازمان تجارت «به  1995در سال    گاتْ   ی،اعتراض  چنين  رغمعلی

حقوق تجارت مربوط بهی نامهتبديل شد و توافق )WTO( »جهانی
  تصويب رسيد.نيز به )TRIPS( مالکيت فکری

 یده شاصالح هایبذرسوی بخِش کشاورزی هند بهسان، بدين
نام به هاکه امتياز آن راه افتاد) بهhybridپيوندی (و ) GM( ژنتيکی

سينگتا و  Monsantoمونسانتو ، Cargillکارگيل هايی مانند تکشر
Syngenta  خريداری شوند. مجدداً بايست میبود و هرسال ثبت شده
ديگر کشورهای در در هند و  صنايع کشاورزی کالنِ های اين شرکت
کشاورزاِن ُخرد آموزش ی سازمان دادند تا بههايرگاهان کاجنوب جه

را کشت محصول بدهند که چگونه محصوالت خودرا صنتعی کرده و 
 برای کشاورزان از بسياری نتيجه، در برای صادرات افزايش دهند.

قابل فروش در بازار جهانی، گرفتن وام را شروع  محصوالت توليد
ها کشاورز ميليونواد الزم را بپردازند. ی بذر و ساير مکردند تا هزينه

های شيوه  ـی درآمدهای باالترها و وعدهدانش جديد و با هزينهمجهز بهـ
ها گوی نيازهای آنهای متمادی جواببرای نسلکه    را  سنتی کشاورزی

های وعدهبنا بهتا محصولی برای صادرت کشت کنند.    اشتندکنار گذ،  بود
 سساتؤ ها، مدولت :يعنی(نئوليبرالی  یِ ات صادر مروجان اين مدلِ 

ی بذر و ساير خريد ساالنه )،کشاورزیصنايع های المللی و شرکتبين
 روی باِر سنگينی )هاکشمانند کود و آفتالزم برای کشت (الهای اک

 درآمدتر،  ها از محصول بيشآن، چراکه  آيدب نمیحسابهدوش کشاوران  
   داشت. خواهندنيز تری بيشی ساالنه

کشاورزان هندی به  .نشد  عملی  درآمدْ   و افزايش محصول    یوعده  اما
در   ندتوانبيوتکنولوژيکِی پنبه می  بذرهایبود که با استفاده از    گفته شده
 4046/{هر آکر برابر است با:  .  نندکيلو پنبه برداشت ک  1500هر آکر  

ان ساالنه اکثر کشاورز ،حالبا اينمربع}. کتار ه 4047/0يا متر مربع
مند شدن از بهره شدند. درعوِض  کيلو پنبه 200برداشت ها موفق بهتن

بينی شده پيشت برداشت محصول در هر آکر ب ای که باهزار روپيه  10
هزار  6تر کشاورزان بابت [کشت و برداشت] در هر آکر بود، بيش
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گرفتن کشاورزان مجبور بهترتيب] . [بدين]44[روپيه نيز ضرر کردند
منظور کشت جديد به بذرتر برای پوشش ضررها و خريد شهای بي موا

ها [از روی ناچاری] مسيِر مارپيچ و آن ،در سال بعد شدند؛ درنتيجه
  افزود.ها میهای آنگرفتند که هر سال بر قرض را پيش ایکاهنده

امرار معاش ديگر امکان نداشت، برای کشاورزی بازگشت به
ای وجدان، گزينهبیهای خوارها و نزولنکاب چراکه مقروض بودن به

باقی  تربيش کسِب درآمدو اميد بهبرای فروش  لجز کشت محصو 
بود. نيز  شانهایدرآمدی که از ملزومات بازپرداخت وام ند؛گذاشتنمی

کشاورزی که کشت با «کند: خاطرنشان می Shiva شيواطور که همان
 گيرد، طی چندينرا پيش می یپيوندژنتيکی و  یشده های اصالحبذر
آورد... و بدهی باال میکند میضرر  ههزار روپي  300تا  200 ،سال
بذر برای سهامی و بردگی    ادی بذر برای شرکتآزمعنی  وضعيت بهاين  

  .]45[است دهقان
ها تداوم بودن آنکشاورزان هندی صدمه زد و مقروض چه بهآن

[مروجين] بود که ن ز محصوالت ی اسطح يابی بهدستعدم تنها بخشيد، 
ها از طرف دولت هزينهپرداخت کمک که، بلندداده بودآن را قول 

سازمان بود که  نيز آمريکايی کشاورزیصنايع های شرکتآمريکا به
ی آن را داده بود. قانون کشاورزی که در سال اجازه تجارت جهانی

را به  اورزیی کشی ساالنههاهزينه ميزان کمک ،تصويب شد 2002
بخش  در شاورزیکصنايع های ميليارد دالر افزايش داد. شرکت 82

برابر  مند شدند که موجب دوميليون دالر بهره 4پنبه از افزايش ساالنه 
بازار جهانی پنبه را  آسای اياالت متحده شد که سيلشدن صادرات پنبه
دی و ی هن معيشت کشاورزان پنبه ،در نتيجه .]46[در خود غرق کرد

 حداقلدريافت با ها های توليد آن، چراکه هزينهآفريقايی نابود گرديد
، اغلب هايشانچنين کمکی از دولتبدون دريافت    يا [حتی]و  نههزيکمک

 Palagummi پاالگومی سايناتپروسه  اينبازار بود.  قيمتبيش از 
Sainath پرسش و پاسخ اين سئوال واداشت:را به  

کند؟ چه مینی» در اين وضعيت «سازمان تجارت جها
بيان حصوالت خود را متنوع کنند. بهگويد که مکشورهای فقير میبه
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ی دهد، اتحاديههای خود را کاهش نمیهزينهديگر، اياالت متحده کمک
دهد؛ بنابراين، های کشاورزی خود را کاهش نمیهزينهاروپا هم کمک

زار دوستانه و دهيد! درخواست باشما چيز ديگری را رشد می 
طرح شده، نه برای ترين کشاورزاِن زمين آميز برای فقيرموفقيت

  ها. ثروتمندترين آن
  

ميلياردی مردم هندوستان در  1.2درصد از جمعيت  70حدود 
لحاظ بهها اتفاق آنکنند، و اکثريت قريب بهمناطق روستايی زندگی می

 ،2009که در سال  شود  برآورد می.  اندکشاورزی وابستهامرار معاش به
 نيا کردند،در فقر زندگی می هند يانئ پنجاه درصد از جمعيت روستا

. ]48[رفتمیفراتر هم درصد  80کشور از  یهاالتي ا نيرتري رقم در فق
را گرفتار بدهی کرد و  کشاورزان هندی ليبرالی کهنئو های سياست

ی و خانواده ها هزار کشاورزدر روند شهرنشينِی دهنوايی کشيد، بیبه
 ندهای شغلی رها کردرصتهای خود را در جستجوی فها که زمينآن

  است. آفرين بوده نقشنيز  ،و راهی شهرهای هند شدند
 یتوسعهمنجر به 1990ی بازسازی نئوليبرالی اقتصاد هند در دهه

های بازار رفته در تعدادی از شهرها و افزايش شاخصآوری پيشفن
ی متوسِط ميليون ميليونر جديد و طبقه  ايجاد يکبهن روند  سهام گرديد. اي
ی ای درخشان از توسعهعنوان نمونهبهمنجر گرديد که روبه رشدی 

  . شودنمايش گذاشته میبهليبرالی نئو 
 کهآن نشده، اين استندانی بهتوجه چ ی کهواقعيت ،حالبا اين

ی مردم فقرزدهبه ميليون فقير ديگر 56 ،های عظيِم» اين سال«توسعه
دليل فقدان بهـشهرها بسياری از مهاجرين به .]49[هند افزوده است
آوری هايی با فنيافتن شغل در بخشقادر به ـ های شغلیآموزش و مهارت

عنوان کارگرانی يررسمی ويا بههای غباال نبودند و درعوض در بخش
تنها   شهرنشينی نهند  رو   ،درنتيجه  کار شدند.شغول بهم  ،با حداقل دستمزد

شهرها مهاجرت کرده بودند که بهرا کشاورزانی  مشکالت اقتصادی
فقر در روستاها  گزينِ در شهرها را جای فقرِ صرفاً کاهش نداد، بلکه 

 کند:اشاره می  یآميزکنايهطور به  Sainath  سايناتطور که  همان  کرد.
 ،آوری اطالعاتسال گذشته نه فن 15در  رشدترين بخِش روبهسريع«
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افزار، بلکه نابرابری بوده است که بيش از هر زمانی در تاريخ و نه نرم
محدود در شهرها و مواجهه   های شغلیِ فرصت.  ]50[هند رشد کرده است

شهرها، بسياری از  یدر حومهدهکاری ب مارپيچ انتهای بی مسيربا 
خودکشی به  مرزی از نوميدی کشانيد که سرانجام دستکشاورزان را به

خودکشی دست بههندی هزارکشاورز  17بيش از  2009زنند. در سال 
ی انجام گرفت که از هايشکُ آفتبا خوردن ها اغلب کشیخود ؛زدند

اپيدمِی خودکشی   شيوا.  ]51[بودی بذر خريداری شده  فروشنده  ایهشرکت
ً به  ارتباطژنتيکی  یشده  اصالح بذرهایابداع کشاورزان را مستقيما

  :ددهمی
 Punjab پنجابو    Andhra  راآنده باالترين ميزان خودکشی در  

فروش ترين وابستگی را بهصورت گرفت؛ دوشهری که بيش
 Monsanto مونسانتوداشتند؛ دو شهری که شرکِت بذر محصوالت 

های سهامِی شرکتديگر ها داشت، و ترين نفوذ را در آنبيش
بسيار بااليی برخوردار بودند.  کشاورزی نيز در اين دو شهر از نفوذ

کردند می  ه زان از بذرهای [سنتی] خود استفاددر شهرهايی که کشاور
ش و بازارهای محلی بود، توانستند و توليد محصوالت برای امرار معا

يأس هايی بگريزند که کشاورزان را در ديگر شهرها بهی بدهیاز تله
  . ]52[و نااميدی کشانده بود

  
کند که خودکشی کشاورزان هيچ ربطی ادعا می مونسانتوشرکت 

ها کشیرا علت اين خود بذرهای بيوتکنولوژيک ندارد و بدهکاریبه
اين شرکت، «خودکشی کشاورزان داليل متعددی داعای داند. بنا بهمی

يکی از  کاریبدهدر اين مورد توافق دارند که کارشناسان ، و دارد
های خود بازپرداخت وامه قادر بهکشاورزانی ک .آن استعوامل اصلی 

همين دليل اغلب گيرند، و بهقرار می  فرسايندهدر مسيِر مارپيچِ  ،نيستند
 تفکيکِ   یشرکت برا  نياما تالش ا  .]53[يابندحل میهخودکشی را تنها را

مان هکه  ،یاز مشکل بده یبذر پنبه توسط کشاورزان هند دي خر
از  هااين شرکت امتناع ]واقع ، [دراندمواجه شده با آن کشاورزان 

 طورکلی،به است. یدار هي سرمانظام  یذات  یخشونت ساختار قي تصد
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ً های تحميل شده بهبدهی حقوق اعطای بهکشاورزان هندی مستقيما
تا در  ارتباط دارد  مونسانتوهايی مانند تکشربهفکری  ابداعات   ِ مالکيت

فت وام برای خريد بذر يادربهرا کشاورزان  ،راستای انباشت سرمايه
  ثبت رسيده مجبور کنند.به

  ِ ی تراژيِک خودکشیپديدهرسد که نظر میمتأسفانه، چنين به
. نيز درحال افزايش است کشاورزان در ساير مناطق جنوب جهان

پس از ، 2010در سال کشاورز کنيايی  2000، حدود طور مثالبه
يشان اقدام هازپرداخت واممحصوالت و عدم توانايی بای  نابودی گسترده

های طوالنی که سالیتغيير روال بارندگی و خشکخودکشی کردند. به
ی محصوالت ذرت خرابی گستردهبه  يی ست،هواو تغييراِت آبناشی از  

 از بسياریْ  کشاورزان 2008در سال  .راهبر گرديد در شرق کنيا
تا بتوانند  ندعنوان وثيقه برای گرفتن وام استفاده کردمزارع خود به

 های صنايع کشاورزیشده از شرکت تثب  کافی برای خريد بذربودجه 
 کاروگااستنلی  اقتصاددان کشاورزی، نظراما طبق  .داشته باشند

Karuga Stanley بخش اعظمی از بذرهای توليد شده توسط اين ،
. بودندوهوايی نامناسب ها برای استفاده در شرايط متغير آبشرکت

های خود خانوادهی خود و تغذيهقادر به بسياری ن، کشاورزادرنتيجه
  .]54[خودکشی زدنددست بهمواجه شدند و    شانمزارعبا تصاحب    ،نبودند

فکری که ابداعات    حقوق مالکيتثبت  ی  نامهتوافقتجارت جهانی و  
ی کنندهايجاد، دهنددر اوليت قرار میانباشت را ذاتی سرمايه بهنياز 

ديگر در صدها هزار کشاورز در هند و  اری برعليهخت سا خشونت
هايی گويد: «گروهمی  شيواطور که  همان  ،. و اندهمناطق جنوب جهان بود

سازمان تجارت عبارتند از:  ،شوندمی هايیچنين خشونتکه مرتکب 
 صنايعهای جهانی  ، شرکتالمللی پولصندوق بين،  بانک جهانی،  جهانی

نهادهايی که آن  ،بيان ديگربه. ]55[ها»لتدو چنين همکشاورزی و 
نهادهايی هستند  ، هماناندکشی ساختارینسل ساختاريی برپامسئوليت 

  کنند. منافع سرمايه خدمت میکه به
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  گيری نتيجه 
هايی آزادیسرمايه را به  در کليت خويشْ طورکه بازار جهانی  همان
در  چهچناند، دهیآن می گسترش و انباشت بهکند که اجازهمجهز می

توان نتيجه گرفت که] طور هم میديديم، [همانموارد مکزيک و هند 
بنابراين بند نيست. ای پایهيچ آموزهلحاظ ايدئولوژيک بهسرمايه به

سرمايه  سازیجهانی محورهايی که در ها و سياست ساختارها، نهاد
کنند، در عوض اصول نظم بازار آزاد پيروی نمیهميشه از    ،قرار دارند

هستند که قابليت  سرمايه [يا سازوکار درونی] منطقبند بهها پایآن
دهد. درنتيجه، هيچ تناقضی در گسترش و انباشت را افزايش می

ً همان ؛ نئوليبراليسمنئوليبراليسم وجود ندارد که کند میکاری را  دقيقا
ظاهراً  هایاجرای سياست پس،منافع سرمايه. خدمت بهبايد بکند: 
آن مانند است؛  عقالنی المللی کامالً سسات بينؤ رای ممتناقض ب 

 پرداخت کمک یهای شمال جهان اجازهدولتهايی که بهسياست
کشاورزی صنايع های بزرگ شرکتهای کشاورزی را بههزينه

از چنين کاری منع های جنوب جهان را دهد، درحالی که دولتمی
    .کندمی

را زير ترين اصول بازار آزاد اساسیارد که تمايل د [ذاتاً] سرمايه
گسترش و انباشت آن را فراهم پا بگذارد، و اگر اين کار موجبات 

  گذارد.کند،[حتماً] اين اصول را زيرپا می
صنايع بهها هزينه کمککه از اين زاويه نگاه کنيم، هنگامی 

ای مداخلهها برای نجات بانک هاهای مالی دولتو کمککشاورزی 
طور که همان معقول و منطبق با سازوکار درونی سرمايه است. کامالً 

ها ، دولته بودتر نيز اشاره کردپيش Jim Stanford جيم استنفورد
جاست که اين دخالت چگونه و در کنند، سوال اينهميشه مداخله می

ن طور که نظام نئوليبراليستی نشاکسانی است. و همانچهراستای منافع  
 توسط  قبل از هرچيزدموکراتيک  ـهای ليبرالدولت  یلهداده است، مداخ 

  شود. رمايه ديکته میسازوکار درونی س
  ها ودهقانان را از دانش، زمين  ]داری[سرمايه  ه [نظام]ــهنگامی ک
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طور که در موارد همانـکند محروم می شانی امرار معاشوسيله 
تر در معرض خشونِت مستقيِم هرچه بيشها را  آنـ  مکزيک و هند ديديم

ها يا از خود آندست بهدهد، حال چه اين خشونت  فيزيکی قرار می
ساختاری بخش  اين ترتيب، خشونت. بهانجام شود طرف ديگران

ديگر کشورهای جنوب   از خشونت فيزيکی در مکزيک، هند و   یالينفک
 اشته ورپی درا د ها هزار انسانومير صدکه مرگاست  بودهجهان 

  .را ايجاد کرده استکشی ساختاری نسل
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شود، اما يک تراژدی می چرا مرگ يک کودک تبديل به  
  ها انسان صرفاً يک آمار است؟ مرگ ميليون 

 ددونالپاتريک مک
  

  
کشی ساختاری نسل از يدترين شکلشدجهان که به ای ازهمنطق آن

است. اين منطقه  )sub-Saharan Africa( آفريقای سياهآسيب ديده، 
بار دارد که شايد يکی تاريخی رقت  هاْ ی اروپايیتحت استعمار وحشيانه

 12انتقال  ،يعنی ؛ی سرمايه باشدرحمانههای بارز انباشت بیاز نمونه
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عنوان برده و در خدمت سرمايه ميليون آفريقايِی سلِب مالکيت شده به
راه جان خود را از دست   در ميانها  آنز  نفر اميليون    1.5آمريکا، که  به

ای طور گستردههم بهکشی ساختاری تا همين امروز نسل. ]1[دادند
  هدف قرار داده است. ها رايیآفريقا

علت عوارض حاملگی و ميليون زن به ساالنه در جهان بيش از نيم
مير و مرگاين نوع درصد  99 ؛دهندزايمان جان خود را از دست می

  افتد.اتفاق مینوبی جهان و اکثراً در آفريقای سياه های ج خشدر ب
«اگر   ملل آمده است،  سازمان  هایگزارش  يکی از  طور که درهمان

رژيم غذايی مناسب، آب آشاميدنی زنان کشورهای در حال توسعه به
ای و خدمات بهداشتی در دوران سالم، امکانات بهداشتی، سواد پايه

ميرها و قريباً تمامی اين مرگترسی داشته باشند، ت بارداری و زايمان دس
سازمان بهداشت گزارش هب  عالوه بر اين، بنا .]2[»است گيریقابل پيش

علت ابتال در جهان جان خود را به 2008در سال  ميليون نفر 2 جهانیْ 
اتفاق در آفريقای سياه  آن    ميليون  1.4اند که  بيماری ايدز از دست داده به

ميليون کودک را در اين منطقه يتيم  14ی ايدز درمجموع يدماپ   .افتاد
ی تر اين واقعيت است که اين فاجعهکنندهکرده است. موضوع نگران

که ونهای نزديک کاهشی قابل توجه نخواهد داشت، چ انسانی در آينده
سياه مبتال  ميليون نفری در که در آفريقای 6.7بيش از نيمی از 

دسترسی  ويروسداروهای آنتی، هنوز بههستندايدز /وی.آی.اچبه
  .]3[ندارند

 يونيسفو    سازمان بهداشت جهانیای که توسط  ، مطالعهحالعيندر
شش ميليون کودک در  2008دهد که در سال نشان می ،شده است تهيه

گيری های قابل پيشدليل بيماریبهجهان قبل از پنجمين سال زندگی خود  
جان خود را از دست   )الريه و ماالرياد اسهال، ذاتنن ما(و يا قابل درمان  

ها ناشی از ضعيف بودن سيستم ايمنی اند. بسياری از اين بيماریداده 
تقريباً نيمی از  اين تعداد  است.گرسنگی و سوءتغذيه  است که ناشی از

 اغلبمشترک    وجه.  ]4[شودواقع میکودکان در آفريقای سياه    ميرِ و مرگ
در(هم  نابرابری   وجود  گيری،پيش  قابل  هایميرو مرگ نوع   اين 
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 مايکل بریطور که جهان است. همان کشورهای فقير و هم کشورهای ثروتمند) 
Michael Brie  خاطر نشان کرد: 2009در سال  

علت گرسنگی و سال گذشته به 6 طیتعداد کودکانی که 
اند، بيش از داده گيری جان خود را از دستهای قابل پيشبيماری

. ندسال جنگ جهانی دوم کشته شد 6 طیهايی است که مجموع انسان
ترين رحمانهآغاز شده است، به بی ثانيه زندگی انسانی که تازه   هر سه

هزار  120 ،ثانيه 3درآِن واحد، درهمين  يابد.شکل ممکن پايان می 
  . ]5[شوددالر صرف تسليحات نظامی در جهان می

   
توان صرفاً حدوحصر ناشی از گرسنگی را نمیبی نکبتِ علت 

را  ؛ اين علتفروکاستغذايی و يا ازدياد جمعيت جهان بود موادکمبه
ی مستقيم نتيجهجستجو کرد که در توزيع نابرابر مواد غذايی بايد 

 سازیِ تحت جهانی . کشورهای آفريقايیْ استهای نئوليبرالی سياست
يگر کشورهای همان مسيری مجبور شدند که ددنبال کردن  نئوليبرالی به

کشت روی  تربيش تمرکز ،يعنی ه بودند؛جهان دنبال کرد جنوب
 .اخلیتوليد برای مصرف دبرای صادرات تا محصوالت کشاورزی 

غير از ناامنی وسيع غذايی و گرسنگی چيزی به اين سياستْ ی نتيجه
 ،زدايیاستعماروج  ا  در،  60ی  آفريقا در اواسط دهه  گسترده نبوده است.

درصد از  25اما درحال حاضر  مواد غذايی بود. یعمدهی صادرکننده
ی ا] تقريباً تمامی کشورهعبارتیبهکند، [موارد غذايی خود را وارد می

  . ]6[مواد غذايی هستند یعمدهی واردکننده اين منطقه
صندوق گير شرايطی بود که چشم جهتِ يکی از داليل اين تغيير

تا   بودند  مقرر کردهدر مقابل پرداخت وام    بانک جهانیو    المللی پولبين
 برای مصرف محصوالت خود را نه ی وامی دريافت کنندهکشورها

ی کافِی وسيله ذخيرهبرای صادرات توليد کنند تا بدين  [اساساً]  داخلی که
 جان بالک های خود داشته باشند.خارجی برای بازپرداخت بدهیارز 

John Block ،ادعا   1986در سال  ،معاون کشاورزی اياالت متحده
سير شکم خود را  بتوانند  حال توسعه بايد  که کشورهای دراين«که:  کرد  
ها آن که بهتر استگذشته تعلق دارد. ای است که بهنهسخن که، کنند

محصوالت کشاورزی اياالت غذايی خود به برای تضمين مصرف
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تر ارزانتر موارد  و در بيشاست  در دسترس    متحده تکيه کنند که هميشه
کند که محصوالت کشاورزی فراموش میجان بالک . ]7[»ستهم ه

های هنگفتی هزينهتر است که دولت کمکدليل ارزان اينآمريکا تنها به
که است اين درصورتیدهد. صنايع کشاورزی اختصاص میبهرا 

پرداخت بازبرای  هانیبانک جو  المللی پولصندوق بينشرايطی که 
 ی خدمات مشابهئهاهای آفريقايی را از اريين کرده، دولتعها ت وام
  .رددابخش کشاورزی باز میبه

های کشاورزی در بسياری از کشورهای آفريقايی رين زمينبهت 
ی توليِد محصوالت صادراتی قرار گرفت، تحِت سلطهخيلی سريع 

ی مصرف داخلی بيش از درصورتی که توليد محصوالت غذايی برا
و هنگامی که قيمت   .نداشتند  که خاک مناسبی  يافتمناطقی انتقال  پيش به

توليد کاهش   علت اضافه اکائو و قهوه بهجهانی کاالهای صادراتی مانند ک
اين دليل بود که بسياری از کشاورزان در توليد به اين اضافه  وــ  يافت

 هشدصوالت مشابهی ترغيب توليِد مح سراسر بخِش جنوبی جهان به
بردند که درآمد حاصله از اين موضوع پیکشاورزان به ــبودند 

کفايت خريد مواد غذايی   ،جان بالک  تبليعاتبه  بنا  محصوالت صادراتی
 Walden لووادون بلی گفتهطبق  که،اين کند. نهايتوارداتی را نمی

Belloو ولالمللی پصندوق بين ،جهانی بانکهايی که ، «سياست 
طور به را کشاورزان ند،کردمی تبليغ آن را سازمان تجارت جهانی

 یِ و با نابودکردند سيستماتيک از خودکفايی توليد مواد غذايی نااميد 
واردات مواد  ،ُخرد بنا شده بود زیی کشاورای که برپايهتوليد منطقه

  .]8[تشويق گرديد»غذايی 
ندی تازگی کشورهای نسبتاً ثروتمهاين وضعيت با اين واقعيت که ب 

ی خريداری ويا اجارهآغاز به  )ی جنوبیمانند عربستان سعودی و کره(
ها کشور آفريقای سياه برای کاشت محصوالت های زراعتی از دهزمين

گذاران اند، تشديد شده است. سرمايهی مردم خود کردهکشاورزی و تغذيه
های [زراعتی] يعی روی زمينطور وسهای اخير بهی در سالُسعود

ی جمعيت منظور کاشت گندم و تغذيهبه ،اتيوپی و کنيا و دانسو 
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چين در موازات اين امر، به اند.گذاری کردهسرمايه ،عربستان سعودی
منظور رشد ميليون هکتار زمين را به  2.8جمهوری دموکراتيک کنگو  
 فولسراآگمعروف به سوختِ رای توليد ب درخت نخل و روغن آن 

agrofuels  بيوفولسيا و biofuels .ترتيب،همينبه اجاره کرده است 
ميليون هکتار زمين زراعتی را در  3.9گذاران اروپايی اخيراً سرمايه

استفاده برای  آگرافولسآفريقا برای کشت محصوالت زراعتی و توليد 
ن های [زراعتی] در برخی از اي اند. غصب زميناروپا اجاره کرده در

 را تشديد کرده و اکنون موجودبود محصوالت غذايِی همکشورها، کم
  . ]9[استافرايش داده تغذيه را  ناامنی

با نيازهای اساسی  ،داری استی سرمايهو محرکه سود که انگيزه
انسان  ی [نوع]بقا اساسیيکی از ضروريات ا که مانند غذ(انسان 

داری سرمايهار سازوک منطق و قرار دارد.  عارضی مستقيمدر ت  )،است
فراتر از که مواد غذايی بين کسانی توزيع شود که مستلزم اين است 

چه برای بقا الزم است، توانايی خريد آن چيزهايی را نيز توان خريد آن
درنتيجه، بسياری از .  کندها طلب میاشتهای حريص آنداشته باشند که  

انتخاب در  از فراوانی  مردم در اياالت متحده و ديگر کشورهای ثروتمند  
ها نفر در آفريقای برند، درحالی که ميليونلذت میرژيم غذايی خود 

سرمايه از در عدم تطابق با منطق و سازوکار  کهايندليل سياه به
  .]10[برنداز گرسنگی رنج می ،بازارهای بادوام برخوردار نيستند

ند، قرار دار هي منافع سرمادر خدمت که  کشاورزی یهاسياست
جر که ساالنه در آفريقای سياه من کنند را ايجاد میای ساختاری خشونت

ً به با گرسنگی ها آن بيماریشود که ی میميليون کودک 3مرگ تقريبا
های غذايی کمکتوزيع  اين بحرانْ داری بهپاسخ سرمايه .است مرتبط

ت اياالدهد. که انباشت سرمايه را افزايش میاستطريق مکانيسمی از 
آفريقا ی مواد غذايی بهميليارد دالر برای تهيه  يکتحده ساالنه بيش از  م

 توسعه صرف مبلغدهم از اين کند، اما در درازمدت تنها يککمک می
ی، امنيت غذاي  يابیدست جایبه ،کردعمل ی ايننتيجه. ]11[شودمی

ی يهکشورهای ثروتمند برای تهکمک ها آفريقايی بهوابستگی ميليون
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ها بايد با پول دولت ،براين، طبق قوانين اياالت متحده غذاست. عالوه
حداقل کنند، و    از کشاورزان آمريکايی خريد  ،غذايیهای  کمکدريافتِی  

ونقل ثبت های حملبايد توسط شرکتهم درصد از اين مواد غذايی  75
ً تقر ،درنتيجه. ]12[گرددآفريقا ارسال شده در اياالت متحده به نيمی از  يبا

 ؛شودنقل میو ی حملهزينههای غذايی کمکدريافتی برای  پول
طور به  ،رسدآفريقای گرسنه میهای غذايی که بهميزان کمک  ،سانبدين
  يابد.گيری کاهش میچشم

ی باي بازار رویتر بيشهای غذايی اياالت متحده مقررات کمک
رد منافع بُ و پيشکاالهای اضافِی کشاورزی اياالت متحده برای 

ی غذا مردم نيازمند. اگر تهيهرسانی بهژئوپليتيک متمرکز است تا کمک
مواد غذايی  صورتدرايندر اولويت قرار داشت،  برای مردم گرسنه

نقل آن بسيار و ی حملهزينه خريدند کهمی از کشورهای آفريقايیرا 
که مواد ضمن اينترتيب،  نيز دارند؛ بدين  محصوالت مازادتر است و  کم

 ،رسيددست نيازمندان میتر از ميزان کنونی بهدوبرابر بيشغذايی 
. در سال شدامنيت مواد غذايی در منطقه نيز کمک میبهحال درعين
 ،يیغذا یهاكمكمورد در نهاد تغيير قوانين اياالت متحده پيش 2005

، يردت بگصور ازي مورد ن  یمواد در منطقهاين  دِ ي خر کهاينبر یمبن 
رانی های کشتیکشاورزی و شرکتصنايع بخش  یِ تالش الب لي دلبه

  .]13[شکست خورد
های کشاورزی که زمينجای اينکشاورزی به  های چندمليتیِ شرکت

کشاورزان آفريقا را برای کاشت محصوالت غذايی و مصرف داخلی به
يغ برای تبلت متحده  االغذايی اي های  های کمکدهند، از برنامهب ُخرد پس  

حلی برای ی راهمثابهبه GMی ژنتيکی شده محصوالت اصالح
ملل ت متحده نيز بهلت اياالکنند. دو گرسنگی در جهان استفاده می

ی ژنتيکی مقاومت شده  آفريقايی که در برابر محصوالت اصالح
 که،سرانجام اين  .]14[های غذايی پاسخ دادقطع کمکبا تهديد به  کردندمی

 ی رفاهیبرنامهی ايجادکنندهآفريقا غذايی اياالت متحده به هایکمک
کشاورزی و صنايع های انباشت سرمايه برای شرکتکه  کالنی است
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تسهيل [ثبت شده در اياالت متحده] را رانی های کشتیشرکتچنين هم
های سياستهای غذايی، در تلفيق با همين کمککه درحالی، کندمی

  است.از بين برده  را قايیها آفري نيت غذايی ميليوننئوليبرالی، ام
  
  

  تجارت خدمات بهداشتی
اين معنی است که با ی سياه بهآفريقاساختاری برای مردم  خشونت

 های کشاورزیِ خورند. نخست، سياستضربه میبار دو  يک مشتْ 
و  ،است ساختاری ی خشونتبرپاکننده که داریمنافع سرمايه جهتدر

  شود.غذيه میتنگی و سوءموجب گرس
 طرفهرا ب  يیهای دارو سرمايه که شرکتدوم، سازوکار و منطق 

راند، که اين نيز با ايجاد مانع از دسترسی میسود حداکثر کسب 
هايی که اغلب از دسته از بيماری  برای آن  داروهای حياتیها بهآفريقايی

ی نتيجهی نيست. ياب ، قابل دستدن گيرت میأتغذيه نشگرسنگی و سوء
  کشی ساختاری است.نسلمعنِی بهکردها عمل گونهاين

ها نفر که ساالنه از مير ميليونو مانع اصلی جلوگيری از مرگ
 سازوکار (يا منطق)ميرند، گيری و درمان میپيشهای قابلبيماری

حداکثر رساندن نياز ذاتی آن برای انباشت ثروت از طريق به  سرمايه و 
  .سود است
اشاره  Martin L. Hirschمارتين ال. هيرش طور که همان

 هاآن که تمرکز اصلیهای دارويی شرکت یی اداره«شيوه :کندمی
و ، پزشکیبهداشتی و های با مراقبت ، کامالً است دارانسهامروی 

د نقش اصلی را ايفا (يعنی: آن عواملی که باي داروها  دسترسی بهچنين  هم
 بنا يیهای دارو عبارت ديگر، شرکتبه. ]15[است» ) ناسازگاردن کن
های مراقبت داروها و جای تضمينِ سرمايه بهو منطق  سازوکاربه

ی تحقيقات و گان، تمرکز خود را متوجههبهداشتِی بنيادين برای هم
. دربرداردرا  ترين سودکنند که بيشدسته از داروهايی می آن توسعه

   دهد،توضيح می Hirsch رشهي طور که همان ،درنتيجه
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اند که مانع دسترسی داروهای های دارويی متهم شده شرکت 
اين به های دارويیشرکت ...شوند.های فقير جهان می بخشحياتی به

های جای تحقيق در مورد بيماریبه که  اند  مورد انتقاد قرار گرفته  دليل
، ستوه آورده استويژه مردم کشورهای فقير را بهجهانی که به  گيرِ همه 

داروهايی مانند طاسی، قارچِ پا و اختالل در  روی را خودتحقيقات 
های دارويی جهانی شرکتاند. متمرکز کرده  [آلت تناسلی]نعوظ 

ی حيات تهديدکننده که  یهايدرمان بيماری روی جای تمرکزبه
 متمرکز  داروهايیروی ، تحقيقات و توليد خود را ها] هستند[انسان

 lifestyle  زندگی (يا اليف استايل)  سطح و سبککه داروهای  اند  کرده 
تری بيش بسيار پولگونه داروها با فروش اين زيرا ؛شودناميده می

های برای شرکت اليف استايل فروش داروهایآورند. دست میبه
[توليد و فروش]  که ، درحالیدربرداردزيادی  بسيار دارويی سود

حداکثر رساندن بهی ، در زمينهريفقمردم رماِن داروهای مورد نياِز د
زيرا مردمی   است؛خورده    [از پيش] شکست  تالشی  هاشرکتاين    سودِ 

ی باالي[بسيار]  های  اين داروها نياز دارند، توانايی پرداخت هزينهکه به 
  . ]16[کنندطلب می يیهای داروشرکت را ندارند که

  
رفع مانند داروهای    ،»ايلاليف است «که داروهای    نيستجای تعجب  

و ناتوانی جنسی که   صورت  ی جوشهکنندبرطرف،  چروکضدطاسی،  
عمدتاً  آيند،حساب نمیی زندگی بهکنندههای تهديدبيماری

های کافی د که درآمدن دهکنندگان شمال جهان را هدف قرار میمصرف
ق و با درنظر گرفتن منطدارند. را کاالها  گونهبرای خودنمايی با اين

» از طرف اليف استايلتوليد داروهای «تصميم به، سرمايهسازوکار 
ً ثروتمند آمريکا و اروپا بهشرکت جای های دارويی برای مردم نسبتا

فقير در آفريقای مردم ها تواند از مرگ ميليونتوليد داروهايی که می
 تجاریِ  است. و اين تصميمِ  عقالنی سياه جلوگيری کند، امری کامالً 

درونی سرمايه است که   و سازوکار  از منطق  نمونهنخستين  ،»معقول«
دهد. نيازهای انسانی ترجيح میرفع توليد برای توليد برای سود را به

ـ همـمستلزم آن است که    معقوِل تجاریْ   تصميماتِ   گونهاينعالوه براين،  
شمال کنندگان در  مصرف ـ همـو    يیدارو   هایگيرندگان در شرکتتصميم
ويا آن را انکار کنند بمانند  »  کور«عامدانه    واقعيتْ اين    در مقابل  جهان،
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نسبت  کشی ساختارینسلنوعی از ی کنندهايجادها که انتخاب آن
  .استخصوص در آفريقای سياه  ها انسان در جنوب جهان و بهميليونبه

بلکه  ؛شود» محدود نمیتايلاليف اسداروهای «به فقط اين تناقض
در  های دارويی جهانترين شرکتبزرگهای گيریتصميممورد  رد

خطرناک نيز های بيماریبهی مربوط ی داروهاو توسعه يقتحق مورد
  شود.مشاهده می
چنين اسهاِل ايدز و هم ،مانند ماالريا، سل(دار های واگيربيماری

ی ومير ناشی از بيمارعلت اصلی مرگ  )واگيردارهای  ناشی از بيماری
های غيرواگيردار درصورتی که بيماری  اند؛ای سياهدر کشورهای آفريق

در  وميرمرگ اصلیعامل  )های قلبیمانند سرطان و بيماری(
سازمان . گزارش روندبشمار میکشورهای ثروتمنِد شمال جهان 

يافته توسط روی توسعهنوع دا 665دهد که از نشان می بهداشت جهانی
 11نوع (يعنی:  74، تنها 2008در سال  های بزرگ دارويیشرکت

. ]17[اختصاص داشتهای واگيردار درمان بيماریبه )هادرصد از آن
ی در آن سال صرِف توسعه  يیهای داروميليارد دالری که شرکت  43از  

درصد از  68ميليارد يا  30داروهای واگيردار و غيرواگيردار کردند، 
در گزارش  واگيردار شد.ی داروهای غيرتوسعهصرِف اين بودجه 

 :يعنی(کشور ثروتمند جهان  آمده است که پنج سازمان بهداشت جهانی
در را شابهی مدل م )اياالت متحده، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن

ل، کُ   در  اند.ی دارو داشتهتحقيق و توسعه  برایی عمومی  صرف بودجه
گيرداِر شايع در بيماری غيروا  2ی  ای که صرف تحقيق و توسعهبودجه

، بيش شده  )های قلبیسرطان و بيماری(يعنی:  کشورهای ثروتمند جهان  
يردار ی مجموعِ بيماری واگای بود که صرف تحقيق و توسعهاز بودجه

تجاری اين بوده است که  معقولِ  ی اين تصميماتِ نتيجه. ]18[است شده
های واگيردار اکنون موجود برای درمان بيماریبسياری از داروهای هم

ها ديگر کارآمد نبوده درمان اين نوع از بيماریدر جنوب جهان نسبت به
  گويد:می Hirsch هيرشطورکه . هماناندسازیبهنگام مندو نياز

نواحی  ها درداروی مهمی که برای درمان بيماری 41از 
ً گريبانبيماری :يعنی(شود استفاده می گرمسيری گير هايی که اساسا
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کشف نشده  90ی کدام در دهه، هيچهستند) در حال توسعهورهای کش
اند. بيماری کشف شده  1985ها قبل از دارو، مابقی آن 6غير و به

با همان دارويی   ،هزار آفريقايی است  300گير  ه ساالنه گريبانخواب ک
بيماری خواب = . [شدمیسال پيش درمان  70که شود می درمان 

 ـ يک نوع تَنانبيماری َمتّهيا   Trypanosomiasisپانوزوميازتری
دارويی که داروهای مؤثری   آخرين شرکت.  ]است  بيماری ريز انگلی

دليل سودآور نبودن اين دارو، به  ،کردتوليد می برای درمان اين بيماری  
  . ]19[توليدش را متوقف کرد

  
 رابطه با های دارويی درهاِی نامتناسِب شرکتگذاریسرمايه

فقط های غيرواگيردار  » و داروی بيماریاليف استايلای «داروه
که ؛ برای اينشودی اين داروها نمیتحقيق و توسعهمحدود به

های اصلی » حتی هزينهاليف استايل«گذاری روی داروهای سرمايه
 ی بازاريابی محصوالت دارويیْ گيرد. هزينهها را دربر نمیاين شرکت

شود. میها آنتوسعه و توليد  که صرفای استاغلب بيش از بودجه
 31.5در ايالت متحده  يیهای دارو شرکت 2004در سال  ،برای مثال

گذاری کردند، ی دارو سرمايهدالر در تحقيق و توسعهارد يلي م
دالر را  اردميلي  57.5برابر اين بودجه، يعنی  درصورتی که تقريباً دو

 در ی کردند کهصوالتويژه مح به و  صرف بازاريابی محصوالت خود،
  .]20[شودمی مصرف شمال جهان
 قاي آفر  یجنوب صحرا  یر در کشورهاي فقمردم    گرفتاری  کهیدرحال

 یهایماريب ی معالجه  یبرا ی الزمتوسعه داروها  ی عدمواسطهبهغالباً  
طور اغلب بههای دارويی ـشرکت  اما  ،گيردقرار میمورد غفلت    ُکشنده

های بالينی و ردم هستند تا در آزمايشی همين مدر جستجو ـایمشتاقانه
عنوان خوکچه هندی [يا موش آزمايشگاهی] درجهت تحقيقات دارويی به

شرکِت چندمليتی   ،آزمايِش دارو   در يکی از مواردِ ها استفاده کنند.  از آن
بالينی برای  اتآزمايشاجرای دنبال به Pfizer فايزرپيکر و غول

برای درمان بيماری ، Trovanتروفان نام به ،جديدی یدارو آزمايش 
درآمد اين ميليارد دالر به يکشد ساالنه بينی میبود که پيش مننژيت
طور در نيجريه به  1996افزايد. هنگامی که مننژيت در سال  میشرکت  
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ی تجويز اين دارو را از طرف هنوز اجازه  فايزرگسترش يافت،    گيرهمه
[با  .دريافت نکرده بود (FDA)» حدهايالت مت دارويِی ی فدرال اداره «

اين کشور فرستاد محقق را بهتعدادی سرعت به فايزرحال] شرکت اين
کودک و  100را بر روی  Trovanتروفان های کلينيکی تا آزمايش

های در آزمايش Kano کانونوزاد انجام دهند. پنج کودکی که در ايالت 
. فته بودند، مردندده قرار گرمورد استفا Trovanتروفان کلينيکی 
 (FDA) کودک را مخفی نگهداشت، و   5مرگ اين فايزر شرکت 

ين ا يک سال بعد، ،خبر از تراژيدِی مرگ اين کودکان در نيجريهبی
در سال  اما. اعالم کردخطر ساالن بیدارو را برای مصرف بزرگ

شی ان و مرگِ    یهايی کبدآسيبی  هايی دربارهگزاش  (FDA)که    1999
محدود  شدتاز مصرف اين دارو را دريافت کرد، استفاده از آن را به

کلی های اروپايی مصرف اين دارو را بهدولتاين درحالی بود که  کرد.  
  .]21[کردندالم منوع اعم

ی درباره 2000در سال  ستپُ واشنگتنتا زمان انتشار تحقيقات 
ودکان از مرگ ککس هيچ شده بودند، در خارج آزمايش ی که داروهاي 
پس از انتشار اين  ،العمل دولت نيجريهکسخبری نداشت. عای نيجريه

؛ کارشناسان پزشکی بودرهبری تيمی از تحقيقاتی بهاندازی راه ،مقاله
 را فايزرهای کلينيکی آزمايشمنتشر کرد که ها گزارشی بعداين تيم 

ای «نمونهنيز    نشده» و   های غيرقانونی داروهای ثبتعنوان «آزمايشبه
 تام النتسون. ]22[کردمحکوم میاطالع» بی روشن از استثمار مردم

Tom Lantos ی ارشد کاليفرنيا و نماينده از ی کنگرهنماينده
نظر به«: گفتاين گزارش بهدر پاسخ الملل ها در روابط بيندموکرات

 دح  تاجا و هم در اروپا، يی، هم در اينهای بزرگ دارو من شرکت
اطالعی مردم سوادی و بیها از بیشرکت  اين  چوناند،  جنايت پيش رفته

استفاده  گاهیموش آزمايشوان عنها بهآن  از استفاده کرده وفقير سوءِ 
که از والدين کرد  ادعا    فايزر   ِ شرکتهمين احوال بود که    در.  ]23[اندکرده

ت موفق اين شرک معهذا،. استی شفاهی گرفته کان اجازهداين کو 
 اين نشد. گرفتن اجازه از دولت نيجريه برای انجام اين آزمايشهب 
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های آزمايشکه  کرده بودنقض را  (FDA)چنين قوانين ها همآزمايش
مشروط  ی اخالقیاز طرف يک کميته کسب اجازهبه را مرزیبرون

   .]24[کندمی
 عنوانميليون دالر به 75با موافقِت پرداخِت  2009در سال  فايزر

متعدد های پروندهيکی از ، دولت نيجريهمرگ اين کودکان به غرامتِ 
 فيصله داد.غيرقانونی را يکی های کلين اين شرکت در رابطه با آزمايش

قربانيان بازماندگان از سوی دولت نيجريه و ديگری که  هایپرونده
. ]25[اندگشوده شده است، هنوز در انتظار نتيجه فايزر شرکتبرعليه 

پرداخت  نيز و ،جنايی و مدنی اتهاماتِ  گونهاينطبيعی است که 
 فايزر  برای ارزش سهامِ چنين  همبرای تجارت و  های مربوطه،  غرامت

 آبوجاسفارت آمريکا در    یبندی شدهطبقهخوب نيستند. پيام  [در بورس]  
Abuja )وزارت خارجه اياالت متحده در آوريل به )پايتخت نيجريه
دهد که کرد، نشان میآن را منتشر    Wikileaks  يکسلیويککه    2009

خود تا هرجا که  ها برای حل مشکالت روابط عمومیين شرکتا
ی مالقات بين بندی شده دربارهطبقهپيام روند. اين خواهند پيش میمی

) و مقامات Enrico Liggeri انريکو ليگری( فايزرمدير کشورِی 
  گويد:سفارت می

مأمورانی را استخدام کرد تا  فايزر شرکت جری،لیی گفتهبنا به
 Michael مايکل آاوندوکادادستان کِل فدرال  مالی دافس

Aondoakaa را  را کشف کنند، و از طريق افشای اين اطالعات او
 دست های فدرال برعليه شرکتتا دست از پرونده بگذارند تحت فشار 

دراختيار ات را اين اطالع فايزرگفت که مأموران  جریلیبکشد. 
 هایباری در ماه ... رشته مقاالِت زيانقرار داد.های محلی انهرس

 مايکل آاوندوکا» فاسد  مثالً فوريه و مارس منتشر شد که شرح روابط «
اطالعات  فايزرکند که جری ادعا میلی .دادشرح میتفصيل به را

 جا کهتا آن ،داشت در اختيار آاوندوکای بارتری درباره بسيار زيان
تر از تا از ترِس مقاالت مخربآوردند او فشار بهآاوندوکا دوستان 

  .]26[بکشددست اين پرونده  تعقيب
  

خود اعتراف نکرد و  جنايت][يا در واقع به خطابه وقتهيچفايزر
مانند پرداخت (ای دوستانه گونه واکنش انسانهيچـ همـهرگز 
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 نشان نداد.  ) از خودربانيانها و قخانوادهی نوعی از غرامت بهداوطلبانه
 دولت نيجريهآوردن بهمنابع اين شرکت برای فشار از درعوض، 

  استفاده شد تا از تعقيب اين پرونده دست بکشد.
های های ثروتمند از دولتو دولت  يیهای داروکه شرکت  وقتیحتی  

را ی سياه های کلينيکی در آفريقای اجرای آزمايشاجازه  آفريقايیملیِ 
و  ترين محافظتها از کمکنندگان در اين نوع آزمايشيرند، شرکتگمی

  ايمنی برخوردارند. 
فشاری که دولت آمريکا و دليل ازجمله بهداليل مختلفی، و به
چنين همآورند، و های ملی آفريقای سياه میدولتهای دارويی بهشرکت

روندان درحال شههند بهخوامی  های ملیکه دولتخيلی ساده    دليل  اينبه
دخالت دهند که  میهای دارويی تضمين  شرکت، بهکمک کنندمرگ خود  

 بنيامين ميسون ماير .ها نداشته باشندآن یهازمايشو نظارتی در آ
Benjamin Mason Meier های آفريقايی «ملتکند: یخاطرنشان م

دارويی روی] برای تحقيقات [اِعمال محدوديت  اند که نسبت بهنشان داده 
 ارزان قيمت"  یمسابقه"  ترتيب، يکها اکراه بسياری دارند؛ بدينسانان 

  .اند»ی ايجاد کردهانسان   یحقوق بشر و زندگبهای [تباهی]  به  را  یپزشک
مليتی، بلکه دولت آمريکا نيز از های دارويِی چندتنها شرکت نه

  کند. می دهسوِءاستفافقدان نظارت در بسياری از کشورهای آفريقايی 
ی مؤسسه«و  (CDC) ها»  یمراکز کنترل بيمار«،  1994در سال  

مديريت  را برای) آزمايش دارويی NIH( »ملی بهداشت
 .) آغاز کردندZidoduvine )AZT زيدودوفيننام وی به.آی.اچ/ايدز

وی .آی.اچ/ايدزآفريقايِی آلوده به  باردار  هزار زن  17اين آزمايش روی  
زيدودوفينی بود که از انتقال  الزمِ يين ميزان عتآن  هدفو  ،انجام شد

اما   رد.کمتولد نشده جلوگيری میهنوز  نوزاد  وی به.آی.اچ/بيماری ايدز
  گويد: می Meier مايرطور که همان

ها را انجام هرچند که نمايندگان دولت آمريکا اين آزمايش
تانداردهای ها بدون در نظر گرفتن اساين آزمايشدادند، اما می 

بعضی از .... متحده صورت گرفت تحقيقاتی پزشکی اياالت
عنوان سرعت اين آزمايش را بهکارشناسان علمی اياالت متحده به

 AZT مربوط به های.. آزمايش.غيراخالقی محکوم کردند عملی



 کشی ساختاریو نسل داریسرمايه 122 
 

های ، با استانداردمتناقض بود متحده  با قوانين اياالتکه اينعالوه بر 
  .]28[سازگاری نداشتلمللی نيز ااخالقی بين

  
های آزمايِش صنايع دارويی در چارچوب ساختارهای جهانِی شيوه

ميزان   های فقير از همانين است که آفريقايیی ادهندهداری نشانسرمايه
تر شهروندان کشورهای ثروتمند انسانی برخوردار نيستند که بيش  حقوق

که (های فقير  يقايیيست که آفرآور نتعجب  در شمال جهان برخوردارند.
های بهداشتی مراقبتبرند و بهرنج میغيرقابل درمان های از بيماری

و ی هندی عنوان خوکچهتا به ند، حاضر)ندندارنيز دسترسی مناسب 
تر که برای بيش  قرار بگيرندسوِءاستفاده  مورد  چنان  موش آزمايشگاهی  

واقعيت اين  ی تلخِ هضحکمردم شمال جهان غيرقابل قبول است. شايد م
ها روی آزمايش اينکه  یهای فقيرباشد که بسياری از همين آفريقايی

هنگام عرضه بهد همين داروها را قدرت خري  شود،ها انجام میآن
  بازار ندارند.به

  
 

  اپيدمی ايدز 
 بيماریوی در آفريقای سياه به.آی.اچ/ايدز  90ی  در دهه  هنگامی که

بردند، توانايی افرادی که از اين ويروس رنج مید، اکثر  تبديل ش  گيرهمه
ها نفر در را نداشتند که زندگی ميليون یداروهاي همان دسترسی به

 یهاکه شرکت يیهامتيق داد.آمريکای شمالی و اروپا را نجات می
 یکردند، برایم طلب یزندگ یدهندهنجات یداروهااين  یبرا يیدارو 
در   ایی منتشر شدهطور که مقاله همان  باال بود.  اري بس  ري فق  یهايیقاي آفر
  دهد:توضيح می 2001در سال  Time magazine مگزين تايم

دهد های گذشته که نشان میسال مشاهدات فراوان درم غرعلی
کس اين کشی مردم کشورهای فقير بوده، اما هيچبرای نسلعاملی  ايدز  

ايی قرار نداده است. درواقع داروها را در اختيار مردم فقير آفريق
های چندمليتِی شرکت :يعنی(کنند افرادی که اين داروها را توليد می

ويژه بهو ، مربوطه هایدولت چنينهم  ها واروپايیـآمريکايیمتعلق به
صادرات اين داروها  برای محدوديتاز طريق ايجاد  )نگتنيواش
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 حق ثبت ریگيسرسختی واسطهبهسوم و کشورهای جهانبه
د که قيمت اين داروها را انتالش کرده  ی در اين مورد،اختراعات

  . ]29[چنان باال نگهدارندهم 
  

)، UNDP( »ی سازمان ملل متحدی توسعهبرنامهطبق گزارش «
اميد سال گذشته ميانگين    تنهايی در بيستآفريقای سياه بهاپيدمی ايدز در  

قليل سال ت   46طور متوسط به  ه بهرا برای اکثر مردم اين منطقزندگی  به
تر از متوسط سن مردم سال کم 32ميانگينی که سن داده است، يعنی 
درصد از جمعيت برخی از  30چيزی حدود  .]30[شمال جهان است

 .]31[وی هستند.آی.اچ/ايدزبيماری مبتال بهکشورهای آفريقای سياه 
ی از کشورهای اجتماعی و اقتصادی اپيدمی ايدز در بسيار پيامدهای

 Joia جويا اس ماکورجیی گفتهاست. به گر بودهآفريقای سياه ويران
S. Mukherjee :  

هايی که در زامبيا سرپرست ی دوسوم از خانواده آمد ماهانهدر
کند. درآمد درصد کاهش پيدا می 80 ،دهنددست میخانواده را از 

دليل به  نواده راساالن خاهايی که در ساحل عاج يکی از بزرگخانواده 
کند. درصد کاهش پيدا می 50 ،دهندبيماری ايدز از دست می ابتال به

دليل به Burkina Fasoبورکينافاسوبارآوری کشاورزی در 
درصد کاهش پيدا کرده است.  20ايدز مير مبتاليان بهو مرگ

ساعت  16.4تا  11.6وِی مثبت چيزی بين .آی.اچکشاورزان مبتال به
اعت در س  33.6کنند، درصورتی که  کشاورزان سالم  کار میدر هفته  

ميزان به Swaziland سوازيلندنام در مدارِس کنند. ثبتهفته کار می
تراْن مدارس را برای اين دليل که دخاست، عمدتاً به  درصد کم شده   36

  . ]32[اندمراقبت از بستگان بيمار خود ترک کرده 
  

گير تبديل بيماری همهبه 90ی دههايدز در /وی.آی.هنگامی که اچ
ثر با اين ؤ ی مکافی برای مقابله پول آفريقای سياه هایاکثر دولت شد،

که بخِش اعظمی از درآمد نيز بود اين دليل بحران را نداشتند، بعضاً به
های . برنامهشدمیهای خارجی پرداخت بدهیصرف بازها اين دولت

اين هالمللی ب ی بيندهندهوام سساتؤ تعديل ساختاری که از طرف م
ند مان(های خدمات اجتماعی شد، اغلب کاهش هزينهکشورها تحميل می
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تا پول  کردند) را طلب میهای بهداشتی و آموزش و پرورشمراقبت
نانا طور که داشته باشند. همانها وجود آن طلب کافی برای بازپرداختِ 

  رد،کاشاره   2002در سال  Nana K. Poku کا پُکو
ها ساالن در برخی از بيمارستاندرصد از بزرگ  70هنگامی که  

 ی کهديفشار شدبا  ،برندايدز رنج می های مرتبط با از بيماری
بسياری از کشورهای  آوردند،وارد می یو درمان یخدمات بهداشتبه

 بانک جهانیو  المللی پولصندوق بينآفريقايی در جهت اقناع شرايط 
در چنين شرايطی   .شدندهای بهداشتی خود  ش شديد هزينهکاهمجبور به

های مؤثر کمپينايجاد يا  ويروس ايدز ودرمان مؤثر مبتاليان به
تدارک منابع چنين هم و  [بيماری] پرخطر  اثراتدرجهت کاهش 

شده گير تقريباً غيرممکن ضروری برای مبارزه با اين بيمارِی همه 
 تانزانياهای دولت بدهی ینهساال طور مثال... پرداختبه .بود

Tanzanian ای است که صرف برابر از هزينهبيش از سه
  . ]33[کندهای بهداشتی میمراقبت

 
نسبت  ی جهانیسرمايههای ترين واکنشراديکالدر ميان  

ها، يکی هم اين ی تالشاز جمله، گير شدن ايدز در آفريقای سياههمهبه
در جهت توليد و واردات داروهای  را يیدارو های شرکتبود که 
تر از داروهای اصلی است. چالش بکشند که توليد آن ارزانبه ژنريک

 های تجاری حقوق مالکيت فکریِ جنبهی نامهموافقتطبق ها دولت
)TRIPS  (نند» صادر کقهریتوانند «مجوز  می  سازمان تجارت جهانی 

؛ اما اين دهدده را میش  داروهای ثبت  ی ژنريکِ ی توليد نسخهکه اجازه
است.   ی داخلیبرای استفاده  فقطو    در موارد اضطرارِی ملیا  مجوز تنه
ی شده  يک داروی ثبت  ی ژنريکِ قيمت [يک جعبه از] نسخه  ،در نتيجه

 15تا    10در اياالت متحده بين    که  ويروس و داروهای ترکيبی ايدزآنتی
 دالر و در هند هزارهزار  3، در برزيل رسدفروش میبه هزار دالر
ی ها نفر را وعدهمليون نجات ماتْ ادر حالی که اين اقد .]34[دالر است

مقابل منافع  ، درو دولت ايالت متحده يیهای دارو داد، [اما] شرکتمی
  سرمايه تاب تحمل چنين تهديدی را نداشتند.
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طور به متحده ومير ناشی از ايدز در اياالتمرگ  90ی دهه در
داروهای دليل دسترسی بهدتاً به، و اين کاهش عميافتکاهش    ریگي چشم

ومير ناشی از ايدز اما مرگ ،حياتی مقابله با ايدز بود. در همين دوره
. داشتشدت افزايش در آفريقای سياه و ساير نقاط جنوبی جهان به

؛ درحالی بود بيماری ايدزترين مبتاليان بها بيشب آفريقای جنوبی ملتی 
ثير أ) در شيوع ايدز ت یفرهنگ  مل، عواور مثالطمل متعددی (بهکه عوا

ی باالی داروها بود. داشت، اما مانع اصلی درمان اين بيماری، هزينه
 2.600درآمد ساالنه با در کشوری  ،ايدز در آن زمانداروهای آنتی

  . ]53[بوددالر  12.000دالر، 
دز در سال دولت آفريقای جنوبی پس از ناديده گرفتن بحران اي 

ی واردات داروهای گرفت اين معضل را با اجازه، تصميم 1997
تر از هند حل کند، داروهايی که [سازندگانش] تا سال ژنريِک ارزان

المللی نبودند. رعايت قوانين ثبت اختراع بينموظف به 2005
توليد داروهای لغو سياست  هانبالفاصله خوا يیهای داروشرکت

 دات داروهای ژنريکْ که صادرات و وارند کرد ادعاو  ندشدژنريک 
کند. دولت را نقض می  سازمان تجارت جهانی)  TRIPS(ی  نامهموافقت
، و با برآمدمليتی  چند  يیِ های داروشرکت  داری ازطرفبهمتحده    اياالت

، تجديدنظر ت تجارِی دوجانبهافشار آوردن بر آفريقای جنوبی در مذاکر
 ی اياالتسپس کنگره. و  را طلب کردژنريک  داروهای  خريد  در مورد  

اين ی آفريقای جنوبی را مشروط بهتوسعهبه  کمک  1998متحده در سال  
کافی برای فشار  هایقدمکرد که وزارت امور خارجه اياالت متحده 

مربوط های معکوس کردن سياست جهتدرآفريقای جنوبی آوردن به
  .]36[د، برداشته باشداروهای ژنريک خودبه

های تالشدر خط مقدِم ، Al Gore گورآل ،هورجممعاون رئيس
آفريقای به  يیهای دارو های شرکتخواسته  متحده در تحميلِ   دولت اياالت
 يت ازامحفعاِل ، Ralph Nader ردِ ین رالفو  ؛جنوبی بود

دليل را بهگور آلجمهوری آمريکا، کنندگان و نامزد رياستمصرف
 آور و قلدرمآبانه در بازداشتن آفريقایهای حيرتکيتيکات کار بردن به
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قانونی   المللیْ هايی که تحت قوانين تجارت بينجنوبی در اجرای سياست
گسترش کرد که برای  قوانينی اشاره میبه  ردِ ین   رالف؛  محکوم کرد،  بود

در همين  .]37[ندبودطراحی شده ايدز /وی.آی.داروهای اچدسترسی به
جنوبی شکايت کرده و  شرکت دارويی از دولت آفريقای 39 دوره،

[که واردات داروهای   1997مدعی شدند که قانون تصويب شده در سال  
  هاست.کرد] ناقض حق ثبت اختراع آنژنريک را تسهيل می

اتهاماتی را از   سازمان تجارت جهانیهنگامی که دولت آمريکا در  
ل تنظيم کرد، کا برعليه برزي مرتبط با آمري يیِ های داروطرف شرکت

 ؛دفاع از منافع سرمايه گشودجهت ی دومی را در جنگ خود درجبهه
 هایِ ملت 1996 صنايع مالکيتِ  مدعی شد که قانوناياالت متحده 

 سازمان تجارت جهانی TRIPSی نامهناقض موافقت آمريکای جنوبیْ 
ت ثبت که محصوال خواستمی يیهای دارو شرکتاز است. اين قانون 

سال در برزيل توليد کنند؛ در غير اين صورت  3طی ی خود را ه شد
الت و های ژنريک محصو نسخهشود میمجوزهايی اجباری صادر 

  شد. برزيلی] توليد می  يیهای داروها [توسط شرکتدارويی اين شرکت
آمريکای التين ايدز در  /وی.آی.اچترين تعداد مبتاليان بهبرزيل بيش

داشت که دولت داروهای مقرر می 1996و قانون  را داشت،
 اين بيماری تهيه کند.مبتاليان به یهمه ويروِس رايگان برایآنتی

 ،شده، خريد آن را غيرممکن کرده بود ی باالی داروهای ثبتهزينه
، برای توليد بومی بنابراين دولت برزيل تحِت قانون مالکيت صنعت

 امر  کرد، و همين  صادرشور مجوز در داخل کاروهای ژنريک توليد د
سيستم ملی  .]38[منجر گرديد سازمان تجارت جهانیآمريکا به شکايتبه

ايدز /وی.آی.اچهزار مبتال به 120برای  2002بهداشت برزيل تا سال 
ً تمام ويروس رايگان تهيه کرد که دربرگيرندهداروهای ضد ی تقريبا
 در صورتی  ؛ اينبردندری رنج میه در برزيل از اين بيمابيمارانی بود ک

ی برنامه  .]39[اين داروها دسترسی نداشتکس بههيچ  1996در سال    بود
ای بود که در ترين برنامهايدز در برزيل موفق/وی.آی.مبارزه با اچ

 ناشی از ايدز در پنج  وميراجرا درآمد؛ مرگکشورهای جنوب جهان به



 مورد کشورهای جنوب صحرای آفريقای سياه 127 

ً بهسال اول   0.6به آن ی شيوع و درجهرسيد  نصفاين برنامه تقريبا
متحده   که برابر با آمار شيوع اين بيماری در اياالتکاهش  يافت    درصد

  .]40[بود
 راه افتاداو به.جی.ان  100کمپين جهانِی عظيمی با شرکت بيش از   

دفاع هايی که از حق آفريقای جنوبی و برزيل در اجرای سياست
 داد. اين کمپين اياالتمی نجاترا  شانکه جان شهرونداند کردن می

ها تقدم بر جان آدم ی کهی سودمثابهرا به يیهای دارو متحده و شرکت
ی مبارزه با ايدِز دولت تصوير کشيد. در نهايت، موفقيت برنامهبهدارد،  

های متحده و شرکت برزيل، غيرانسانی بودن مواضع دولت اياالت
  روشن ساخت. يی رادارو 

فشارهای سياسی و مبارزات   از پِس   ،2001وئن  در ژ  متحده اياالت
ی برزيل را پس برعليه سازمان تجارت جهانیبه شکايت ،المللیبين

های آفريقايی با دولت يی نيزهای داروگرفت. در همان سال، شرکت
آفريقای  نامهْ اين توافق  را پس گرفتند. شکايت خودو  ندتوافق رسيدبه

با را، البته  ثبت شده ويروِس داروهای آنتی هککرد جنوبی را ملزم می
 برای نمونه،های دارويی خريداری کند.  از شرکت،  تخفيف قابل توجهی

مين يکی از داروهای ايدز أت   Merckِمرک پيکر غول يیشرکت دارو
  .]41[کردآغاز دالر  600در ازای ساالنه را 

 يیای داروهفعالين [مدنی] تسليم دولت آمريکا و شرکتبسياری از  
های ت اجتماعی قلمداد کردند، اما شرکتلی پيروزی عدامثابهرا به
 يیهای دارورا نداشتند. شرکت دعواکشيدن از اين  قصد دست يیدارو 

 ً اين موضوع پی بردند که اگر داروهای تخفيفی را در اختيار به صرفا
قای ی آفري نيز از نمونه هاآنقرار ندهند،  ه][ی درحال توسعکشورها

برای توليد داخلی صادر  قهریی روی کرده، پروانهجنوبی و برزيل پي 
های کنند. شرکتتر را وارد میويا داروهای ژنريک ارزان نمايندمی

مذاکره برای تخفيف موافقت کردند که فهميدند هنگامی با  يیدارو 
حداکثر رساندن در خطر است، توان به شان از بازار فروش دارو سهم

هرِی توليد بومِی توانند از صدور مجوز قود را ندارد، و نمیسود خ 
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را متداول ای  سنت و رويهی آفريقای جنوبی  نمونهدارو جلوگيری کنند.  
خريد برای های مختلف آفريقای سياه نيز دولت ،ی آنواسطهکرد که به

 وارد مذاکره مليتیهای چندز از شرکتی ايدشده داروهای تخفيفِی ثبت
ترين اقتصاد حال، اين واقعيت که آفريقای جنوبی بزرگهربهد. شدن 

ای از ابزار فشار در مبارزه با دولت درجهاين منطقه بود، برای  
آن بودند. فاقد کرد که ديگر کشورها مهيا میرا های دارويی شرکت

های دارويی بردند که شرکتسرعت پیبهکشورهای کوچک و فقيرتر 
ها نخواهند داد. آنبه  اند،دادهآفريقای جنوبی  را که به  همان ميزان تخفيفی

تنها  Senegal سنگالی ايدز در داروهای ثبت شده قيمت ،مثال برای
 یميانگيِن درآمد ساالنهدالر کاهش يافت که نسبت به 1200سالی به

  .]42[ان بودچنان گرهم یدالر 510
چنان يی همو ای دارهشرکتی  دهد مبارزهشاهد ديگری که نشان می

ها نسبت اند، تداوم واکنش آناکثر رساندن سود خود مصممحدبرای به
اعالم کرد  2007برزيل در سال ی برزيل برعليه ايدز است. برنامهبه

ژنتيک  یتوليد داخلِی نمونهبرای قهری مجوز  صدورکه در حال 
 ِمرکشده توسط شرکت  ] ثبت[ضدويروس ايدزِ  استوکريناروی د

Merck  ای در مقابل اين اعالميه، بيانيهِمرک است. شرکت دارويِی
  منتشر کرد که درآن آمده بود: 

 یهايشرکتبه دلسردکننده  یمالکيت فکری پيام اين غصبِ 
ای کشش ه پرمخاطر هایيق در مورد بيماریتحقکند که بهارسال می
پيام   د؛ ايندهمی  تحت تاثير قرار  را  کشورهای درحال توسعهدارند که  

های درمانی روشزند که احتماالً بهبيمارانی صدمه می طور بلقوه بهبه
) که اساس ِمرک(همانند  های دارويی  شرکتجديد و ابداعی نياز دارند.  

توانند وضعيتی را تحمل کنند که  نمیکارشان تحقيق و توسعه است، 
يی شوند که ی توليد داروهايافته متحمل هزينه تنها کشورهای توسعه

يافته ضروری  تر توسعهو کشورهای کم برای بازراهای نوظهور 
  . ]43[است

  
 کند که براساس آناليز سوِد صنايعمیِمرک ادعا  يیشرکت دارو

ی داروهای های توسعه و تهيهتوانند هزينهها نمی، اين شرکتيیدارو 
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؛ اما دن مبارزه با ايدز در جنوب جهان را بپرداز برای صرفهبه مقرون
در سال ها ناسازگار است. اين ادعا با احتساب تحليل سود اين شرکت

 در اياالت يیهای دارو ترين شرکتاز بزرگ شرکتهشت  2009
دهد اين ارقام نشان می .]44[بردندميليارد دالر سود  61.7متحده حدود 

ميلی برای با بی يیهای دارو ايدز که شرکت قيمتِ  که داروهای ارزان
های عظيم سودمانعی در مقابل کردند، میتهيه های آفريقای سياه تمل
  .نبودها آن

در سال  ،متحد مللعالوه براين، براساس برآوردهای سازمان  
ميليون   3.8ی داروهای حياتِی مبارزه با ايدز برای  منظوِر تهيهبه  2010

فته شده درنظر گر گذاریسرمايه ميليارد دالر 7 ،نفر در آفريقای سياه
[در نرسيد؛ مردم آفريقای سياه دست رگز بهداروها هاين  ، اماودب 

های رای استراتژیها ب او .جی.و ان های که دولتابودجه عوض]
 1.3جان  ، توانستايدز] در نظر گرفته بودندی [ابتال بهگيرانهپيش

  .]45[دهدميليون نفر را نجات 
پيکر شرکت غول هشت 2009اگر در سال  ،ديگر عبارتبه

هريک سود  سوِد ساالنه، ميليارد 7.7جای متحده به تدر اياال يیدارو 
، اين تفاوت در سود ساالنه پذيرفتندرا می یميليارد دالر 6.8 یساالنه

  ميليون انسان را نجات دهد. 1.3توانست جان می
سود ميليارد دالر    12.9،  2009تنها در سال  ِمرک    يیشرکت دارو  

مقابله گذاری سال بعد در مبلغ الزم برای سرمايهتقريباً دوبرابر برد که  
  .]46[فريقای سياه شده بودبا بحران ايدز در کشورهای آ

امکان از با تمام نيرو دولت آمريکا که  درمورداين موضوع 
ها دفاع ی جان انسانهزينههای دارويی بهحداکثر رساندن سود شرکتبه

  هفتصد  2010در سال دولت آمريکا که راچ  ؛صادق استکند، نيز می
های درصدی هزينه  يککاهش  .  ]47[کرد  هزينه  ارتشبرای  ميليارد دالر  

در ايدز  رای تمامی مبتاليان بهب کافی   سرمايهتوانست  نظامی آمريکا می
 ی حياتیاين داروهاحال حاضر بهدررا تأمين کند که آفريقای سياه 

  دسترسی ندارند.
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در راستای حِل بحران ايدز،   عقالنی  حِل ظاهراً اهعدم اجرای اين ر
درونی سرمايه است که  ارو سازوک ی قدرت منطقدهندهنشان

کند تا سود خودرا می مجبور پيروی از آنبهرا های دارويی شرکت
فرض  در اين رابطه طنز تلخی وجود دارد: گرچه. ندرسان ب حداکثر به

اما   ،کنند  تي و درمان فعاله بهداشت  ها در حوزشرکت  ني اکه  براين است
دهد که سالمت اجازه نمیها آندرونی سرمايه به منطقسازوکار و 

ها برفرض که مديريت اين شرکترا بر سود مقدم بدانند.  هاانسان
ها را بر سود مقدم بدانند، [اما] ای ممکن باشد که نياز انسانگونهبه

ی دهندهنشان  يیدارو  ايعصن  [سودبری]متحده از  االتي دولت ا تي حما
ارجحيت بخشيدن  برالْ ي ل یدر دموکراسی دولت که وظيفهاين است

  سود سرمايه [در مقابل نيازهای انسانی] است.به
سال مبارزه در راستای فراهم کردن داروهای   15م بيش از  غرعلی

ها انسان بيماری ايدز در جنوب جهان، ميليونحياتی برای مبتاليان به
و   ؛انداز دست دادهکه الزام طبيعی در ميان باشد،  بدون اينن خود را  جا

در سراسر جهان نيز ويروس ايدز ن بهياميليون نفر از مبتال 5بيش از 
 یري تصو چي هداروهای اساسی دسترسی ندارند.  گونهاينچنان بههم

 کردعملاصالح  یبرااين برای نشان دادن نبوِد امکان تر از واضح
 جنوب در باختن جان درحال فقيرِ  مردم نابودی: وجود ندارد هي سرما

 داریسرمايه ذاتی ساختاری خشونت مستقيم نتيجه که آفريقا صحرای
اشاره  Joia S. Mukherjee جوايا اس موکوجیطور که همان .است
 های جسمی و روحیآسيبعنوان که بهکند: «خشونت ساختاری می

 و ی اجتماعیهای ناعادالنهو سيستم استثمار شود، و ازتعريف می
ويروس گيرد، همان عاملی است که سرچشمه میسياسی و اقتصادی 

  .]48[»کمين نشسته استآن بهايدز در سايه 
  

  ی هزارهاهداف توسعه
  2000که در سال  »ی هزارهاهداف توسعهی «قصد از برنامه

جنوب جهان بود.   فقيرِ مردم    ، حِل مشکالت مبرم اجتماعیگذاری شدپايه
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نسبت سال (به 2015تا سال  و گرسنگی فقرميزان  کاهش نيمی از
مستمر  ميزان دو سوم، و اشتغالِ مير کودکان بهو کاهش مرگ )،1990

حتی اگر اين پروژه  بود. اين طرح اهدافِ ازجمله و مولد برای همگان 
ان از ها انسان در جنوب جهميليون  2015ا سال  ت بازهم  ،  هم باشدموفق  

ميليون کودک قبل از رسيدن  2نه برند و ساالفقر و گرسنگی رنج می
چنين اينحال، حتی با توجه با اهدافی ميرند. با اينسالگی می 5سن به

اتخاذ تصميم   ی راهِ معتدل، سازمان ملل متحد گزارش داد که: «در ميانه
سال ی هزاره در اهداف توسعهيابی بهتاريخ دست تا 2000در سال 

از اين  يکهيچيابی بهمسير دست در، کشورهای آفريقای سياه 2015
  .]49[ندارند»اهداف قرار 

موفقيت آن  وابستگیِ  »،ی هزارهاهداف توسعه«مشکل اساسِی 
کشی ساختاری داری است که خود مسئول نسلمدل رشد سرمايهبه
ند که کمتحد اشاره می سازمان مللگزارشی از است. موجود  اکنونهم

ی در زمينه »ی هزارهاهداف توسعه«يابی بهريقا در دستناکامی آف
  کاهش فقر بسيار محتمل است:

تا  2001های رشد [اقتصادی] آفريقا بين سالکه حال عيندر
معضل  تواندمیناين رشد ، اما ودرشمار می تحولی مثبت به 2008

 ين منطقهکاری و فقر را حل کند... بعيد است که ای بیگسترده 
ها و منابع حمايتی کافی، بتواند سياستبدون  ،کل ی يکمثابهبه
چالش ديگر برای کشورهای   يابد...  » دستی هزارهاهداف توسعه«به

توجهی  ثير قابلأآفريقايی اين واقعيت است که رشد سريع اقتصادی ت
های در سالرا    یضعف مشهود  مسئله،اين    شته است.در کاهش فقر ندا

  . ]50[دهدنشان می، درصد 6متوسط  با رشدِ ، 2008تا  2004 نبي
  

اقتصادی   ديدند که مدل رشدبا اين حال که نويسندگان اين سطور می
بندی چنان پایکاری ندارد، اما همثيری در کاهش فقر و بیأها هيچ ت آن

نهاد سرمايه را با اين پيشو سازوکار  منطقی خود بهکورکورانه
 کردن دقيق همان مسيرِ   شيدند که آفريقای سياه [تنها] با دنبالتصوير کبه
دليل بحران که به(رشد اقتصادی مجدد تواند بهاعتبار قبلی میبی

  دست يابد.  )شده بودمتوقف  2008اقتصادی 
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 بهبود وضعيتبا شروع ] و 2008ن اقتصادی بحرا[پس از 
، کشورهای آفريقای سياه فرصت جديدی در مهار کردن یاقتصاد

زايی و تدبيرهای حمايتِی اقتصاد و کاهش فقر از طريق اشتغال
اين که در شرايط بحران اقتصادی و اند. با توجه بهاجتماعی پيدا کرده 

قادر ات اقتصادی خود حفظ ثببه فقطمالی جهانی بسياری از کشورها 
های بايد اولويت اصلی سياست مشترکْ  پايدار و و ، رشد قویبودند

  . ]51[اقتصاد کالن باشد
  

توجهی  اوها منابع قابل.جی.ها و انم اين واقعيت که دولتغرعلی
اند، اما مهيا کرده »ی هزارهاهداف توسعه«يابی بهدست جهترا در
رسد، نظر میاين اهداف بعيد بهآفريقای سياه بههای  يابی اکثر ملتدست

ها برخی از پيشرفتحال که بهمندانه، با اينهای شرافت اين تالش  چراکه
دليل که  ايناز مناطق انجاميده است، اما در نهايت به بعضیدر 

شکست خواهد سرمايه است محکوم بهو سازوکار ی آن منطق محرکه
های ها آفريقايی از گرسنگی و بيماریميليون ساالنه که،اين بود. نهايت
وجود ؛ همين [واقعيت]  بهخواهند ُمرد پذيردرمانگيری و قابل پيش

  .است کشی ساختارینسل یآورنده
  
  

  گيری نتيجه 
 »متحدی سازمان مللی توسعهبرنامه« ويکم،قرن بيست آغازدر 

)UNDPهای برجسته کرد که پيامدنحوی های جهانی را به) نابرابری
آشکار  را سرمايه سازکارو  منطق مطابق با ساختار سيستم اجتماعیِ 

تواند می تربيش یهزينهميليارد دالر  6. پرداخت ساالنه ساختمی
ی کودکان در جنوب جهان همه دسترسی شرايطی ايجاد کند که

 8ساالنه که ؛ اين درصورتی استحتمی باشد ابتدايی هایآموزشبه
شود. ميليارد دالر صرف خريد لوازم آرايش در ايالت متحده می

ميليارد دالر صرِف خريد  11ساالنه  نيز هاترتيب، اروپايیهمينهب 
ی تأمين ای که الزمهتر از بودجهميليارد بيش 2يعنی  ،کنندبستنی می

 و  دم جنوب جهان است.آب آشاميدنی و بهداشت مناسب برای تمامی مر
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های ساالنه صرف که آمريکايی و اروپايی  دالری  ميليارد  17  [باالخره]
 تواندمی راحتیبه ،کنندحيوانات خانگی می برای مواد غذايی خريد

ی مردم جنوب جهان فراهم های بهداشتی اوليه را برای همهمراقبت
  .]52[کند

ی نظام يامِد ناخواستهای از نابرابری در جهان صرفاً پچنين درجه
جهانی است.  دارینظام سرمايه اساسیِ  ءبلکه جز ؛داری نيستسرمايه

 بينيم کهمی ،نگاه کنيم سرمايه اندازچشماز ها گذشته، اگر ی اينمهاز ه
بستنی و مواد غذايی حيواناِت خانگی در  ،فروش لوازم آرايشاز 

، درحالی که آيدت میدسبهآمريکای شمالی و اروپا صدها ميليون سود 
در آموزش و بهداشت و سالمت در  [نسبتاً] پايداریگونه بازاِر هيچ

 کنندگان چنين خدماتیْ که اکثر دريافت ؛ زيراهان وجود نداردجنوب ج 
تصميماتی که توليد   ،بر اين  آن را ندارند. عالوه  یهزينه  اختدپر  امکان

جای توليد ل جهان بهکنندگاِن شماکاالهای لوکس را برای مصرف
د، ن دهکاالهای اساسی برای مردم جنوب جهان در اولويت قرار می

و  ه براساس منطقک؛ بلندنيست  حس و خنثیبیاً صرف هايیانتخاب
. آيندحساب مینيز به» ایعاقالنه« تصميمات کامالً  سرمايهْ  سازکار

هاِی ی مکانيزمتوان از طريق توسعهها را نمینابرابری ايندرنتيجه، 
که داری حل کرد، چراسرمايه  بازتوزيع ثروت و «انسانی کردن» نظام

تناقض مدرونی سرمايه و سازکار ه با منطق هايی هميشچنين تالش
درونی سرمايه امری است  و سازوکار ی منطقاست. غلبه

فورديست چهارچوب سياست کينزی و  حذفکه انناپذير، چن اجتناب
  .استگواِه آن   Fordist Compactکمپاکت

 ني شود و تضمیحفظ م یستي الي امپر یساختارها قيخشونت از طر
 کيدموکرات  یهاتوسط دولت(که  سياسی یساساتصميمات کند که یم
گرفته  کيدموکرات ري غ یالمللني ب  یدر شمال جهان و نهادها برالي ل
عدم وجود با  ،درنتيجه .قرار دارند هي در خدمت منافع سرما)، دن شویم

شويم که اکثريت جمعيت جهان، در مواجه میکی دموکراتي[موقعيت] 
ترين و گذارد، کمثير میأها ت آن طور مستقيم بر زندگیتصميماتی که به



 کشی ساختاریو نسل داریسرمايه 134 
 

گونه حرفی برای گفتن ندارند. فقدان دخالت در هيچ اصالً  يا
زمين، مواد غذايی و داروهای ها و ناتوانی در دسترسی بهگذاریسياست
. با توجه کندمرگ محکوم میبه ساالنهرا  ميليون انسان 10 حياتیْ 

های نابرابری  باها مستقيماً  ميرواتفاق اين مرگريب بهقکه اکثريت  اينبه
طور ها بهاين نابرابری پس، اند؛مربوطجهانی داری سيستم سرمايه

که اين دليل مطابقت دارند، به ساختاری نتو تعريف خشآشکاری با 
طور شود که بهناشی می ایاجتماعی هایهای انسانی از ساختاررنج

مين کرده و ديگران را از أت خصوصی را های بهنامتناسبی منافع گروه
بسيار شمار دارد. و با توجه بهباز می شاننيازهای بنيادينبه دسترسی

شود، ساختاری ناشی می ميری که ساالنه از خشونتو مرگباالی 
 زيراکشی ساختاری است، ی نسلکنندهداری آشکارا برپاسرمايه
 هاگروههندگی را ب شرايطی از ز داریْ  ساختارِی ذاتِی سرمايه ِخشونت

کند که باعث تخريب بخش يا کل آن گروه يا حميل میت  هاعتايا جم
 کشیِ ی نسلداری برپاکنندهسرمايه ،طور خالصهشود. بهعت میاجم

 و گيرد.هدف می ـويژه در جنوب جهانبهـاست که فقرا را  بنيانطبقه
حفظ ارتش موفق به اين دليلداری تنها بهنظام سرمايه که][باالخره اين

شده است که شمار تولد در جنوب جهان  ی برای خودکار اضافنيروی
  کشی ساختاری سبقت گرفته است.ومير حاصل از نسلاز شمار مرگ
 و سازوکار  پيروی از منطقها حاضر بهاز انسان  بخشیاما چطور  
ای چنين گسترده کشیِ نسلکه به و سازوکاری منطق ؛سرمايه هستند

  دهد:توضيح میچنين  Kovelکوول شود؟ می منجر
چيِز آيد،  حساب» میچيزی است که «به  يگانهکه پول  اين دليل  به
، انتزاع خشن دهدرا نشان می  داریسرمايههويت  رحمی که  بیخاِص  

ها (يعنی آفريقا) يا تمام قاره  و هاخواهد گونهو سردی که می
پوست شهری سياه  انمرد های ناخوشايند مردم را (يعنیزيرمجموعه

روند که چيزی بهرا قربانی کند کسانی  خواهد: میرا) قربانی کند
های حضور صفحه  افزايند....ی نمیرزش اضافمداوم درحاِل افزايِش ا
گزين حس اصيل ایی رشد سود را ج] محاسبهنمايش ارزِش [بورس

روح و بی  چنين سرداين  کند. هولوکاسْت هرگزنوعی و دلسوزی میهم 
 . ]53[نبود



 مورد کشورهای جنوب صحرای آفريقای سياه 135 

  ها:پانوشت
[1] Gad J. Heuman and James Walvin, ‘The Atlantic Slave Trade: 

Introduction’, in Heuman and Walvin, The Slavery Reader (London: 

Routledge, 2003), p. 4. 

[2] Food and Agricultural Organization of the United Nations, The 

State of Food Insecurity in the World 2005 (Rome: FAO, 2005), p. 20. 

[3] World Health Organization. ‘Global Facts and Figures’, United 

Nations, 2009. 

[4] Robert E. Black, Simon Cousens, Hope L. Johnson, Joy E. Lawn, 

Igor Rudan, Diego G. Bassani, Prabhat Jha, Harry Campbell, Christa 

Fischer Walker, Richard Cibulskis, Thomas isele, Li Liu and Colin 

Mathers, ‘Global, Regional, and National Causes of Child Mortality in 

2008: A Systematic Analysis’, The Lancet, 12 May 2008, p. 16. 

[5] Michael Brie, ‘Emancipation and the Left: The Issue of Violence’, 

in Colin Leys and Leo Panitch (eds), The Socialist Register 2009: 

Violence Today: Actually Existing Barbarism (Black Point, NS: 

Fernwood Publishing, 2009), p. 239. 

[6] Walden Bello, ‘Destroying African Agriculture’, Foreign Policy 

in Focus, 3 June 2008. 

[7] Ibid. 

[8] Ibid. 

[9] John Vidal, ‘How Food and Water are Driving a 21st-Century 

African Land Grab’, Guardian, 7 March 2010. 

[10] Robert Albritton, ‘Eating the Future: Capitalism Out of Joint’, in 

Robert Albritton, Bob Jessop and Richard Westra (eds), Political 

Economy and Global Capitalism: The 21st Century, Present and Future 

(London: Anthem Press, 2007), p. 52. 

[11] Samuel Loewenberg, ‘Millions in Niger Facing Food Shortages 

Once Again’, The Lancet, 6 May 2006. 

[12] ‘Band-Aids and Beyond: Tackling Disasters in Ethiopia 25 

Years After the Famine’, Oxfam, 22 October 2009. 



 کشی ساختاریو نسل داریسرمايه 136 
 

[13] Loewenberg, ‘Millions in Niger Facing Food Shortages Once 

Again’. 

[14] Patrick Mulvaney, ‘The Dumping-Ground: Africa and GM Food 

Aid’, Open Democracy, 28 April 2004. 

[15] Martin L. Hirsch, ‘Side Effects of Corporate Greed: 

Pharmaceutical Companies Need a Dose of Corporate Social 

Responsibility’, Minnesota Journal of Law, Science and Technology, vol. 

9, no. 2, 2008, p. 607. 

[16] Ibid., pp. 610–11. 

[17] World Health Organization, ‘Research and Development: 

Coordination and Financing’, United Nations, 2010, p. 25. 

[18] Ibid., p. 29. 

[19] Hirsch, ‘Side Effects of Corporate Greed’, p. 611. 

[20] Sarah Aitken, ‘Big Pharma Money Spent on Marketing Exceeds 

Drug Development Costs’, Natural News, 22 February 2008. 

[21] Joe Stephens, ‘Panel Faults Pfizer in ’96 Clinical Trial in 

Nigeria’, Washington Post, 7 May 2006. 

[22] Ibid. 

[23] Ibid. 

[24] Ibid. 

[25] Joe Stephens, ‘Pfizer to Pay $75 million to Settle Nigerian 

Trovan Drug-Testing Suit’, Washington Post, 31 July 2009. 

[26] US Department of State, ‘Nigeria: Pfizer Reaches Preliminary 

Agreement for a $75 Million Settlement’, Guardian, 20 April 2009. 

[27] Benjamin Mason Meier, ‘International Protection of Persons 

Undergoing Medical Experimentation: Protecting the Right of Informed 

Consent’, Berkeley Journal of International Law 20, 2002, pp. 532–3. 

[28] Ibid., p. 519. 

[29] Johanna McGeary, Jay Branigan, William Dowell and Alice 

Park, ‘Paying for AIDS Cocktails’, Time, 12 February 2001. 



 مورد کشورهای جنوب صحرای آفريقای سياه 137 

[30] UN News Centre, ‘Life Expectancy in Sub-Saharan Africa is 

Lower Than 30 Years Ago: UN Index’, United Nations, 9 November 

2006. 

[31] Nana K. Poku, ‘Poverty, Debt and Africa’s HIV/AIDS Crisis’, 

International Affairs, vol. 78, no. 3, 2002, p. 533. 

[32] Joia S. Mukherjee, ‘Structural Violence, Poverty and the AIDS 

Epidemic’, Development, vol. 50, no. 2, 2007, p. 119. 

[33] Poku, ‘Poverty, Debt and Africa’s HIV/AIDS Crisis’, pp. 538–

9. 

[34] McGeary et al., ‘Paying for AIDS Cocktails’. 

[35] William W. Fisher III and Cyrill P. Rigamonti, ‘The South Africa 

AIDS Controversy: A Case Study in Patent Law and Policy’, Harvard Law 

School, 10 February 2005, p. 3. 

[36] Ibid., pp. 7–8. 

[37] Ibid., p. 8. 

[38] Amy Nunn, The Politics and History of AIDS Treatment in Brazil 

(New York: Springer, 2009), p. 128. 

[39] Paulo R. Teixeira, Marco Antonio Vitória and Jhoney Barcarolo, 

‘The Brazilian Experience in Providing Universal Access to Antiretroviral 

Therapy’, Agence Nationale de Recherches sur le Sida (ANRS), Paris, 

June 2003, p. 82. 

[40] Ibid., p. 75. 

[41] Fisher III and Rigamonti, ‘The South Africa AIDS Controversy, 

p. 10. 

[42] McGeary et al., ‘Paying for AIDS Cocktails’. 

[43] ‘Merck & Co., Inc. Statement on Brazilian Government’s 

Decision to Issue Compulsory License for STOCRIN’, Merck & 

Company, Whitehouse Station NJ, 4 May 2007. 

[44] ‘Fortune 500: Our Annual Rankings of America’s Largest 

Corporations’, CNN, 3 May 2010. 

[45] UNAIDS, ‘What Countries Need: Investments Needed for 2010 

Targets’, United Nations, February 2009. 



 کشی ساختاریو نسل داریسرمايه 138 
 

[46] ‘Fortune 500’. 

[47] Naomi Powell, ‘World Military Spending Tops $1.6–trillion in 

2010’, Globe and Mail, 11 April 2011. 

[48] Joia S. Mukherjee, ‘Structural Violence, Poverty and the AIDS 

Epidemic’, Development, vol. 50, no. 2, 2007, p. 116. 

[49] UN Department of Public Information, ‘Africa and the 

Millennium Development Goals’, United Nations, June 2007. 

[50] United Nations Economic and Social Council, ‘Report on 

Progress in Reaching the Millennium Development Goals in Africa 2011’, 

United Nations, 8 March 2011, p. 10. 

[51] Ibid., p. 1. 

[52] UNICEF, ‘The State of the World’s Children 2005: Childhood 

Under Threat’, United Nations, December 2004. 

[53] Joel Kovel, The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the 

End of the World? (London: Zed Books, 2007), pp. 152–3. 
  
  
  
  
  
  



 

 
  

 کنيم،های آينده فکر نمی نسلجايی که ما به از آن
  ها ما را نخواهند بخشيد. آن

 هندريک تيکنن 

  
  

ی اجتماعی شديدی که درنتيجه بحرانکند که مارکس استدالل می
واقع  )توليداضافه يعنی ( پيامد آناوليه، استثمار کارگران و  انباشت

عبور از آن داری قادر بهکند که سرمايهشود، نهايتاً مانعی ايجاد میمی
کند که مانعِ دوم و غيرقابل عبوری چنين اشاره میاو هم نخواهد بود.

استدالل مارکس  طبيعت. :گيردبرابر سرمايه قرار میديگری نيز در 
منظور به  ،صرف جديدمکشف ارزش  ای  بری سرمايه  که محرکه  کندمی

برداری از بهرهای ناپايدار بهشيوهرا به افزايش ارزش اضافه، سرمايه
  .]1[کندطبيعی در سراسر جهان هدايت می منابع

نها بر انباشت متمرکز سرمايه ت و سازوکار جايی که منطقاز آن
سترش ی تعقيب و گکه در نتيجه زيست بحران محيطنسبت بهاست، 
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رشد به . و سرمايه برای انباشتْ نابيناست ،شودمداوم سود ايجاد می
نامحدود رشد  نيازمند اً سرمايه ذات کهدرحالیاقتصادی مداوم نياز دارد. 

ای شيوهبه ج آناويژه اگر استخربه ،، اما منابع طبيعی اين سيارهاست
 ستمي س  یون درناقض  ، ت. در نتيجهاستمحدود  ،  گيردنصورت    قابل تحمل
  کند،یخاطرنشان م واي شطور که همان ؛ زيراشودیآشکار م

صورت است که  یعياز منابع طب یبرداربا بهره  یرشد اقتصاد 
 ینيرزميز یهااستخراج آبکند. یم جاديرشد ا يیزداجنگل .رديگی م

کند. یم جاديرشد ا از حدْ  شيب یِ ريگیشود. ماهیرشد م جاديباعث ا
بازسازی همان قلمروهايی کمک تواند بهتصادی نمیتر اقرشد بيش

همان اندازه که سرمايه  کند، که برای رشد اقتصاد نابود بايد گردند. به
تواند شود. رشد بازار نمیمیکند، طبيعت ُخرد و چروکيده رشد می

  . ]2[بحران شديدی را حل کند که خود ايجاد کرده است
  

داری و پايداری سرمايه بين مدل رشِد ذاتِی نظامجا در اين
بالمی  جانطور که همان وجود دارد. محيطی تناقضی اساسیزيست
کند: «از منظر اکولوژيک، اشاره می  John Bellamy Foster  فاستر

داری مترادف با نظام سرمايه قيمت و صورتیْ هراين سيستم به شکبی
محيطی ستمستقيم با پايداری زي ناقضی اقتصاد جهانی را در ت است، و 
  .]3[دهد»قرار می
سهولت ناديده که چنين واقعيتی از سوی بسياری از مردم بهاين

ی کارگران و از دليل شرايط ازخودبيگانهشود، از سويی بهمی گرفته
داری است. گرايی سرمايهمصرف فريبندگیدليل سوی ديگر به

نظام  وسطتمحيطی زيستضد توليد کاالهای تفوقبه با توجه ،درنتيجه
های مصرفی عادت یواسطهبه اکثر مردم شمال جهان، داریسرمايه
 کولطور که همان .شوندکنندگان طبيعت تبديل میتخريببهخود 

  ،دهدتوضيح می
هم   های لوکس و ورزشیْ ی کاالهايی مانند ماشينتوليد و عرضه

ها را سودآورند؛ و افرادی که اين ماشين ی طبيعت و همْ کننده تخريب
دليل تغيير هستند، به هايیدنبال چنين ماشينکنند و بهاستفاده می

اند؛ محيطی» تغيير کرده افرادی «ضدزيستشان، خود نيز بهنيازهای
امری   را داریسرمايهقوانين  براساس  زندگی  ها آن که اين معنیبه
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بحران جرم  دانند، و چنين است که شريک  مقرر شده توسط طبيعت می
اقدام دربرابر چنين بحرانی محيطی شده و ديگر قادر بهزيست
  .]4[نيستند

  
داری برای گرايِی سرمايهفرهنگ مصرف فريبندگی هرروی،به

ً کاالها فراتر می ،کارگران ازخودبيگانه اين  رود؛از مصرف صرفا
ی وی با طبيعت را تغيير ی هستی انسان و رابطهفرهنگ جوهره

بار گجنون مرگويد: «همين تغيير است که بهمیکول    ،يجهدهد. درنت می
دهد که امری طبيعی هميشه در حال گسترش سرمايه اجازه می انباشتِ 

  .]5[نظر برسد»به
 
 

  رؤيايی غيرممکن
نيز فقرای جنوب جهان گرايی را بهمصرفسرمايه همان رؤيای 

فقير جنوب  مردمکند که رشد اقتصادی مداوم بهفروشد و ادعا میمی
يابند که  دست ایمادی همان استاندارد زندگیدهد که بهجهان اجازه می

 ی نخستدر درجه. چنين رشدی ندمردم شمال جهان از آن برخوردار
  آيد. دست میکشی منابع طبيعی بهاز طريق بهره

متحده که که اياالتچنين رؤيايی غيرممکن است، چراتحقق اما 
 25دهد، رصد از کل جمعيت جهان را تشکيل مید 4جمعيت آن تنها 

را  ی جهانیدرصد از مواد خام توليد شده 50درصد از انرژی و 
درصد از  40ی کنندهيدتول که ضمن اينکند، تنهايی مصرف میبه

است که در اين کره نه منابع طبيعِی   روشن  .]6[ستهجهان نيز  ضايعات  
 7وجود دارد که جمعيت  تیضايعا یکافی و نه مکانی برای ذخيره

مند بهره اید از همان استانداردهای مادی زندگین ميلياردی زمين بتوان
  .برندميليون آمريکايی از آن بهره می 300شود که 

و توليد صنعتی و رشد  ،جهانی یادغام چين در اقتصاد سرمايه
 یدهد که مدل توسعهسوخت فسيلی آن نشان میوابسته به اقتصادیِ 

انتقال   .غيرقابل اجراست  جهانداری برای اکثريت مردم جنوب رمايهس
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داری، همانند ديگر ی سرمايهتوليد براساس شيوهنظام توليدی در چين به
ها شده است. افزايش سطح نابرابریکشورهای جنوب جهان منجر به

که ايجاد کرده ی متوسِط شهری جديدی را طبقه چين رونق اقتصادی
از همان سبک  جمعيتميليون نفر است، و اين  200نزديک به 

ی شمالی از آن کرهکه ديگر مردم نيم کنداستفاده می یازندگی
ی توليد ناخالص که سرانه است صورتیدر . اين ]7[برخوردارند

ميليون  38که [ Guizhou گوازو فقيرترين استان اين کشور يعنی 
و  Belize يزبل، Ecuadorادور تر از اکو جمعيت دارد]، کم

  .]8[ستآنگوال
داری ی رشد نظام سرمايهواسطهبه ی کهنفر ميليون 200همين 

هشداِر گرمايش زمين را ی ها، زنگاندعروج کرده ی متوسططبقهبه
چنين موجب تشديِد ستيز ميان هم ،همين امر اند.صدا درآوردهبه

کاهش در و بههای امپرياليستی در رابطه با کنترل منابع طبيعی رقدرت
جهان  )چين :يعنی(ويژه سوخت فسيلی شده است. غوِل آسيا زمين، به

، و در سال کاودیمکاهِش نفت شدت روبهرا در راستای يافتن ذخاير به
دومين به ،متحدهبعد از اياالت، و با پيشی گرفتن از ژاپن 2003

ين با زمان، چهم. ]9[ی بزرگ نفت در جهان تبديل گرديدکنندهمصرف
سنگ زغال ازدرصد آن را  80رشد برق مواجه است که نياز روبه
ری جهانی، داهای پيشين سرمايهچين نيز مانند قدرت . ]10[کندتوليد می

داری مبتنی بر سوخت فسيلی را دنبال ی سرمايهی توسعههمان شيوه
کند: اشاره می Walden Bello والدن بلو طورکه کند. همانمی

سرعت چنين سرآمدان هندی و ديگر کشورهای بهن چينی و هم«سرآمدا
داری از نوع آمريکايی را دارند، درحال توسعه قصد بازتوليد سرمايه

ساز «نبرد سرنوشتمصرف بيش از حد است»، و    اشنظامی که محرکه
ناپذير ی اجتنابنتيجه)  ecological Armageddon» (محيطیزيست

  .]11[آن خواهد بود
 6درصد از کل جمعيت اين کشور، و تنها  20ی متوسط چين طبقه

ی کرهکنون در نيمدهد که همتشکيل می را ميليارد انسانی 3درصد از 
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ای] که کنندهفشار [تخريببا توجه به کنند.جنوبی در فقر زندگی می
زندگی ی ترفيع تيجهنکه وارد شده، زيست  منابع طبيعی و محيطروی 

مردم   سطح زندگیبه  هااز جمعيت فقير جهان و رساندن آندرصد    6تنها  
ی وعده تحققِ که] نتيجه گرفت  توان[میی شمالی بوده است، کرهنيم

ها در اين سياره غيرممکن داری برای تمامی انسانی سرمايهتوسعه
ً به نداريم که زمين ی مانند کره سياره 4اين دليل که ما است. دقيقا

در شرايط مشابهی است که مردم  جهاناشتن تمام مردم نگهدی الزمه
[درست  ،ندجهان از آن برخوردارآمريکا و ديگر کشورهای ثروتمند 

حاصل کنند   ناني قصد دارند تا اطم  یست ي الي امپر  یهاقدرت  همين دليل]به
 ارهي س  نياز منابع ا  یمصرف درصد نامتناسب بهچنان  هم  شانیهاکه ملت

  .خواهند دادادامه 
چنان مجبور بنابراين بديهی است که اکثريت جمعيت جهان هم

. ندکشی ساختاری برای حفظ وضعيت موجودنسلو  تحمل خشونتبه
  کند: اشاره می Aminامين طور که همان

گفت   ،جورج دبليو بوشجمهور سابق آمريکا،  هنگامی که رئيس  
ی ی زندگی آمريکايی بدون گفتگوست»، خودپرستی کشورها«شيوه 

بسياری های  ای بيان داشت.... آدم رحمانهطور بیی شمالی را بهکره نيم 
در اروپا و ژاپن همين احساس را دارند، حتی اگر از بيان آن خودداری 

اين منابع اين معنی است که دسترسی بهکنند. اين خودپرستی صرفاً به
بيان به  ی جنوبی (ياکره کشورهای نيم   برای  یاديتا حد زياب  طبيعِی کم 

[فرقی درصد از بشريت) ممنوع خواهد بود؛ حال  80ديگر برای 
ی از اين منابع استفاده  های جنوبْ درصدی 80قصد اين کند که] نمی

ی شمالی باشد (که هدر دادن منابع طبيعی است کره ی نيم همان شيوه به
[و  ترهای اقتصادی بيشها فرم که آنو خطرناک)، ويا اين

  . ]12[بينی کرده باشندپيشرا  ای]دگرگونه
  

در خوابی که سرمايه گويد،  می  Mészáros  اروسژمطور که  همان
شود؛ ی مشاهده میتناقض آشکاربرای مردم جنوب جهان ديده است، 
  ،چراکه سرمايهداری است، اين تناقضی بنيادين در نظام سرمايه

 تضايعاتواند «پيشرفت» را از «تخريب»، و «ترقی» را از  نمی
باری داشته باشد. تفکيک کند، هرچند که اين عدم تفکيک نتايج فاجعه
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تر بگشايد، بايد مهاِر قدرت سرمايه هرچه قدرت بارآوری توليد را بيش
تر توسعه تر رها کند؛ و هرچه حجم توليد را بيشتخريب را نيز بيش

 آور دفن کند.هايی از ضايعاِت خفقانچيز را زير کوه دهد، بايد همه
داری ناسازگار از اساس با «اقتصاد» توليد سرمايه اقتصادمفهوم 

ای گرانهطور چپاولی ما را بهسياره   منابع محدوداست. سرمايه، اوالً  
 زيستِ   طيمح و مسموم کردن یسازآلوده با کند، و سپس نابود می

وضعيت را انبوه،    ديحاصل از تول  یهاها و پسابزبالهتوسط    هاانسان
 . ]13[کندمی  نيز ترچه کرده بود، وخيم از آن

 
  

  وهوايی بحران تغييرات آب 
ی توسعهمحيطی زيستآميز ی فاجعهيکی از نتايج بالقوه

های ی زمين است. و همانند بسياری از جنبهداری، گرمايش کرهسرمايه
داری، نابرابری در بحران گرمايش زمين نيز در ديگر نظام سرمايه

ثيرات مخرب آن قرار أترين ت که تحت بيش شودمی تشديدميان کسانی 
ً  داریهای ثروتمنِد سرمايهکشورکه حالیدر .گيرندمی يت مسئولعمدتا

شده يش زمين  اگرمباعث    عهده دارند کهرا بهای  خانهگازهای گل  انتشار
دليل قرار گرفتن ی جنوبی هستند که بهکرههای نيماست؛ [اما] اين ملت

گيرند، و در معرض پيامدهای ناگوار آن قرار می  یسيردر مناطق گرم
  . کنندرا نيز تحمل میترين تاثيرات مخرب بيش

، بين سازمان ملل» المللی تغييرات اقليمیبين مجمع«ق گزارش طب
با  2020هوا تا سال و دليل تغيير آببهميليون نفر در آفريقا  200تا  75
برخی از کشورها محصوالت  در «بود آب مواجه خواهند شد، و کم

درصد کاهش خواهد داشت. توليدات  50کشاورزِی ديم تا وابسته به
شود، در بسياری از شامل مینيز را غذا سترسی بهدکه کشاورزی، 

 ني همبه .]14[»ثير قرار خواهد گرفتأشدت تحت ت بهکشورهای آفريقا 
رف اصم یآب برابه یکاهش دسترسنيز  ني الت یکاي، در آمربي ترت

 یاز مردم را در معرض گرسنگ یاندهي تعداد فزا یو کشاورز یانسان 
کند که بينی میپيش همان گزارشدر صورتی که  دهد.یقرار م

ی آينده در در چند دهه  ياری منظم ندارد]آب[که نيازی به  کشاورزی ديم
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های اين روند و پيامد. ]15[يابدافزايش می درصد 20تا  5 شمال آمريکا
طورکه همان  ؛در جنوب جهان درحال حاضر آغاز شده است  انی آنْ انس

 2010اورز کنيايی در سال کش 2000تر نيز ذکر شد، خودکشی پيش
 ینشانه بود)، وهواتغييرات آب(که ناشی از  دليل خرابی محصولبه

سازمان از  Kermal Dervisِکرمل درويس ی گفته. بهاستاين روند 
: «تغييرات اقليمی در UNDP ی ملل متحدسعهی پيشرفت و تو برنامه

 هستند که بالفاصله تاواننهايت تهديدی برای کل بشريت است. اما فقرا  
خواهند کرد،  های انسانی پرداختاين تغييرات اقليمی را با هزينه

محيطی که هيچ  مسئوليتی در برابر [فجايع] زيستدرصورتی 
  .]16[ندارند»

طور نامتناسبی تحت تأثير ی جنوبی بهکرهنيم  اين واقعيت که فقرا در
که است ای ن تأثيرات تا درجه، و اي گيرندمیوهوايی قرار تغييرات آب
ديگر امکان برآورده کردن نيازهای اساسی   هاْ افزايشی از آنتعداد روبه

اکنون کشی ساختاری همتشديِد نسلاز  یاه، نشان نخواهند داشتخود را 
ی کرهی مهاجرت را در مردم نيمچنين انگيزههم امر . ايناستموجود 

اند، هوايی قرار گرفتهو تغييرات آبثيرات مخرب أجنوبی که تحت ت 
منظور زنده ثروتمند شمال جهان به کشورهایهرطريق ممکنی بهبه

بُروز  ی چنين وضعيتیْ بدون شک، نتيجهدهد. ماندن افزايش می
ياداً طبقاتی در حاکميت سرمايه است؛ سنگربندی شديدتِر آپارتهايد بن 

«تهاجم» اين برابر تقويت نظامی خود در  درصددثروتمندان چراکه 
  .خواهند بود مهاجرتی

حل ی هايی که متوجهتالشداران در برابر سرمايه جدیمقاومت 
انگيزی فتگامِر شاست،  يش زمين  اويژه گرممحيطی و بهبحران زيست

کنند که طور ضمنی] از اين حکايت می[به هاتالشزيرا اين  ؛نيست
برخی  .]17[اندازندمیخطر ثروت را بهانباشت  یها براآن يیتوانا

وهوايی های انسان در تغييرات آبکنند که فعاليتسادگی انکار میبه
های و ديگر ديپلمات Al Gore گورالکه حال درعينثر است. ؤم

المللی های بيننامهو توافقرسميت شناخته «سبز» اين معضل را به
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و  Kyoto و کيوتهای بازار (يعنی پروتکل حلمحيط زيستی و راه
کنند ) را ترويج کرده و اين توهم را ايجاد میتجارت کربنهای  مکانيسم

اند؛ اما واقعيت اين محيطیکه درحال تالش برای حل بحران زيست
تجارت هايی مانند  حلراه شکست خواهد خورد.  ها  استراتژی آنکه  است
-capو    ،خنثی کردن کربنی]  نامههای [توافقنامچنين بهکه هم  ــ  کربن

and-trade  ]:ای و خانهگازهای گلتوليد  و نسبت مجاز محدوده يعنی
 شود ــ تنهاتجارت برای هريک از اقتصادهای جهانی] شناخته می

آن يطی بهمح داران در حل بحران زيستکه سرمايهحلی استراه 
ها بازارهای جديدی را برای انباشت حلگونه راهکه اينانديشند، چرامی

ترين نوع تعديل نيز هست. درنتيجه، آيندکند و خوشثروت ايجاد می
سرعت در حال رشد در بازار جهانی يکی از کاالهای بهبه  تجارت کربن

تا  2005ی هاگونه کاالها بين سالتبديل گرديده و حاصل  تجارت اين
  .]18[بوده استسيصد ميليارد دالر  2010

 اکسيددیهايی که بيش از حد مجاز خود شرکتبه تجارت کربن
از  کربن اکسيددیخريد اعتبار توليد  یاجازه ،کنندکربن توليد می

تر از ها کمای آنخانهدهد که انتشار گازهای گلهايی را میشرکت
شرکت با عبارت ديگر، يک . بهستهاآنبه اختصاص داده شده ميزانِ 

آلودگی را بخرد.  از حدِ ی توليد بيشتواند حق ادامهپرداخت پول می
توانند چنين میهم ،کنندتوليد می بسيار شديد هايی که آلودگیشرکت

خريداری را  offsetsکربن»  یکنندهيا تعديل و خنثی( آفست کربن«
ای دهد که بيش از حد مجاز گازهها اجازه میآنکرده و اين امر به

های کاهش انتشار تی از پروژهااعتبار  هاآفستای توليد کنند. اين  خانهگل
  .هستند ای] در جنوب جهان مانند کاشت درختخانه[گازهای گل

تجارتی  اين سيستمکنترل فقداِن نظارت منظم برای اما با توجه به
های پروژهاعتبارها برای همان  يناکه توان تعيين کرد نمی، المللیبين

شود های چندمليتی فروخته میشرکتای بهگازهای گلخانه  کاهش انتشارِ 
بُرند و میبعد از چند سال را شده  ههای تازه کاشت که جنگلويا اين

 در بازارهای تجارت کربن را های جديد و دارای اعتبارنهال
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ثيری أت   تجارت کربنوسوم به]  ی مکه، [برنامهنهايت اين  .]19[فروشندمی
د ندهنداشته و مطالعات متعددی نشان میرا فت رانتظار می از آن که

ای در جنوب ی کاهش انتشار گازهای گلخانهپروژه 2000که بيش از 
 دادند،هايی که در اين زمينه میوعده ی متناسب باکاهشجهان موفق به

در  k SchapiroMarمارک شاپيرو طور که همان .]20[است نشده
 با کند: «اين بازار از اساساشاره می تجارت آفسِت کربن رابطه با
است که با ظرافت   ایشده و اقدام ناپديد شونده  یحااستادانه طر  تردستی

تواند گيرد، اما نمیهای جهان قرار میدر خدمت منافع فوری دولت
  .]21[چالش بکشدشونده را بهتشديدمحيطِی زيستبحران 
 تيمسئول یدارهي سرماکنند که تأييد میکه ضی از افرادی بع
ی نوآورانه تي معتقدند که ماهچنين  ، همرا برعهده دارد  یجهان  شيگرما
 ني حل ابه تي مربوطه درنهاتکنولوژيِک  یهاشرفتي و پ یدارهي سرما

  پردازد.یمسئله م
اشاره  آکتيويست Butler Simon سايمون بولترِ طور که همان

ی نجات دارِی سبز امری مشهود است: «وعده، خواست سرمايهکندمی
کند و برای مردم دهد، رشد اقتصادی را حفظ میی زمين را میکره

اين اميد را ايجاد داری سبز  سرمايهآورد.  وجود میبه  فراوانزيادی پول  
معنی اين  به  ؛کند که راه آسانی برای خروج از اين بحران وجود داردمی

تغييرات اساسی وهوايی را بدون توسل بهانيم تغييرات آبتو که می
  .]22[متوقف کنيماجتماعی 

 های حل ِداری سبز و راهاما تاريخ نشان داده است که سرمايه
 ،ها گذشتهی اين. از همهرا ندارند حل اين بحرانتوان  تکنولوژيکی آنْ 

ولوژيکی های تکن وجود تمام پيشرفت رغمِ علینبايد فراموش کرد که 
کاهش نه تنها محيطی های زيستقرِن گذشته، وسعت آسيبگير نيمچشم

لی آن طورکه  است. همان داشتهنيافته، بلکه در اين دوره افزايش نيز 
  دهد:دانشمند علوم سياسی نشان می   Lee-Anne Broadheadبرودَهد  

های سبز برای ايجاد پلی مياِن ی ديپلماتی صميمانههاتالش
دليل پذيرش زيست، به محيطاقتصادی و مسائل مربوط به شکافِ 

دارانه] کردهای مخرِب ذاتی نظام اخالقی رشِد [اقتصادی سرمايهعمل
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ی جامعه  هیشکست است. رشد اقتصادی و سازماندمحکوم به
 ،مؤثر سرمايه و نرخ سود  بخشنده و  تحرک  المللی پيرامون اهدافِ بين

در جستجوی آن هستند، ذاتاً  اهسرمايهکنندگاِن که کنترل 
آن نگاه کنيم، استخراج مواد هرنحوی که بهمحيطی است. بهضدزيست

خام برای توليد کاالها، و تقاضا برای [اين کاالها] که در بسياری از 
ی اثربحش در رفع موجوديت، بهشودمی طور تصنعی ايجاد موارد به

ز پنهان کردِن شود. هيچ ميزان امحيطی راهبر نمیزيست بحران
 ی تکنولوژی سازگار با محيطی صحبت درباره وسيلهواقعيت به

دارانه] گر نظام اخالقی رشِد [اقتصادی سرمايهزيست، خاصيت ويران
های تکنولوژيک حلکند، هنگامی که پژواک شکست راه را خنثی نمی

  گيرند.وجه قرار میمورد ت
  

های ناپذير ديپلماتبدر رابطه با شکست اجتنا که ُکول طورهمان
از طريق ] گرمايش زمين منظور [حل بحرانِ که به گورالسبز مانند  

 ،شوندداری وارد عمل میمقررات در ساختارهای نظام سرمايه ايجاد
همان است که بايد چه که شاهد آن هستيم متاسفانه آن«کند: اشاره می

اين واقعيت بهباشد، چراکه که گرمايش زمين يک يادآوری عينی نسبت 
سرمايه .  پايان خود نزديک است و يا جهان...داری بهاست که يا سرمايه

و اين [خواست سرمايه] گرمايش   ،دست آوردخواست بهچه را میهرآن
ی کامالً حقيقت غيرقابل انکار زمين را موجب گرديد. و حاال اين

» اين درحالی که «حقيقت ناخوشايند ،بنابراين. ]24[»ناخوشايند است
ی زمين تهديدی برای بشريت است، واقعيت است که گرمايش کره

ناخوشايند» اين واقعيت است که سرمايه در حل مؤثر  «حقيقت واقعاً 
درونی خود   وسازوکار  دليل پيروی از منطقبحران [زيست محيطی] به

  ت.ناتوان اس
 
  

  گيری نتيجه 
جهانی نياز   یحلراه گرمايش زمين معضلی است که بهکه،  نهايت اين

هايی که حلراه ،شناسند؛ بنابراينای مرز نمیخانهدارد. گازهای گل
د، تا زمانی که ن شو و حتی در سطح ملی ارائه میجداگانه جوامع برای 
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گرانه را در نقاط ديگر مجاز تخريبی اقدامات  داری ادامهنظام سرمايه
  داند، ناکارآمد خواهد بود.می

طبيعی اين سياره و پيامدهای نابرابر تغييرات توزيع نابرابر منابع 
تنها  داری است، نهی [حاکميت] نظام سرمايههوايی که نتيجهو آب

، بلکه در آينده نيز ندمعضالتی هستند که در جوامع فقير کنونی مشهود
کشی ها انسان تأثيرات ناگواری خواهد گذاشت. بهرهيليونم روی

های نيازهای اساسی نسل تأمين زمينْ  یکره منابع طبيعی ناپذيرِ جبران
[بقا پيدا  آيندههای البته اگر نسل کند ــتبديل میچالشی حتمی آينده را به

 توزيع  حقيقت،رويارويی داشته باشند. در    ی برای  فرصت اساساً    کنند و]
ندان متنها موجب نابرابری ميان ثروت  نابرابر منابع طبيعی اين سياره نه

مندان و تثرو بين نابرابری بُروز ، بلکه منجر بهاست و فقرای کنونی
  آينده نيزخواهد شد. یفقرا

محيطی و بحران زيست با یطور مؤثرتواند بهنمی سرمايه
، چراکه برای انجام چنين مواجه شوداز آن ناشی کشی ساختاری نسل

او تحميل که بهملزم است اساسی خود  و سازوکار نقض منطقبهکاری 
  کند:اشاره میکول طور که همان شود.می

محيطی را ندارد، چراکه سرمايه توانايی بهبوِد بحران زيست
«يا رشد کن ويا بمير» که  ا در بيماریِ موجوديت بنيادين خويش ر

کند؛ و تنها روشی که نسبت [اساس] زايش چنين بحرانی است، بيان می
دقيقاً سرمنشاِء  آن آگاهی دارد، توليد براساس ارزش مبادله (يعنی:به

توليد فقِر توأم با بحران) است.... و سرانجام، گرايش آهنين سرمايه به
اين معنی است که قير و ثروتمند بهثروت و افزايش شکاف بين ف

ی خود باقی مانده و ی خودکامانهداری بايد در هستهی سرمايهجامعه 
با بحران د ای را ندارد که بتوانی فضای يارمندانهتوانايی توسعه

 . ]25[مقابله کند ای معقولگونهبه محيطیزيست
  

جوانب مختلف   ناپذير ازجبرانکشی  سرمايه و بهرهيِی  کاالی  خاصه
؛ استعدالتی اجتماعی و نابرابری بیسازای شکل خاصی از  طبيعتْ 

ی عليه[کنشی] برکشی ساختاری ساختاری و نسلدرنتيجه خشونت
زندگی نسبتاً مجلل کنونی  سبک زيراشود، محسوب میهای آينده نسل
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 گانهای بقای کودکان و نوادپايهنابود کردن  یواسطه[جهان] به اقليتِ 
ی واسطهميليون انسان به 10اکنون ساالنه بيش از ما برقرار است. هم

دهند، داری جان خود را از دست میساختارِی ذاتی نظام سرمايهخشونت
ی انسان ديگر درنتيجه ــ ميلياردهابسا چهو ــ ها يونميلنيز و در آينده 

حيطِی سرمايه جان خود را از دست مضدزيست و سازوکار منطق
کشی مردم و طبيعت تحِت نظام خواهند داد. بديهی است که اگر بهره

و  کندمیساختاری تنها رشد  کشیميزان  نسل، يابدادامه داری سرمايه
طور که نابودی نژاد بشر خواهد شد. همانطور بالقوه منجر بهبه

ای که هرجامعه«گويد:  می  Ian Angusايان آگنوس  نام  شناسی بهجامعه
توان آن را متمدن ناميد. و هر دهد، نمیچنين روندی را میی اجازه

 .]26[شود، مستحق بقا نيستچنين روندی می  موجبای که  نظام اجتماعی
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تغييرناپذير،  چيزدر تاريخ، در زندگی اجتماعی، هيچ

  وقت هم نخواهد بود. سخت و قطعی نيست؛ و هيچ
 آنتونيو گرامشی

  
  

را ايجاد کشی ساختاری داری نسلم سرمايهکه نظااينبا توجه به
اين نظام سزاوار بقا نيست،  گويد،می آگنوسطور که و همان کند،می

 کهني ا گري د یمسئلهحيات خود ادامه داده است؟ پس چگونه تاکنون به
آشکار   تي توانست رضا  یکشنسل  بر][مبتنی  یاجتماع  ستمي س  ني چگونه ا

بقای خود ادامه را جلب کند و به جهان تي از جمع یبخش قابل توجه
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 آنتونيو گرامشیفيلسوف ايتاليايی اين سئوال بهبه پاسخ برای ؟دهد
های از روش کند که سرآمدان حاکمل میاستدال؛ او کنيممی مراجعه

سازگاری اجتماعی وادار کنند، ها را بهکنند تا تودهگوناگونی استفاده می
حفظ  یبرااثبات برسد، شان بههایکه ناکارآمدی روشو هنگامی

  .]1[شوندیممتوسل آشكارتر  [و سرکوب] اجبارخود به یهژمون 
، روند کنترل اجتماعی در دو حوزه صورت گرامشیی گفتههبنا ب 

عبارت از دولت است ی مدنی. اولی  ی سياسی و جامعهگيرد: جامعهمی
، در حصار داردرا در ان  خشونت استفاده از استقراِر قانونْ  که از پِس 

، آموزشی واسطهبهها توده یري پذشامل جامعهصورتی که دومی 
روند  .گيردصورت می گري موارد د یاري فرهنگ و بس ،ني، دهارسانه

 ندد که قادرو شمديريت می  یفکرانهژمونی جامعه در واقع توسط روشن
مديران و که به شکل بدهند جايیآنتا  را اجتماعی خود شخصيت

اين روش  هرروی،. به]2[وندشتبديل داری نظام سرمايه گزارانکار
ً کنترل اجتماعی چنان پايين باشد و روندی از باال به که مطلقا

 پايدار نخواهد بود. بنابراين هژمونی  ،ها توجهی نکندهای تودهخواستبه
برای حفظ  ــباشد الزمهنگامی که البته دهد که اصالحات ــاجازه می
اما چنين ها را برطرف کند. آن برخی از نيازهایها تودهرضايت 

آيد که ساختارهای اساسی نظام اجرا درمیاصالحاتی تنها تا آن حدی به
ميان سرآمداِن دادوستد اين روند    .ه نشوددي چالش کشاجتماعی موجود به

نمايش سنگری را بهوضعيت نبرد سياسی سنگر بهها، جامعه و توده
  .]3[نامد» مییجنگوضعيت آن را «گرامشی که گذارد می

وضعيت اين «ی عرصهبه یدموکراسسوسيال در دولت مدرن، 
مطالبات  ــکارگران اي ــ ی مردمهاتوده راي ز ،شده است لي تبد »جنگی

حداقل ها،  آنو  کنند،  یمطلب    یدارهي سرما  از سرآمدان  خودرا  یاجتماع
 ،دهند. درنهايتمیت نشان ها مقاومخواستدر برابر اين ،در ابتدا

ها را اين خواست ،خويش داری برخالف ميلسرآمدان نظام سرمايه
چراکه اگر غير از اين عمل کنند، امکان شورشی وجود دارد   ند؛پذيرمی

داری را تضعيف کند. اين تواند ساختارهای اساسی نظام سرمايهکه می
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داری در رمايهنظام س توسط با پذيرش چارچوب سياست کينزی روند
های ميانی در جنوب جهان در دهه مردمیشمال جهان و ناسيوناليسم 

 تضغيفبهها ، و هر دوی اينگرديدآشکار کامالً ويکم قرن بيست
ً م ستِر «سوسيالي راديکال تأثيرگذاری اتحاد جماهير  در »دموجو  واقعا

  .کردندشوروی کمک 
 هژمونیْ رش] [گست داری از طريق روند آمدان نظام سرمايهسر

که از ابراز  هايیکنند؛ و آنمیجلب رضايت اکثريت جمعيت را 
تر ساختاری خواستار تغييرات هرچه راديکال  خودداری کنند و   رضايت

شوند. ی آشکاری مواجه میگرانهباشند، با برخوردهای سرکوب
تحت  یجنگوضعيت حاصل از  رضايتکند که استدالل میگرامشی 

پذيری است که توسط سرآمدان نظام های] جامعههروند [آموزتأثير 
  شود.داری مديريت میسرمايه

نه و وار رضايتی اندام ( شوندگانحکومتدولت با رضايت 
، شودی انتخابات بيان می که در آستانه) رضايتی عمومی و مبهم 

و دست آورده بهدولْت اين رضايت را رسد]. هدف خود می[به
 قيرا از طر تيرضا نياما ا است؛ آن هانخواحال] [درعين

اين  ،حالبا اين .»دهدیآموزش مهم « يیکايو سند یاسيس یهاانجمن
 یابتکار خصوصدر خدمت  هستند که    ایخصوصی  نهادهایها  انجمن
  .]4[اندقرار گرفتهحاکم  یطبقه

  
مردم کم به» رضايت، ايدئولوژی غالب سرمايه را کماين «آموزِش  

داری را سرمايه های نظاموسيله ارزش، و بدينکندتزريغ می
های راديکال  در اين نظام را چالش پيدايشسازی کرده و احتمال عادی

 ــداری سرمايهيا طبقهــ ی مدنی. اما زمانی که جامعهدهدمیکاهش 
، دولت برای تضمين تداوم هژمونی را کسب کندضايت کافی نتواند ر

ی تواند دربرگيرندهسرکوب می شود.میسرکوب متوسل ه بهسرماي 
 با کند، وياسيستم قضايی باشد که «حاکميت قانون» را تحميل می

اِعمال  ی مستقيم خشونت فيزيکی توسط نيروهای امنيتی کشوراستفاده 
. جامعه بستگی داردتوليدی غالب در    یشيوهبه  پذيری. فرآيند جامعهشود

  دهد:توضيح می مشیگراطور که همان
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کارکردهايش ترين  مهم يکی از    کهاست    یاخالقتا جايی  هر دولتی  
جمعيت در اخالق خاصی باشد؛  ی عظيمی ازتوده  بسيج و استحاله

 های نيروهای مولد برای توسعهبا نيازکه  سطح (يا نوعی) از اخالق
باشد.  خوانهم نيز ی حاکمه رو با منافع طبقه، و از اينمناسب باشد

ی کارکرد مثابهدادگاه به و آموزشیمثبت ی کارکرد همثابمدرسه به
در اين زمينه را های دولت ترين فعاليتمهم  و منفی، گرانهسرکوب

اصطالح ای از ابتکارات به: اما در واقعيت، مجموعهدهندتشکيل می
که همان اهداف را دنبال  رندوجود دا يیهاخصوصی و فعاليت

 که است هايینی ابتکارات و فعاليتعمها بهی اين؛ و همهکنندمی 
طبقات حاکم را  هژمونی سياسی و فرهنگیِ  هایدستگاه  [مجموعاً]
  .]5[دهندتشکيل می

  
های اجتماعی را کنترل کرده اين ترتيب، سرآمدان حاکم، گفتمانبه

های ايدئولوژيک در يک از ديدگاهکنند که کداممیو در نتيجه تعيين 
حاشيه رانده ها بايد بهيک از آنو کدامباشند  شته  اصلی تسلط داات  مباحث 

، کندای که گفتمان هژمونيک سرمايه را ترويج میشوند. ايدئولوژی
 ايدئولوژی   ،کرد سيستم وجود داردنظر از تناقضاتی که در عملصرف
 Davidديويد روبرتس ی گفتههار آزاد است. بنا ب داری بازسرمايه

Roberts:  
، «تسلط بخشدبقا میامنی بشر را  زی که فقر و نابخشی از آن چي

اين معنی که نئوليبراليسم با تسلط بر مباحثات، ست. بها گفتمان»
] گرچهايجاد کند. [  برای خود  شايستگیتوهم  تواند  میها و منطق  پاسخ

آزاد نيست، اما نئوليبراليسم  د که بازارْ ندهوضوح نشان میبهشواهد 
اين بهتا حدودی  مفاهيمی مانند بازار «آزاد» اراعتببا توانايی حفِظ 
  .]6[يابدهدف دست می

  
ی دهد که نظريهتوضيح می George Lambieجورج المبی 

نئوليبراليسم مطابقت سازی با عصِر جهانی چگونهگرامشی هژمونی 
  دهد:ی تسلط بر گفتمان جهانی را میسرمايه اجازهدارد و به

يابی سازمانبا    رابطهدر  شی در ابتدا  گرام  گرچه مفهوم هژمونیِ 
اما ملت کاربرد داشت، ـهای اجتماعی در درون دولتطبقاتی و گروه 

اين معنی که  به .ابديگسترش  زين یالمللنيب یعرصهتواند بهی م
ها ملت ديگر بر های از ملتاقتدار يک ملت يا گروه[فقط] هژمونی، 
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» در سطح ملی، سياسی و ی رضايتواسطه، بلکه «اجبار بهنيست
يابد. اين المللی نيز گسترش میمدنی جامعه است که در فضای بين

گستری يا جهانسازی های فراملیتجزيه و تحليلبه موضوع کامالً 
طورکه در بسِط روش همانزيرا    ؛استمتکی  های مولد  و نيرو  سرمايه

نجر ها ماين فرآيند کرد،مشاهده توان هم می مارکسی [تحليل] 
در شوند که  ساختارهای سياسی و طبقاتی در سطحی می  گيریشکلبه

طورکه سرآمداِن فراملْی قدرت همان . کنندتوليد عمل میتناسب با 
دهند، جهان گسترش می  یعرصهدر اقتصادی و توليدی خود را 

نيز روابط سياسی، اجتماعی و طبقاتی بهی خود را سلطهچنين هم 
از هژمونی را  گرامشیاين زمينه، مفهوم کنند. در تحميل می

ی ی مدنی در قالب سلطهی اعمال قدرت سرآمدان بر جامعهمثابهبه(
گسترش نيز يک پيکربندی جهانی بهاشاره برای   توانمی)، رضايت

  . ]7[داد
  

    

  هنر ايجاد رضايت 
ای، رسانههای شرکتويژه ها، بهنقشی که نظام آموزشی و رسانه 

، از اهميت بسيار زيادی کنندهژمونيک ايفا می در فرآيند
نظام برتر های مدارس در سنين بسيار پايين ارزشبرخوردارست. 

ها را اين ارزشنيز    هاکودکان تزريق کرده، و رسانهرا به  داریسرمايه
کنند. يکی از کننده تقويت میهای سرگماز طريق پوشش اخبار و برنامه

گيج و آشفته  داریْ مونيک در نظام سرمايههای مهم فرآيند هژجنبه
که شوند زمان متقاعد همطور بهکه است  حالتی در داشتن مردمْ نگه
آلن  کهطورهمان  کنند.ترين جوامع زندگی میيکو در دموکرات ندآزاد

دهد، گفتمان هژمونيک تا حد زيادی توضيح می Alan Maassماس 
  است که:بوده از اين جهت موفق 

ها کار آنوسته در معرض مؤسسات مختلفی هستيم که کسبما پيو
يکی از جمعی های است. رسانهتعصبات ها و افسانه گونهتقويت اين

بدون هرگونه ... يا سيستم آموزشی که هستند.[مؤسسات]  گونهاين
استثنای اين نظام طراحی شده است. بهانطباق اشخاص با  برای  ابهامی  

شوند، جامعه تعليم داده می  بر  که برای حاکميتآموزان  اقليتی از دانش
کودکان از است. به آموزاندانش سازیتخصص مدارس خودبيگانه

شود که با آموزش داده می از آن ترو حتی پيشدوران مهد کودک 
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جای آموزان بهيکديگر رقابت کنند. هدف اصلی اين است که دانش
 تشويق شرايطآن ش پذيرچالش کشيدن شرايط پيرامون خود، بهبه

  .]8[شوند
  

و انضباطی  بنيادیويژه در مدارس متوسطه، ساختار آموزشی به
 کالس[منضبِط]  و ساختارهای    ختسهای  آموزان از برنامهاست. دانش

، پيروی کندملزم میمرتب نشستن  و  رديف  بهآموزان را  که معموالً دانش
 پادگانیسيستمی  با معلم  ه  گيرند کسرعت فرامیآموزان بهکنند. دانشمی

 نمره دادنويژه در که به است مندیشخصيت قدرتمعلم  ؛ايجاد کنند
برای وادر  یمؤثر استفاده از امتحاناْت ابزارقدرت قابل توجهی دارد. 

] امتحانِ [تنها برای  است، [اين ابزار] نهسازگاری  آموزان بهکردن دانش
 انتقادیْ -ای مفاهيِم تحليلیج به ]آموزاندانشاست که [هايی داده 

نيز ها طرز رفتار آن[شکل دادن] به دراند، بلکه فراگرفته وارطوطی
 Michelفوکو  ميشلطور که فيلسوف فرانسوی همان. مؤثر است
Foucault نظارت های ترکيبی از تکنيک امتحانْ «دهد: توضيح می

ی ن نگاه خيرهاي   کنند.که قضاوت می  است  کسانی  سازیعادیو  پادگانی  
بندی و تنبيه را ممکن که سنجِش کيفيت، طبقهسازی است عادی

در نهايت، هنگامی که سيستم آموزشی، شهروندان جوانی .  ]9[سازد»می
داری را در خود نهادينه کردند، های نظام سرمايهرا توليد کرد که ارزش

چون يعنی کسانی که حکومت ليبرالی و حق مالکيت خصوصی را بی
ها را ابزار توليد) و ديگر چيزبر مالکيت خصوصی  :چرا (يعنی و 

ها را بدون هرگونه داری رضايت آنگاه نظام سرمايهنند، آفت پذير
های کار قدم محلاکثر مردمی که به ،کند. در نتيجهدردسری جلب می

اند که در ها و رفتارهايی را در خود نهادينه کردهگذارند، ارزشمی
قوانين مختص اين سازگاری با ی تضميِن رس الزمههای دکالس
  در محل کار است.پادگانی ار ساخت  سازگاری باها و کالس

های اصلی نيز در حصول و حفظ رضايِت بخِش قابل توجهی رسانه
طور های اصلی بهاند. رسانهسزايی ايفا کردهاز جمعيت نقش به

که   اندری قرار گرفتهمعدودت معدود و  های  ای در انحصار شرکتفزاينده
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کنند؛ پيروی میداری نظام سرمايه ]درونی[و سازوکار منطق از 
است. موجود ها حفِظ وضعيِت سياسی و اقتصادی منفعت آن ،بنابراين

، «سيستم Robert McChesneyچسنی رابرت مکی بنا برگفته
انباشت سرمايه،  [يا سازوکار] پيروی از منطق در تجاریْ  مطبوعات

 یک افراد ثروتمندتملبه ترضحاو تر و بيش هرچهو  ،تر رقابتی شدهکم
ها مرتبط ی آنبا طبقه معموالً  شانهای سياسیکه ديدگاه هدرآمد
تجاری، بيزاری مفرطی -های خبریدر رسانه. درنتيجه، ]10[»است

وجود دارد که ساختارهای  يیپرتکاپوو ژوناليسم تحقيقی نسبت به
نخست ی ها در وحلهکشد. رسانهچالش میبهرا اری داساسی سرمايه

اند، های آن کسانی هستند که بر مسند قدرت نشستهی ديدگاهمنعکس کننده
که بين سرآمدان  گيردشکل میتنها زمانی مسندنشينان و انتقاد نسبت به

خواهان و  بين جمهوری مثالً  ــ نظر وجود داشته باشدحاکم اختالف
 های سرآمدانهها ديدگارسانه  ترتيب،  بديناياالت متحده.    ها دردموکرات

محتوای گذارد، که نمايش میطرفی بهزير پرچِم بی مخالف يکديگر را
ی است که با يکديگر نقد ديدگاه سرآمدان ، بلکهنه نقد خود سيستم آنْ 

  .اختالف نظر دارند
ای» «حرفهنگاران  افتد که روزنامهجريان میجايی بهازآن  اين روندْ 

ی خود نوبهنيز به  هادولت  رسمی هستند.  منابعغالباً بيش از حد وابسته به
طور ، و بهاندمطلعمنابع رسمی کامالً های اصلی بهز وابستگی رسانها

بيان به راخبرنگاران  ياو  کنندمیار زمطبوعاتی برگ کنفرانسيا منظم 
 ای را آمادهپيشاز هایداستان تا خوانندفرامی عمومی رويدادهای

های رسمی بر گزارش تسلط خطسان، بدينها قرار بدهند. دراختيار آن
ها که رسانه دانندمیاست. مقامات دولتی  یناپذيرمنتشره امر اجتناب

های روايت زيرادهند، بردارانه پوشش میها را فرماناين رويداد
 بسيار فشردههای  کنند که تحت مهلتمناسبی برای خبرنگارانی تهيه می

ها را با رسانهاگر که دانند میها دولت. اندو تهيه گزارش کاربور بهمج
های دولت را سازنده که سياست نندک مشغولای ساختههای پيشداستان
ی فرصت خواهند بود که خبرنگاران چنان مشغول گاه آندهد، میجلوه 
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طور که همان ند.تحقيقاتی نداشته باشعميق و نگاری روزنامه برای
  :کندخاطرنشان می McChesney سنیچِ مک

 اين آشکار است. منابع رسمیْ به گونهاين یاتکاهای محدوديت
) تجارتری بهميزان کم به و( هستند سياسی دفتر در كه كسانیبه امر

 چهآن مطابق را خبری هایبرنامه تا دهدمی توجهی قابل قدرت
 بايد چهآنمهم، نسبت به اندازه  همانبه كنند، ومی اش صحبتدرباره 

هنگامی که ژورناليستی  .نمايند تنظيم  كنند، سكوت آن مورد در
يک ازمنابع کند که هيچای را بيان میو مسئله دهدمینشان  جسارت
که گيرد مورد اين اتهام قرار می، اندکرده از آن صحبتی ن رسمی

شخصی خود را در شکل ، و تعصبات است ایژورناليست غيرحرفه
ها خود را در ژورناليست ترتيب]. [بدين...داده است انتشاراخبار 

اگر [ويا    ،با منابع خود ندارند  چندانیيابند که توان ضديت  می  وضعيتی
عنوان ، از منابع خود محروم شده و به]هندادامه دچنين ضديتی به

  . ]11[خواهند شداثر ژوناليسْت بی
  

پوشش خبرِی غيرانتقادی و  ی از روندتری واضحنمونه هيچ شايد
پيدا   نيويورک تايمزگر  ، گزارشJudith Miller  يوديت ميلری  نسنجيده

ميلر  خانم هنگامی که ازآغاز جنگِ عراق راهبر گرديد. نشود که به
پرسيدند که چرا مقاالت او غالباً شامل نظرات کارشناسان منتقد دولت 

پاسخ داد که: «کار   نبود،  عراق  کشتار جمعی  های  بوش در مورد سالح
گر مستقل من اين نيست که اطالعات دولتی را ارزيابی کرده و تحليل

بگويم   مزي تا  نيويورکخوانندگان  اطالعات باشم. کار من اين است که به
چنين  .]12[کند»ی عراق چه فکر میدولت در مورد زرادخانه که

 ،محقق  انجای خبرنگاررا به  هااليست، ژورن نگاریای از روزنامهشيوه
د، ن کن منافع عمومی تحقيق میمربوط به دارِ که در مورد موضوع معنی

ها [و ی از ميرزابنويسدهد که تنها يکصی تقليل میاشخ ابه
 .انددولت خواران]جيره

 [و دولتی] فرد نبود؛ خط رسمیمنحصر بهميلر  ینسنجيده یشيوه
ای ، و نتيجهشتای داجريان اصلی پوشش رسانهترين تسلط را بر بيش

آمريکايی يک نفر بر اين باور بود که عراق   5جز اين نداشت که از هر  
 13داشته، و سپتامبر نقش  11طور مستقيم در حمالت تروريستی به
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در اين  همبر اين باور بودند که مدارک قاطعی نيز درصد از اين تعداد 
بر اين باور بودند نيز از مردم آمريکا درصد  36است. موجود زمينه 

  .]13[های قابل توجهی از القاعده کرده استکه عراق پشتيبانی
 ها بر اين باور بودند کهدرصد از آمريکايی 56 همين ترتيب،و به
نقش ايفای سپتامبر  11طور مستقيم يا غيرمستقيم در حمالت عراق به

] دولت هررویبه[؛ يقت نداشتها حقکدام از اينکه البته هيچکرد، می
بوش رضايت کافی مردم آمريکا را برای آغاز جنگی جلب کرد که 
 اکثريت مردم جهان بر غيرمنصفانه بودن آن باور داشتند و دبيرکل

  .]14[يرفتآن را پذغيرقانونی بودن  نيز بعدها ل متحدسازمان مل
حفظ به، سرمايه [و سازوکار] منطقاِی پايبند بههای رسانهشرکت

کند. مين میأکه منافع سرمايه را ت  عالقمند هستندای سيستم اجتماعی
حداکثر رساندن سود است که ها در چهارچوب اين سيستم بههدف آن

. استباالترين سطح از بينندگان و خوانندگان يابی بهمستلزم دست
تبديل شده که در  نوع ديگری از سرگرمیبه یدرنتيجه، پوشش خبر

ها روی رسانه ،اين ترتيبتر مردم است. بهوی جذب هرچه بيشجستج 
آميز، تصادفات جرايم خشونتکه به  شوندرکز میتمهای مهيجی مداستان

 پسندعامههای مشهور و داستانی اشخاص رانندگی، شايعات درباره
ها از زدايی و منحرف کردن اذهان تودهسياستدر و ، مربوط است

. تا کنندگذارد، کمک میمیها تأثير ر زندگی آنکه بمسائل واقعی 
مسائلی کننده بههای سرگرمهای خبری و رسانهرسانه جاکهآن
هايی ئل در قالباين مسازندگی مردم ارتباط دارد، بهپردازند که می

مانند فردگرايی، (داری  های اصلی نظام سرمايهشوند که ارزشارائه می
گفتمان  راين اساس،و ب  ؛کنندقويت میرا ت  )گرايیرقابت و مصرف

اين امکان را و  کننده تصوير میهژمونيک سرمايه را امری جاودان 
ادامه پيدا خواهد گونه مانعی  رانباشت سرمايه بدون هسازند که  فراهم می

  :Alan Maass آلن ماسی گفتهه. بنا ب کرد
جی هايی مهيشاهد داستان ،اخبار تلويزيون نگاه کنيدبهوقتی 

های هايی برانگيزاننده در مورد آدم ی جرم و جنايت ويا داستاندرباره 
، درصورتی که در مورد مسائل واقعی که بر خواهيد بودمشهور 



 کشی ساختارینسل و داریسرمايه 162 
 

فقرا [زندگی]  شود.می بحثتر کم  ،گذاردتأثير می زندگی مردم 
در صورتی شود، عنوان بالگردان ديگران تصوير میای و بهکليشه

آيد. نمايش درمیسرور به و جشنمملو از  ااغنيکه ثروت و قدرت 
 ]باور عمومی [و غالبْ تقويت کننده نيز بههای سرگرم حتی نمايش
  . ]15[گرايش دارد

  
گزين، در اندازهای جایمارکسيسم و ديگر چشم یآگاهانه حذف

دهد داری اجازه مینظام سرمايه، بههاهرسان  آموزش و ی هردو عرصه
. ی «رضايت عمومی» استدست يابد که دربردارندهی »ا«سلطهبه تا

نقش غالب سرآمدان  ینتيجه فقطاندازهای انتقادی چشمای شدن حاشيه
از تالش ، بلکه  پذيری نيستجامعهيند آداری در فرسرمايه

آرام و تغييرات بهيابی دنبال دستبهگيرد که ها نيز تأثير میرفورميست
، کهنتيجه اين. هستند دارینظام سرمايه هميندر چارچوب تدريجی 

کنند میمشروعيت پيدا    هنگامیداری  سرمايه  دموکراسی ليبرالی و نظام
و عمومی ی عقل سليم مثابهها بهاز سوی آنهای ترويج شده شارزکه 

 ،کشندچالش میکسانی که نظم غالب را به آنحال، درعين. تلقی شوند
  شوند. گرا» کنار گذاشته می  يکال» و «افراطراد«عنوان  بهخيلی راحت  

 سرمايه گفتمان هژمونيکِ  های مهم در موفقيتِ يکی ديگر از مؤلفه
اين توانايی    )،کنندنقشی کليدی در آن ايفا میهم  ها و آموزش  نهه رسا(ک

تاريخی بين انباشت سرمايه در ی  رابطه  نگ و نامفهومِ گُ ترسيم  در  نظام  
در جنوب جهان  [ناشی از اين انباشت] و فالکت شمال جهان و بدبختی

  گويد:می Paul Farmer پاول فارمرطور که بوده است. همان
که معماران توضيح ترفندی باشد ترين حذِف تاريخ شايد متداول

کنند. حذف و يا تحريف تاريخ بخشی ساختاری بر آن تکيه می   خشونت
 برای ] الزم و فکریِ  اجتماعیزاديی [يا اغتشاش اجتماعی رونداز 

چه واقع شده و چرايی آن است.... و [باالخره] آن روز هژمونيکبُ 
در  جستجوکه  ، وجود دارندکنوناهم ند های خاصی، مانه دور

هميشه نيست. رايج و  عمومی یروند ،مسئله های تاريخیِ ريشه
که  ایکاری شده منبتساختاری  یکشف فاجعه یبرا چندانی یبانيپشت

    .]16[وجود ندارددهد، را می یترشيب یبدبخت یوعده 
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کنندگان نيز گسسِت ميان مصرف  Sue McGregoگروگو  سو مک
 یِ چگونگچنين جنوب جهان و هم در شمال جهان و توليدکنندگان در

  دهد:توضيح می یمشابهی گونهاين گسست را به از نانياطم
گرايی مصرف  جادویتنها تعداد معدودی از مردم هستند که تحت  

 نابرابریها باعث های مصرفی آنانديشند که آيا عادتاين میبه
 خشونت :يعنی( گرسرکوب طبقاتی، ازخودبيگانگی يا قدرتی

گرايی نظام کودکان خود مصرفما به ....نشده است )ساختاری
ی زندگی کارگرانی که دهيم، اما درباره داری را تعليم میسرمايه

 یها و لوازم الکترونيکبازید روز، اسبابمُ های باستوليد لی برده 
ی حيواناتی که برای توليد گوييم؛ يا هيچ چيزدرباره چيزی نمیهستند،  

های ز تأثير مخربی که زبالهو يا کالمی ا اند،ُمد و غذای ما در عذاب
و . گوييم نمی گذارند،میتوليد شده از طرف ما بر محيط زيست 

هم ناپذيری بهطور جدايیگوييم که اين شرايط بها نمیهآنوجه بههيچبه
  .  ]17[اندمتصل

  
ای در طور ويژهآور نيست که گفتمان هژمونيک سرمايه بهتعجب

 ميزانِ  ترْ آورفتگاست. شايد از اين هم ش کارآيی داشتهشمال جهان 
. است دست آوردهجهان به موفقيتی باشد که اين گفتمان در جنوب

سازی جهانیدهد، گفتمان مربوط بهتوضيح می  سمير امينه  طور کهمان
  شده است،هم نئوليبرالی تقويت 

که پيشرفت اينو باور به ايدئولوژی مصرفاز عمومی  استقبال
[کشورهای] شود... مردم گيری میکمِی مصرف اندازه با رشد 
سطح قابل قبولی از از دسترسی بهها ی آنکه بخش عمده  پيرامونی

ماننِد ه ،هستند  وافر ِو غرِق آرزوهای مصرف اندرف محروم مص
اند از دست داده اين واقعيت نسبت بهرا  شمال جهان، آگاهِی خود  مردم  

را داری، گسترش چنين مدلی  سرمايه  نظام تاريخی    [و رونِد]  که منطق
  . ]18[کندجهان غيرممکن میيت در کل

  
های ز بخشکند که برخی ااشاره می Mészáros ساروژم

ها خيريه، اتحاديه هایبنگاهاوها، .جی.» معاصر که انی مدنیِ «جامعه
» رفورميسم«سنت سياسی شوند، بهشامل میرا های اجتماعی و جنبش

داری ايفا تعلق دارند و نقش مهمی در حفظ هژمونی نظام سرمايه
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ارات «ابتک گرامشیـ آن چيزی هستند که در اصلـ نهادهاکنند. اين می
... که هژمونی سياسی و فرهنگی نامد «» میهای خصوصیو فعاليت

کند که استدالل می اسالوی ژيژک. »دن دهطبقات حاکمه را تشکيل می
جورج ، Bill Gates گيتبيلاوهايی که تحت رهبری .جی.ان

نقش همان ، قرار دارند گونه افراداينو  George Soros  سوسور
آن را شرح داده است.  گرامشیند که ن کمیهژمونيکی را برآورده 

[برای اين افراد ثروت عظيمی را در بخش خصوصی  ،نخست
حلی در برابر ی راهمثابهرا به صدقهو سپس  ،کنندتوليد میخودشان] 

کنند که امکان همان سيستمی ترويج می ساختارِی ذاتیِ  خشونت
طور تبليغ ها اينآنها را فراهم آورده است؛ درنتيجه، اندوزی آنثروت

يافتنی است. داری دستداری در نظام سرمايهکنند که برابری و پايمی
  بسيار قديمی است: ای شيوهکند که اين استدالل می ژيژک

يک ، نيکو[«سرشت»] Andrew Carnegie ندرو کارنگیِ آ
ی يافتهکارگراِن سازمانگيرد تا خدمت می را بهارتش خصوصی 

و ، ای سرکوب کندشکل وحشيانهخود را به سازیی فوالدکارخانه
آموزش و  اموری مانند سپس بخش بزرگی از ثروت خود را در

کند. مردی از فوالد که می  خرجپرورش، هنر و کارهای بشردوستانه  
و   سوروسو  گيتبيلترتيب { همينبه  دارد. طالثابت کرد قلبی از 

با دست تر  کنند که پيشمی  اهدابا يک دست  چيزی را    ديگران} نيز آن
کشی دل بهره داران سنگيکی از طرف  که  سوروس  ..اند..ربوده ديگر  

نگران عواقب شود که ای ظاهر میبا چهره مالی است،  سوداگری
نيز همين  گيتبيل .استبار اجتماعی اقتصاد مهارنشدنی بازار فاجعه

رقبايش يا که  یرحمتاجر بیدارد.  سوروسای را دارد که دو چهره 
هدفش انحصار واقعی است و  ،دَخرَ می  ها راآنيا کند ومیرا نابود 

گيرد... کار می اين هدف بههای تجاری را برای رسيدن بهتمام ترفند
ی است که چهره  اینقاب بشردوستانه ]خيريهنهادهای و [صدقه 

  . ]19[کنداستثمار اقتصادی را پنهان می
  

های ثروتمند ن استراتژی توسط دولتکند که اي ژيژک استدالل می
های خارجی مورد استفاده نيز از طريق پرداخت کمک ال جهاندر شم

کشورهای آسا بهيافته در ابعادی غولگيرد: «کشورهای توسعهقرار می
 "کمک"اعتبارات و غيره  رسانی، اعطایمدد از طريقنيافته  توسعه
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دستی و مسئوليِت نی از همی کليدی، يع، و در نتيجه از مسئلهکنندمی
طفره  ،نيافتگی اين کشورها دارندبختی و توسعهدر سياهمشترکی که 

  .]20[روندمی
های بشردوستانه توسط که آيا اين کمکنظر از اينصرف

عنوان بخشی از اجتماعی به  که خدماتشود، يا ايناوها ارئه می.اجی.ان
، ويا گرددمیبزرگ ارائه  هایاجتماعی شرکت های مسئوليتبرنامه
های کشورهای ثروتمند ای است که توسط دولتارجیهای خ کمک

شود، [با اين حال] تصميماتی که بر زندگی ميلياردها انسان پرداخت می
در کشورهای امپرياليستی شمال جهان   ،گذارددر جنوب جهان تأثير می

مال جهان چنان در شقدرت و ثروت هم ،شوند. بنابراينگرفته می
را تضمين  عدالتی اجتماعیبرابری و بیی نااستقرار دارد، و ادامه

 اين تصور ايجاد شده است که مردمان که،اين نهايت .کندمی
داری مسلط، بخشی از ثروت «خود» های سرمايهقدرت [کشورهای]

های عظيم منظور «ياری رساندن» در کاهش رنجرا «سخاوتمندانه» به
  کنند.دا میی» جنوب جهان اهنيافتهورهای «توسعهکشانسانی، به

های و کمک  است. مجموع وام  اين تصور  اما واقعيت کامالً برعکس
تر از مقدار پولی است که [کشورهای شمال جهان کم توسطئه شده اار

در جهت مخالف های خارجی  تنها برای بازپرداخت بدهیجنوب جهان]  
و   1998های  ی جنوب جهان بين سالکشورها  ،برای مثال  دارد.  اني جر

که اين ميليارد دالر کمک و وام دريافت کردند، درحالی 855، 2002
مؤسسات مالِی شمال ميليارد دالر بدهی به  922ها  کشورها در همين سال

سود خالص برای کشورهای  ترتيب،داشتند؛ بدين جهان بازپرداخت
ها تنها بدهی بازپداخت .]21[دبو  ميليارد دالر 67معادل  شمال جهان

شمال جهان جاری طور نامتناسبی از جنوب بهراهی نيست که ثروت به
ی کشورهای جنوب شود. فرار مغزها [نيز يکی از] موانع توسعهمی

شود. نفع اقتصاد و مردم شمال جهان تمام میجهان است، درحالی که به
کشورهای بهريقايی عنوان مثال، مهاجرت پزشکان از کشورهای آفبه

  9های بهداشتی در گذاری در مراقبتی سرمايهدر زمينه ،ثروتمند
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باالترين ميزان مبتاليان (که کشور از کشورهای آفريقای سياه 
منجر  ميليارد دالر 2 ی بالغ برخسارتبه)، دن ايدز را دار/وی.آی.اچبه

 4.5يا استرال متحده، بريتانيا، کانادا و در اياالت ،شده است. برعکس
اند، تری را آموزش دادهاين دليل که پزشکان کمميليارد دالر به

جويی شده است. درنتيجه، کشورهای جنوب صحرای آفريقا که صرفه
 2، تنها ندداردربرها در جهان را بيماریدرصد از مبتاليان به 24

 2011تحقيقاتی در سال  .هاستآندرصد از پزشکان جهان دراختيار 
تر از کمثروتمند در جهان که  یبسياری از کشورها«د که دهنشان می

بود پزشک در دهند، برای پرکردن کمپزشک آموزش می ميزان الزمْ 
کشورهای  ،اين ترتيببه پزشکان مهاجر وابسته هستند.کشور خود به

کنند که ی آموزش کارکنانی را پرداخت میتوسعه عمالً هزينه درحال
بيش از  .]22[»ندنکيافته را تقويت میتوسعه خدمات بهداشتی کشورهای

اند که کانادا در کشورهای خارجی آموزش ديده درصد از پزشکانِ  22
  .]23[ستکشورهای جنوب صحرای آفريقا نيز اصلی آن منبع

های دولتِی سودآور [در زی شرکتسابراين، خصوصی عالوه
های تدسته از شرک جنوب جهان] باعث انباشت ثروت برای آن

و  ،دن خرمیها را چندمليتِی مستقر در شمال جهان شده که اين شرکت
[و همين  دهند؛را کاهش میهای مستقر در جنوب جهان دولتدرآمد 

سيستِم  ها، فراهم کردنامر] باعِث دشوار شدن بازپرداخت بدهی
های پزشکی و ساير خدمات اجتماعی مراقبت[کاهش]  آموزشی مناسب،  

ها که ميزان وابستگی شود. اما اين واقعيتجنوب جهان میمردم در به
د، با ن کشتصوير میکشورهای جنوب جهان را بهکشورهای شمال به

ی هاتأثير اثربخِش گفتمان مسلط هژمونيک، که تالشتوجه به
از [ديد اذهان] پنهان  ،کندسرمايه در آن نقش مهمی ايفا می نيکوکارانه

  ماند.می
ها و داری از طريق آموزش، رسانهی و سرمايهسرآمدان دولت 

از اين و  کنندمیگفتمان هژمونيک را کنترل   ْ های خصوصیطرح
برای تأمين ل توجهی از مردم جهان را رضايِت بخِش قاب طريق 
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گفتمان هژمونيک  ازآورند. هدف دست میبهنماديِن نظام مشروعيت 
های بزرگی اری فرصتداين است که مردم را متقاعد کنند که سرمايه

کند، و در ای دموکراتيک فراهم میآزاد و جامعه  را در راستای زندگی
 ط مادی خود را بهبود بخشند.دهد که شراي ها اجازه میآننهايت به
 اصطالح][به هایای از طريق تالشمونيک تا اندازهژگفتمان ه

[و جلب  کردن اجتماعی چنين درجستجویهم ،ی سرمايهبشردوستانه
ی يک مثابهبهداری اين باور است که سرمايهنسبت بهمردم  اعتماد]

که   کندفراهم میافرادی  هايی را برای  فرصت  سيستم اجتماعی و انسانیْ 
با تکيه  گفتمان هژمونيک ،ترتيباين. بهسخت کارکردن عالقمندندبه
ممکن ی رنج ديگران واسطهکه به( ی موفقيت يک فردرابطهبه

طور که . همانکندگسستگی ايجاد میمردم  ی]  [تودهاذهان  شود)، در  می
  کند:اشاره می Ernesto ‘Che’ Guevaraگواراارنستو چه

داری قصد دارند از چيزی است که مبلغان سرمايه اين همان
هاِی موفقيِت فرصت :يعنی( Rockefellerراکفلر ای مانند نمونه
وجود آمدن بهی  فقر و رنجی که الزمه   ميزان.  نمايش بگذارندبه  )فردی

، و ميزان شرارتی که مستلزم انباشت چنين ثروت عظيمی راکفلر
امکان هميشه ها مردمی ماند، و نيرویت پرده پنهان میاست، پش

  .]24[اين پديده را ندارند یافشا
  

طبقه متوسط  یدر شمال جهان که اکثر مردم از سبک زندگ
  .]25[تسلط پيدا کرده است »یبورژوازدهخر« یها، نگرشندبرخوردار
بورژا» فردی است که بورژوا کند که «خردهاستدالل می سمير امين

سرمايه دسترسی ندارد)، اما در سطح متوسط هم بهحتی  :نيست (يعنی
اين دليل واقع بهاتفاق  اين. ]26[داندسرمايه میخود را ذيحق دسترسی به

در را  داریسرمايه های نظامشرزا گفتمان هژمونيکْ  شود کهمی
گرايی، فردهايی مانند سازی کرده است: ارزشندرو اکثريت مردم 

درونی ای درجه ها تا آناين ارزش واقعٍ، در. شخصی و رقابت تمنفع
چيز  هيچما ادانند. طبيعت انسانی می[عين] که بسياری آن را  اندشده 
های چراکه اگر اين ارزشتواند از حقيقت خيلی دورتر شود. نمی

توانيم هزاران سال د، چگونه مین نسانی باشطبيعت ا سازایفردگرايانه 
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دهيم؛ نوعی از ب توسط خودشان توضيح  را هاسازماندهی جمعی انسان
 ُکولچنان برقرار است؟  دهی که در بسياری از جوامع بومی همسازمان

  پرسد،می
ی صدها هزارساله سرمايه طبيعی است، پس چرا از تاريخ اگر

ی ديگر نکته  خود اختصاص داده است؟ سال را به 500[انسان] تنها 
از  جاهمه در آن [اگر سرمايه طبيعی است]، چرا حکومت که اين

 تر، چرا اين نظامْ مهم  است؟ و از همهاِعمال شده طريق خشونت 
ی يک دستگاه وسيلهبهشود، و میحفظ ی خشونت واسطهپيوسته به

 ؟ ]27[شودهای بعدی انتقال داده مینسلم آموزشی و القايْی بهعظي
  

 ،سرمايه هژمونيک گفتمان ینتيجه در ،اکثر مردم حاضر حال در
که است  شده ثابت ند.ن کداری را منعکس میسرمايه نظامهای ارزش

 شمالِ  ثروتمندِ  کشورهای توجهی از جمعيتِ  بخش قابل جلب رضايتِ 
ً  کار جهانْ  آن حدی به مردم اکثريت که جايی ؛ يعنی:است یآسان  نسبتا

ی واسطهبه توانندب  تا برندمی بهره داریسرمايه ساختاری کشینسل از
گفتمان هژمونيک  .کنند فرار يشخو  یبيگانهوضعيت خود از مصرفْ 

که  برابر اين واقعيت را درکنندگان در شمال جهان مصرف ـچنينهمـ
ً بهها وسائل آسايش آن ها ميليون ده کشی ساختاریِ ی نسلواسطهاساسا

ی تحت آميزموفقيت یگونه، بهاستممکن انسان در جنوب جهان 
  دهد.می گرانه] قرارپوششی [توجيه

 
 

  هنر اعمال فشار
داری در جنوب جهان ها در مقابل نظام سرمايهترين مقاومتبيش

دليل مقاومت، از طريق اجبارها بهکه جايیاتفاق افتاده است؛ يعنی: 
اجبار   ،نئوليبرالسازی  جهانی  عصر  در  .شودمیتحمل  مداخالت نظامی  

خشونت فيزيکی مستقيم تحت نظر چنين هماز طريق حاکميت قانون و 
دادگاه ، سازمان تجارت جهانیمانند (المللی هايی در ابعاد بيننهاد

و حتی  ناتو ، دشورای امنيت سازمان ملل متح ، ICC المللیجنايات بين
است. هنگامی که   اِعمال شده  )متحده  ی نظامی اياالتجانبهاقدامات يک
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 شده توسط نظامثبيت المللی ت بينقوانينِ به[و در واقع کشورها] ها ملت
ها انقياد آن برایعمال فشار بند نباشند، اولين شکل اِ داری پایسرمايه
 کشی ساختاری عليه جمعيتنسلکه معموالً به  استهای اقتصادی  تحريم
بود ناشی از کمکه اين نيز  شود،میجر هدف قرار گرفته من مورد

  است. )ذا و دارو غمانند (اساسی زندگی مايحتاج 
ی مطلوب را ندهد، ملت که اين اقدامات قلدرمآبانه نتيجهچنان

ی نظامی و يا حمايت از کودتايی که سرآمدان «سرکش» در قالب مداخله
شود. فيزيکی مستقيم می  متحمل خشونت  ،رسانندانجام میرا به  داخلی آن

 چه منظوریبهامی حقيقتاً  های نظتالش  گونهشود که اينطبيعتاً گفته نمی
عمال فشار بر مردم جنوب جهان در دفاع از اِ  ؛ يعنیگيردانجام می

دموکراسی» يا  یعنوان «ارتقابه تهاجماتاين  سرمايه. اغلب اوقاتْ 
 ایهشوند، اصالح مدرن و امروزی بشردوستانه» معرفی میاخله«مد

ً همان معنايی را  ميان» در عصر که «متمدن کردن بو دارد که اساسا
  .داشتاستعماری 
متحده پس از جنگ جهانی دوم  ی مداخالت اياالتسياهه

ياکوبو در ايران،  محمد مصدقهدف قرار دادن  :انگيز استشگفت
سالوادور در کوبا، کاسترو فيدلدر گواتماال،  Jacobo Arbenz آربنز
ژان در نيکاراگوئه و  Sandinistas ساندينيستاسدر شيلی،  آلنده

در هائيتی و بسياری  Jean-Bertrand Aristideبرتراند آريستيد 
در  چاوزو تشديدشونده برعليه  خصومت مداوم یعالوه؛ بهديگر

شکل دموکراتيک انتخاب ها بهآنی اين رهبران، که اکثر همه ونزوئال.
 ها هژمونی سرمايهشده بودند، يک چيز مشترک داشتند: آن

  چالش کشيده بودند.بهمختلف  طرقرا به ] آمريکايیـ[اروپايی
 تحريم اقتصادی  کشور  ده  از  بيش  عليه  2011  سال  از  متحده  اياالت

 شش  يهعل  کشور،  دو   در  نظامی  نيروهای  داشتن  برعالوه  و   کرده  اعمال
سومالی)  و ليبی ، يمن ، عراق پاکستان، ، (يعنی: افغانستان کشور
 مداخالتاين  از بسياری کهحالی در داده است. انجام ی هوايیحمله

[اما] چنين توجيهاتی  ،است بحث قابلی دارند که بشر حقوق توجيه
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چالش نوعی منافع سرمايه را بهود که بهرکار میهايی بهبرای ملت
گر مانند های سرکوبدسته از رژيم شند، و نه برای آنکمی

سعودی، قزاقزستان، نيجريه و...) که در خدمت منافع سرمايه (عربستان
ی هنگفت نظامی است که بودجه  چنين مهمبيان اين نکته هم  .قرار دارند

از طريق اعمال  تنها امکان دفاع از هژمونی سرمايه متحده نه اياالت
در ليست باال مذکور  های «سرکش»  تد هدف قرار دادن ملفشار و مور

نيز  ایصنعتیـی نظامیپيچيده یمجموعه، بلکه از کندرا فراهم می
 یمجموعه د.ن کن کند که اين ظرفيت نظامی را توليد میحمايت می

که  کندخدمت میی مکانيسم ديگری مثابهنعتی بهصـی نظامیپيچيده
يابد. اين  دست باشت سرمايهانتواند بهآن می داری از طريقسرمايه

 نظامآميز انباشت سرمايه، نهايت نامعقول و حتی جنون يندِ آفر
نظامی که از طريق توليد ابزارهايی   ؛گذاردنمايش میداری را بهسرمايه

انسان را منقرض کند.  نوعتواند می ای) عمالً های هسته(مانند سالح
  ای از توليد و گردش سرمايه است. ی گستردهکه جنگ حوزهخالصه اين

  
  

  گيری نتيجه 
رغم علیی سرمايه در گفتمان هژمونيک و م سلطهغرعلی

های اقتصادی و پی در اعمال فشار از طريق تحريمدرهای پیتالش
[نه الزاماً  بسياری از مردم در جنوب جهان [اما] مداخالت نظامی،

 هانو خوا دهنددامه میهژمونی سرمايه ا مبارزه بابهچنان همها] دولت
 ، رویمعدود  ایعدهجای سود برای  به  سيستم اجتماعِی نوينی هستند که

ها خواستار عبارت ديگر، آند. بهن ک  جامعه تأکيدعموم    و بهبودی  سالمت
عدالتی اجتماعی، استثمار، بی برمبنایِ هستند که  ایسيستم اجتماعی

 امينسمير  کشی مستقر نشده باشد.و نسلساختاری نابرابری، خشونت
ای من برای چنين جامعه«گويد:  گزين میی جایدر رابطه با اين جامعه

در فصل بعدی اين کتاب  .]29[شناسم»نمیسوسياليسم  جزهيچ نامی 
  پرداريم.گزين نيز میاين جایبه
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غير از لغو هيچ تعريف ديگری از سوسياليسم به 
  انسان از انسان برای ما معتبر نيست.  استثمار

 را گواارنستو چه 

  
  

ی آهنينی برای دريدن داری در بحران است. ديگر هيچ پردهسرمايه
ی توليد و گردش سرمايه را گسترشدهد. در باقی نمانده است تا حوزه

نئوليبرالی در جستجوی سازی تحت جهانی داریسرمايه نظامواقع، 
. ای از جهان نفوذ کرده استهرگوشهتقريباً به ناپذير برای انباشتْ پايان

جهان معنوی نيز تا آن ی ايجاد مالکيت انتزاعی، حتی بهوسيلهبه
از اين قابل تصور نبود. اين [فاز از]  ای نفوذ کرده که پيشدرجه

را بنا نهاده که از  بنيادیکشی طبقهداری فرآيند نسلگسترش سرمايه
 در مواجهه با چنين بحرانی مژاروسديدگاه اکولوژيکی ناپايدار است. 

تر از چه در معرض خطر قرار دارد، چيزی کمکند که آنل میالاستد
ی گری انسان در اين نقطه از توسعه«ظرفيت احتمالی خودويران

سوز جنگ و هم تاريخی نيست که هم از طريق حريق خانمان
  .]1[ی عملی پيدا کند»تواند جنبهی تداوم تخريب طبيعت میواسطهبه

  

  دداراتيو انقالبی وجود آلترن
گفتمان هژمونيک [اما] ، ی کنونیگرانهتخريب رغم واقعيتعلی

ـ را متقاعد کرده که هيچ های چپحتی گرايشسرمايه بسياری از مردم ـ
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تنها سيستم اجتماعِی   داریآلترناتيو ديگری وجود ندارد، و نظام سرمايه
 Colinکولين کرمين نام شناس بهجامعهيک پايدار است. درنتيجه، 

Cremin اين  ی هژمونيک سرمايهسلطهی شود که نتيجهمتذکر می
ی يکی از مثابهداری را به«سرمايه خواهانْ است که بسياری از ترقی

رسميت محيطی بهتوضيحات بُروز بحران اقتصادی و زيست
داری را گزين دربرابر سرمايههای جایکه مدلناسند، در حالیشمی
جای نتيجه، بهدر. ]2[کنندنامطلوب رد می نامحتمل وهايی عنوان مدلبه

حران اقتصادی و عنوان علت اصلی بداری را بهکه سرمايهاين
رسميت بشناسند، و بنابراين در راستای برانداختن آن اکولوژيکی به

خواهان برای تغيير در امِر مبارزه کنند، بسياری از اين ترقی
  شی را ازبين ببرند.ککنند تا نسلسازی سرمايه تالش میانسانی

داری آلترناتيوی در برابر نظام سرمايهکه] [حقيقت اين استاما 
آميز و ای دموکراتيک، مسالمتقالبی وجود دارد؛ و زندگی در جامعهان 

 مژاروسطور که  حال، هماناست. با اين  پذيرامکانپايدار برای بشريت  
  ،دهد، چنين آلترناتيویتوضيح می

  و  های اجتماعیکليه نهاد و از سرتا پایِ  یبرای بازسازی اساس
بازسازی وضعيت ايدئولوژيک برای چنين و هم  ،سياسیو  صنعتی

 توسطی زيسِت مردان و زنان ی کااليی که شيوه دوران کنونِی جامعه
ای برنامهاست، به کننده سرکوب شده یيساز و شئشرايط بيگانه

  .]3[مارکسی نياز داريم 
  

هرگونه امکان اصالحات نظام  زِی راديکالیْ چنين بازسااين
کند، زيرا اصالحاتی که در راستای منفعت داری را رد میسرمايه

شود که همواره با نيازهای انسانی باشد، موجب کاهش سود می
که  یکسان نهاد پيش[سازوکار و] منطق درونی سرمايه مغايرت دارد. 

 آنتر بهحميل خدمات بيشت  دارطرف ،هي سرمانظام بردن  ني ازب یجابه
و آن را صرفاً  مي بمان یباق یدارهي سرما ستمي در سکه ، اين استهستند
ی اتوپيايی اگويد: «اگر ايدهمی ژيژکطور که اما همان .مي نک یانسان 

ً همين انسانی کردن نظام سرمايه اری دوجود داشته باشد، مطمئنا
  .]4[است»
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های ميانی قرن ر دههنهايی چهارچوب سياست کينزی د شکست
ی مثابهداری بهسرمايهفايدگی تالش در راستای تعديل نظامبيستم بی

عدالت اجتماعی را آشکار يابی بهای برای توزيع ثروت و دستشيوه
نظام   در خصوص مبارزه عليه  مژاروسطور که  ساخت. بنابراين، همان

خاص  طوربه  2008م و بحران اقتصای طور عاداری بهسرمايه
  گويد،می

که  ایکننده خودمغلوب اما در نهايتْ  ،يکی از توهماِت قابل فهم
و ، نئوکنزيانيسمدر مقابل آن بايد از خود دفاع کنيم، هر شکلی از 

احياِی نئوکنزيانيسم دعوت به است. چپاصالح کنزيانيسم بهازجمله 
آن  در مقابل ترين مقاومتکم  چوندر دوران کنونی قابل فهم است، 

و نمودهای سرمايه نيز در شرايط بحران بزرگ  گيردصورت می
  .]5[توافق برسندبا آن به طور موقتبهتوانند می 

  
که (دموکراسی  ليبرالاين نيز غيرواقعی است، اگر بينديشيم 

تواند )، میاجرا درآمدهای آن بههای کينزی تحت چارچوبسياست
طبق باشد.    اجتماعی راديکال  هایدگرگونیيابی بهدستای برای  عرصه

دموکرات در  های ليبرال، سيستمJohn Holloway هالوویجاننظر 
تضمين تسلط به، و اندناتوان بودههای مردم توده هایخواستبازتاب 
  اند.کردهی ي بسزا کمکنيز  داریسرمايه

جداسازی [از وضعيتی] است بخشی از روند کلی نيز  نمايندگی
چالشی در   نمايندگانْ   که دولتِ داری نام دارد. اين فکر  که نظام سرمايه

، فکر کامالً استآن برابر سرمايه و يا حتی چالشی بالقوه در برابر 
بلکه   ،برضد سرمايه نيست  نه تنها  نمايندگان  دموکراسیِ   اشتباهی است.

 ی اصولنمايندگان سلطه دموکراسیِ  ؛تر درپِی گسترش آن استبيش
ريزی را در برابِر ضديت ما با سرمايه برنامه داری سرمايهنظام 

  .]6[کندمی 

  
الح اجتماعی تحت طاصگير اقتصاِد بهی چشمتوسعهترتيب،  همينبه

دولت از کشيدن ناشی از کنار ر کردن خالءِ پُ در امر  ،نظام نئوليبرالی
ه و در خوردشکست  خود در دوران پساکينزی های اجتماعیمسئوليت

اقتصاد نيز ناتوان بوده است. کشی ساختاری نسلر بهرسيدگِی مؤث  امر
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و  ،دارینظام سرمايهی همين در محدودهدنبال اصالحات اجتماعی به
يک اقتصاد «اجتماعی» جداگانه است که با معضالت   یاز طريق ارتقا

 آيد.از پس آن برنمیکه بازار  مقابله کند ایمحيطی اجتماعی و زيست
، از پايه داوطلب های اجتماعیِ تسلط گروهاقتصاد اجتماعی تحت 

قرار دارد که يکی ای های انتفاعیو سازمان یانتفاعغير هایکارآفرين
 طبقاجتماعی» است.  «تشکيالت اقتصادیِ  هاآنترين از برجسته

اجتماعی،  يک تشکيالت اقتصادیِ «اظهارات دولت بريتانيا، 
اعی را در نظر ی نخست اهداف اجتماست که در درجهوکاری کسب

حداکثر بهاز نياِز که جای اينبه اصوالً مازاد حاصل از آنْ گيرد، و می
صرف ، سرچشمه بگيرد داران و مالکانرساندن سود سهام

  .]7[شود»میجامعه يا در گذاری مجدد در تجارت وسرمايه
معضالت اجتماعی دو حل برای اجتماعی  کرد اقتصادِ روی

های رشِد شرکت نيازکه، نخست اين .کندموضوع را برجسته می
داری، شکست سرمايه نظام [حاکميت] اقتصادِی اجتماعِی تحت

تضمين نيازهای اساسی  متداول برای محورِ -های سودگذاریسرمايه
 ترگستردهپذيرش اقتصاد  که،اين و دوم سازد.همگان را آشکار می

 تي مشروعبه یداران اقتصاد اجتماعتوسط طرفمتعارف  بازارِ 
سرانجام و . کندیکمک م براليل یو دموکراس یدارهي سرمابه دني بخش
بر بازار است که در آن مبتنی یحلاقتصاد اجتماعی راه که،اين

«نياز اجتماعی»  رویتنها  کهی اينجامنطق سرمايه به[سازوکار و] 
ً تأثيرگذار باشد،   ثير را تحت تأها  ريزیبرنامهمربوط بهتصميمات    اساسا

داران اقتصاد بسياری از طرفکه  طنز قضيه در اين است  .دهدقرار می
روی   آنْ   ثيرگذاریأت   توانايی  ی دولتی و  بودجهبهکه  ضمن ايناجتماعی  

 نيز دنبال استقالل از دولتبه حالدرعيناند، های دولتی وابستهسياست
ً  وابستگی . [اما] اينهستند -براللي روی ها تأثيرگذاری آن غالبا

-ليبرالی]  [عرصه  اهداف دولت در  زيرا  ؛کندمحدود میرا  دموکراسی  
ت، و درنتيجه با اهداف منافع سرمايه اسخدمت به دموکراسی

  مغايرت دارد. یاقتصاد اجتماعداران طرف
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کرد اقتصاد اجتماعی چيزی بيش از کاربرد يک روی  که،اً ايننهايت  
خون از اندامی جريان ند آوردن زخم در تالشی نوميدانه برای بچسب

معنا  اينبه [حکم] اين نيست که سرمايه آن را با خشونت بريده است.
فاقد درگيرند، ی اقتصاد اجتماعی نيست که کار کسانی که در زمينه
مردم و بهاينک هم رفورميستیْ کرد اهميت است؛ چراکه با وجود روی

 آلترناتيوی و در راستای ايجادِ  کند،جوامع کمک میبرخی 
های برخی ارزش  داریْ سرمايهنظام  و پايدارتر در برابر    تردموکراتيک

  کند.ترويج مینيز را  الزم
دموکراتيک و اقتصاد اجتماعی در  های سوسيالکردشکسِت روی

چنين گسترش خشونت و و هم ،های اجتماعیانبوِه نابرابری حِل مؤثرِ 
 ،ای وجود داردطور گستردهن بهکشی ساختاری که در سراسر جهانسل

ً  Mises ِززمي طور که همانزيرا انگيز نيست؛ تعجب گويد: می دقيقا
 تابعی از حاکميت کشی ساختاریاين دليل که «خشونت و نسلبه

  ». ندبازار
عامل داری سرمايه که نظاماين، با توجه بهها گذشتهی ايناز همه

تی ِصرف را حاتوان اصالمیکشی ساختاری است، چگونه نسلايجاد 
کشی ساختاری پايان نسلمنجر به تاکار برد کش بهبرای سيستم نسل

ً قادر بهها اين سئوال اين است که آنشود؟ پاسخ به چنين کاری قطعا
سيستم اجتماعِی يک  و    شود. درنتيجه، چنين سيستمی بايد برچيده  نيستند
غير از را بهترناتيو ديگری هيچ آل سمير امين. وجود بيايدبه گزينجای

بيند. داری نمیدر برابر سرمايه ی آلترناتيوی انسانیمثابهسوسياليسم به
چه چيزی شباهت دارد؟ سوسياليسم را چگونه بايد تعريف کرد؟ به ،اما
 هاايندر واقع، های دوران ما هستند؟ ترين پرسشها يکی از مبرماين

 یحت  اي   تي بربر  تي وضعاز ورود به  مي واهکه اگر بخاند،  حياتی  یسؤاالت
اش) یدرون  یتضادها لي دلبه( یدارهي سرما یپس از فروپاش انقراِض 

 که، واقعيت اين استهرحالبه .مي دهب ها پاسخ آنبه دي ، بامي کن  یري جلوگ
داری سرمايهنظام وجود آلترناتيو در برابر  عدمِ ] ی [اساسیْ مسئله

انسان با قرار براين باشد که نوع ه اگر اين است کمسئله نيست، بلکه 
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غير از سوسياليسم ، هيچ آلترناتيوی بهيابدروشی انسانی و پايدار تداوم 
  قرار ندارد. وضعيت موجوددر برابر 

  
  

  تعريف سوسياليسم 
دهد، «سوسياليسم مختصراً توضيح میآلن ماس طور که همان

گويی پاسخ برای جامعهمنابع از  استفاده  یی ساده ايده برمبتنی
ی سوسياليسم انگيزه قلبعبارت ديگر، به. ]8[است» نيازهای مردمبه

در مقابل مفهوم  است که ای پايدارشيوهو رشد تمامی مردم به توسعه
سازوکار و  ؛قرار دارد سرمايه [و سازوکار درونی] ی منطقتوسعه

حداکثر به تواند برایشرايطی را ايجاد کرده که سرمايه میمنطقی  که 
اکثريت مردم را استثمار کرده و  ،نفع اقليتی کوچکرساندن سود به

سوی سوسياليسم هرگونه دگرگونی به ،طبيعت را تخريب کند. بنابراين
  رهايی انسان و طبيعت است. مستلزم 

گذار که براين [باور] است Michael Lebowitz زت بويِ لِ  مايکل
ی منطق توسعهنطق سرمايه بهگزينی مسوسياليسم «فرآيند جایبه

ی انسان» را راستا «منشور توسعه ينادر  زتبويِ لِ  . ]9[انسانی» است
ی آن واسطهکند که شامل برخی از اصول اساسی است و بهمی طرح

  ی سوسياليستی را بنا نهاد:توان جامعهمی
بری از ميراث اجتماعی نوع انسان و حق کسی حق سهمهر ـ 1
مندِی برابر از محصوالت فکری و دستی اجتماع را دارد رهو به  استفاده 

  کامل انکشاف بدهد. طور به را های خودتا بتواند استعداد
براز ابتکار اِ و  دموکراسیی واسطهبههر کسی حق دارد که ـ 2

های ی کامل استعدادتوسعهجامعه قادر بهدر در محل کار و شخصی 
شرط وجودِی آن، سالمتی و پيش؛ اين فرآيندی است که خود باشد

ها طور کامل از آنها بتوانند بهگونه فعاليتآموزش است تا فاعلين اين
  استفاده کند.
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ای زندگی کند که نوع انسان و هر کسی حق دارد در جامعه -3
ی توسعهقادر به ای که در آنْ جامعه ؛طبيعت در آن رويش داشته باشند

بستگی کاری و همبر هممبتنی ايیهجماعتدر  کامل خودتوانايی 
  .]10[باشيم
  

ی معينی دقيقاً چه شکلی خواهد که اصول باال در هرجامعهاين
ساختار دقيق  ،بنابراين تحت تأثير عوامل مختلفی است.گرفت، 

ای از جامعهشود، آن طی میسوسياليسم و مسيری که برای رسيدن به
متفاوت کشوری ديگر، ناگزير ای ديگر و نيز از کشوری تا جامعهتا 

مداد جادويی وجود ندارد؛ و هيچ الگويی هم در ميان نيست است. هيچ 
 هرکه بسيار مهم است ،با اين حالجا مناسب باشد. که برای همه

ً ـ سوسياليستی گزينجای تحت بپردازد که کارگران  انگیگبيبه ـاساسا
ای که انگی تجربه شدهبيگ ؛کننده میتجرب  داریی نظام سرمايهسلطه

از   ـو موقتـ  عي سر  تي رضا  زا  یادرجهبه  یاب ي دست  از آنْ   یتنها خروج
   .است يیگرامصرف ]نی برایامکااندک ی [ارائهطريق 

ی جامعه ايجادکه برای ای هم پيوستهبه دو جزءِ  ،بنابراين
 زت بويِ لِ  مايکل توسط اصول فرموله شدهاز و  است سوسياليستی حياتی

د: ن رومی نيز ها را نشانهی تودهو وضعيت بيگانهکنند، يز پيروی مین 
دموکراسی مشارکتی و مالکيت اجتماعی ابزار توليد است. دموکراسی 

کند تا داری مجهز [و مسلح] میصدای معنابا مردم را  مشارکتیْ 
يش دخالت در تمام تصميمات مهم و تأثيرگذار بر زندگی خو [بتوانند] 
 تي مالک یْ مشارکت  یدموکراسی اساسِی ديگِر ؛ [اما] جنبهندداشته باش

 مستلزمسوسياليسم  ،عبارت ديگربه است. دي تول یابزارهابر  یاجتماع
 کار، ازجمله محلاستهای زندگی ک در تمامی حوزهکنترل دموکراتي 

ترين اوقات بيداری خود را در آن يعنی جايی که بسياری از مردم بيشـ  
  گذرانند.می

تنها از طريق مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد در قلمروِی 
ای حقيقتاً جامعهتوان بهمیاست که دموکراسی وسيع مشارکتی 
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ی در تقابل با جامعه مشارکتی دموکراتيک دست يافت. دموکراسی
 محدودِ  شکلدموکراسی در ـکه در آن قرار دارد، داری سرمايه

ی شيوهاسی وجود دارد و اقتصاد بهی سي منحصراً در حوزه -گینمايند
اصطالح] ؛ اين [بهشودسرمايه اداره می[و سازوکار]  منطق    یمستبدانه

از  محل کارمحض ورود بهبهخواهد که میاز کارگران دمکراسی 
مردمی دست بکشند. اکثر های فردی خود حقوق دموکراتيک و آزادی

گاه اند، هيچردهداری را درونی کم دموکراسی سرمايهي هاکه مف
ای هم اندازههر؛ ی سياسی را تحمل نخواهند کردديکتاتوری در حوزه

عنوان ها بهبا اين حال، آن. خيرخواهانه باشداين ديکتاتوری که 
 و  بدون چون  را  ی اقتصادی زندگی خودکارکنان، ديکتاتوری در حوزه

رخواهانه اين ديکتاتوری خي کند] که  [فرقی نمیچرا تحمل خواهند کرد،  
  .نباشدباشد يا 
دارند،  خيلی دلسوزیوکارهای کوچک که صاحبان تی در کسبح 

نظر از چنان وجود دارد، که صرفدر ثروت و در قدرت هم نابرابری
دستمزد دريافت شده از طرف کارگران، حاکی از تسلط يک طبقه (يعنی 

ن براين، آ ی ديگر (يعنی کارگران) است. عالوهمالکان) بر طبقه
جای که به هستند خصوصی وکارهای کوچکِ افرادی که مدافع کسب

[و  کنند، قدرت منطقبازارهای محلی خدمت میهای بزرگ بهشرکت
رشد را مجبور به  یموفق  وکارکسب  هرسرمايه را که    سازوکار درونی]

 از مالکانِ  ی معدوددسته و آن کنند.می ، انکارکندو گسترش می
مقاومت در برابر اجبار گسترش ک که موفق بهرهای کوچ کاو کسب
شوند و درعوض در سطح محلی باقی ررونق خود میوکار پُ کسب

داری، دليل [ظرفيت] وجودی سيستم سرمايه[اين امر] نه بهمانند، می
مالکان  اين گروه ازعالوه، به شود.در مغايرت با آن حاصل میبلکه 
های نفوذ سياسی ثروتاِعمال  بر  وکار کوچک غالباً خود را در براکسب

و  فاقد حق رأیليبرال دموکراسی  درهای بزرگ عظيم و شرکت
ند که يک کاستدالل میسمير امين  همين دليل،بهبينند. ضعيف می

ای گونهضرورتاً [بايد] «مديريت اقتصادی را بهی سوسياليستی جامعه
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ژرفا بکشاند. به کرده و دموکراسی اجتماعی را نيز، اجتماعی بستههم
 همانداشت، اما بهخواهد سوسياليسم وجود ن بدون وجود دموکراسیْ 

 ميسر تیسوسياليسانداز چشماندازه نيز پيشرفت دموکراسی بدون 
  .]11[نيست»

توليد و دموکراسی مشارکتی  هایمالکيت اجتماعی بر ابزارپس، 
از  هامونازستانی کب به؟ نخست و بسيار مهم، است چيزیمستلزم چه 

 دهد:توضيح می کولطور که همان نياز است.سرمايه 
پايانی ی جنگ بیمثابهداری را شايد بتوان بهتاريخ نظام سرمايه

ها نظر آورد که مناسبات جمعی و ارگانيک را تصاحب نموده و آنبه
ی تخريب واسطهخصوصی بهرا با روابط کااليی (يعنی، ايجاد مالکيت

ها را در جهت انباشت سرمايه ی اينزين کرده و همه گ) جایهاکمون 
ی طبقاتی کل مبارزه اين [فرآيند] تغييِر مداوِم ش کار گرفته است....به

رسميت ی بشری بهی تاريخ جامعهمثابهاست که مارکس آن را به
بسا بدون نبرِد خاص [و چه  هااز پِس ميليون  ی طبقاتیْ . مبارزه شناخت
 بررسیها بايد مورد که هريک از آنپيوندند وقوع می بهباهم]  ارتباط

با دنيای جديد به ه دگرگون شوندنگاهی ها در ی آنو همهقرار گيرد؛ 
  . ]12[شونديکديگر ترکيب می

  
جهان  ]یکنندهی [و دگرگونشونده  دگرگون ِبنابراين، بينش

اجرا هها از طريق ب گرفتن کمونداری بايد شامل بازپسپساسرمايه
(يعنی:   هاتوليد در تمامی بخش  هایدرآوردن مالکيت اجتماعی بر ابزار

  ،زت بويِ لِ  یگفتهبه باشد. با توجه )خدمات توليد، کشاورزی و هایبخش
امری حياتی است... چراکه  یرهای توليدمالکيت اجتماعی ابزا

ما  وری جمعی و اجتماعی که بهره اطمينان از اين استتنها راه اين 
اهداف شود، و نه برای تحقق  همه هدايت میی  آزادانهی  سوی توسعهبه

های يا بوروکراته های توليدکنند، گروه اندارخصوصی سرمايه
  . ]13[دولتی

  
ی مالکيت دولتی تواند دربرگيرندهمی یتوليد هایمالکيت بر ابزار

مديريت کارگران  [مفروضی] باشد. با اين حال، تحت چنين سيستمنيز 
 پادگانیساختار  ايجاداز چراکه بر توليد امری ضروری است، 

ً به ؛دن کمیجلوگيری   ی مالکْ مثابهساختاری که در آن دولت صرفا
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غير از شکلی از هچيزی ب  ی آنْ شود و نتيجهدار میگزين سرمايهجای
 اً چه که از اساس در «سوسياليسم واقعيعنی آن(داری دولتی سرمايه

 ُکولنخواهد بود،.  ) د جماهيرشوروی اتفاق افتاداتحا درموجود» 
  کند که:استدالل می

ً موجود» هرگز از بايد به صراحت گفت که «سوسياليسم واقعا
بيان توليدکنندگان گذر نکرد. بهی کنترل ابزار توليد بهمدخل اعاده 

سخنان شورانگيز مانيفست حزب کمونيست عمل نکرد، ديگر، به
«اجتماعی است که در رای تبديل شدن جامعه بهسخنانی که هدف آن ب
ی ی هر فرد، شرط پيشرفت و توسعهی آزادانهآن پيشرفت و توسعه

  . ]14[همگان» است

  
که  استهايی از شرکتمدل ديگری از مالکيت اجتماعی، متشکل 

رهنمود است که    ی بسيار مهممورد. در چنين  هستند  ت آني مالککارگران  
های مشارکتی و دموکراتيک وجود يندآطريق فراز  جمعی و فراگيری

 تضمين  نيازهای جامعهرا طبق  های مشارکتی  توليد شرکت  تاداشته باشد  
ً  کهنه اينو  ند،ک ای خصوصی هبا شرکت تعاونیهای شرکتصرفا

کنند. در نهايت، د که بر سر سود با يکديگر رقابت مین شوگزين جای
بايد ی) مالکيت کارگرو چه ی دولت چه مالکيت (کارمديريت محل

تری صورت گسترده هایجماعتهنگی با آدموکراتيک بوده و در هم
ی بالفصل و گوی جامعهاطيمنان حاصل شود که توليد پاسخبگيرد تا 

 کند،استدالل می سو ارژمطور که همانجامعه در کليت آن است. 
که ی تاريخی فعلی، اين است تازگی اساسی موقعيت ما، در دوره«

گيری آن در جهت  محور  و  که اساس  نظمی اجتماعیبشريت بدون ايجاد  
ری متکی باشد، در مبارزه برای بقای بر براب  توزيعو  توليدی زمينه

  .]15[خود شکست خواهد خورد»
گری شهروندان در دخالتبايد  دموکراسی مشارکتیدر مورد 

 کي د سال در انتخابات که هر چن  یري گأیر يترسم ازها گيریتصميم
، مي واقعاً مؤثر باش  نکهي ا  یبرا  .تر پيدا کندبيش  قشود، عمیبار برگزار م

طور که در باشند، همان اتوانند اقتدارگرینم یاسي س ینهادها
قرن گذشته  »واقعاً موجود سمي الي سوس«و تحت  برالي ل یهاسیدموکرا



 آلترناتيو سوسياليستی 183 

 ني اد. ی مردم باشن گوی اراده ـ بايد پاسخدر عوضنهادها ـ  چنين بود؛
بود که   ــ  فقدان دموکراسی مشارکتیران ــ و  اگذماهيت پادگانِی سياست

زد.  موجود» در قرن بيستم را رقم اً «سوسياليسم واقع شکست اساس
  کند،اشاره می  Lambie المبیطور که همان

 سویهای خشن استالين در تحميل سوسياليسم از باال از روش
اش» که «انقالب فرهنگی  مائوجمله    های قرن بيستم، ازکمونيستديگر

ی نوبهها چينی شد، تکرار گرديد. اين روش بهمرگ ميليونمنجر به
در کامبوج نيز تأثير  پوتپلرحم ديگری مانند های بیخود بر رژيم 

نام » جامعه به تصويهرژيمی که در کوششی مشابه دست به« ؛گذاشت
  . ]16[سوسياليسم زد

  
 :دهدتوضيح می Marta Harneckerنکر مارتا هاررو، از اين

ما جانشين [مردم] شدن.  نه    ،گشايی باشدههای سياسی بايد «گرنقش نهاد
ابتکارات مردم را خنثی   صدور احکام از باال کهی  هرگونه نشانهبا  بايد  
مشارکت مردم چيزی نيست که بتوان از باال   ؛ زيرامبارزه کنيم  ،کندمی

طور مشابهی اشاره نيز به زت بويِ لِ   .]17[»برای آن فرمان صادر کرد
  کند که سوسياليسم نيازمند،می

 ،باشندگر التخدها گيریکه در آن مردم در تصميم استفرآيندی 
مانند ها (زندگی آن که روی  تمام سطوح  هايیگيریتصميم  [يعنی]

گذارد... مردم از ثير می أی يک کل) تمثابهی زندگی و جامعه به محله
های دموکراتيک، هم شرايط گيریگری در تصميم ريق دخالتط

ی نهادی [فعال] مثابهشان را تغيير داده و خود را بهدزندگی و هم خو
  . ]18[کنندی نوين توليد میدر جامعه

  
ابزار توليد و دموکراسی  مالکيتِ  :يعنی(ؤلفه در نهايت اين دو م

ينس سکي الن مِ که  چنانم، زيرا هارتباط تنگاتنگی باهم دارند  )مشارکتی
 که ليبرال «درحالی :کنداشاره می  Ellen Meiksins Wood وود

که مناسبات توليد را دست نخورده  اين دليلتواند دقيقاً بهدموکراسی می
داری سازگار باشد، دموکراسِی سوسياليستی گذارد با سرمايهباقی می

 تغيير [و حرکت]يدی نيز اصوالً مستلزم آن است که در مناسبات تول
ی اقتصادی زندگی تا زمانی که مردم در زمينه  ،در اصل  .]19[»ايجاد کند
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گری مؤثر نداشته باشند، دموکراسی مشارکتی خويش حق بيان و دخالت
  تواند وجود داشته باشد.نيز نمی

داری کاِر کارگر را تا سطح طبق نظر مارکس، ساختارهای سرمايه
واقع  ای جز ازخودبيگانگی و درکه نتيجهد دهمیکاالی صرف تقليل 

ه کردن رشد انسانی ندارد. نابرابری در قدرت و ثروت که ذاتی نظام خف
تمام ها هرگز بهداری است، متضمن اين است که انسانسرمايه
توليد  يندآفر(ازجمله ی نوين د. جامعهن خود دست نيابهای توانايی

مستلزم رشد کامل ورزد،  أکيد میت   کامل هر فردیکه بر رشد    )اجتماعی
 ني دهد، در چنیم  حي مارکس توضی افراد است.  مثابهر بهی نوع بشهمه

   ،یاجامعه
، یاسياقتصاد س فقرِ و  ثروت یجاچگونه بهديده خواهد شد که 

طور به گرتوانآدم  .ديآیوجود مبه یانسان یغن ازينو  یانسان غن
انسانی حيات است، آدمی که  دهایکليت نمونيازمند بهآدم  زمانهم 

، نيازعنوان يک عنوان ضرورتی درونی و بهاش بهيافتگیواقعيت
  . ]20[يابدموجوديت می

  

دارد که چنين تغييری در مشابهی اظهار میی گونهنيز به زت بويِ لِ 
ای است که جامعهوجود  ینتيجهکه ضمن اين برندگی فردی،پيشـخود

اين جامعه حال به، درعينآن ريشه دوانده استدر بستگی  مکاری و ههم
  سوسياليستی،  گونهاينی ادر جامعهکند. کمک هم می

ی عقالنيت عناصر وراثتی (مانند تأکيد روی منافعی شخصی) در تابعيت توسعه
عقالنيتی که روی جامعه و نيازهای آن متمرکز، و   -گيرند نوين اجتماعی قرار می 

بستگی اعضای کاری و هم کند که براساس هم ی را تشويق میماعی نوين اجتتوسعه
طور دموکراتيک که به همگانیجامعه بنا شده است. ترکيبی از نياز و ايجاد نهادهای 

های توليدی را برای رفع اين نيازها کند و فعاليتنيازهای اجتماعی را مشخص می 
  . ]21[ار داردقر کند، در مرکز درِک عمومی سوسياليسم نوينآهنگ میهم 

  
کرد ؟ رویشودواقع میدر کجا  انقالبی اين دگرگونیاما 

باور اين بهمارکس در دوران ابتدايی کار خويش، وی را ی جبرگرايانه
ن اي داری  ی سرمايهرفتهکه کارگران صنعتِی کشورهای پيش  رسانده بود

 يافتاين درمارکس پس از   ،انقالب را رهبری خواهند کرد. با اين حال
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ی کارگران برعليه ـاغلبـ داریمند سرمايهتهای ثرو که کارگران ملت
های و از ماجراجويی گيرندمیداران را طرف سرمايه ر،مهاج

دفاع  خويش مادیِ محدود آوردهای منظور حفظ دستبه هاامپرياليست
جای مارکس به ،نتيجه. در ]22[کنند، در باور خويش تجديد نظر کردمی

، یگاِم انقالب پيشامکان عنوان تنها پرولتاريای صنعتی به روی تمرکز
داری کرد که جوامع سنتِی کشاورزی و غيرسرمايهی  نگاهش را متوجه

 غربدر جدِی کارگران  متحدان قرار داشتند و  زير يوغ امپرياليسم
 انقالبتوانستند طور بلقوه میبهرفتند، و حتی شمار میبه [پيشرفته]
  کنند.تسريع جهانی را 
 Kevin B. Anderson  اندرسون  .کوين بینام  ناس بهشجامعهيک  

داری کردن سرمايه کند که آثار بعدی مارکس «در تئوريزهاستدالل می
ه بخشی از تحليلی پيچيده از نظم جهانی است که کامری اتفاقی نبود، بل
  دهد:طور که اندرسون توضيح میهمان.  ]23[بود»  در دوران وی جاری

پوست و گفت، نه تنها سفيدپرولتاريايی که مارکس از آن سخن می
ها در آمريکا را نيز پوست و ايرلندیاروپايی نبودند، بلکه کارگران سياه 

ی فرهنگ بريتانيا و شمال سلطه واسطهگرفت که در آن زمان بهدربرمی
گام که آمدند. عالوه براين، آن هننمیحساب پوست» به«سفيد آمريکاْ 

روسيه و آسيا رخنه کرد، و نظم اجتماعی اين داری بهی سرمايهمدرنيته
اين باور رسيد که داری را تضعيف نمود، مارکس بهجوامع پيشاسرمايه

ها گشوده شده امکانات جديدی برای دگرگونی انقالبی در اين سرزمين
د و هن مرحله اميد مارکس روی شکل روستاهای اشتراکی است. در اين

کند که ياد می  هايیسرزمينعنوان  ها بهروسيه متمرکز گرديد که او از آن
  . ]24[جا مقاومت در برابر سرمايه محتمل استدر آن

  
سال آخر زندگی خود از جبرگرايی تاريخی که در  5 طی مارکس

وضوح به رايج است،ين وی و ساير آثار پيش مانيفست حزب کمونيست
پتانسيل انقالبی جوامعِ کشاورزی بود که او  ؛ اين هنگامیفاصله گرفت

  را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.ويژه جوامع کشاورزی روسيه و به
آثار   اين  مارکس در«گويد:  در رابطه با کارهای بعدی وی می  اندرسون

داری مستقيم جوامع غيرسرمايهتری از احتمال انتقال با صراحت بيش
گويد؛ داری سخن میی سرمايهمرحله بدون گذار از ،سوسياليسمبه
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 شکِل اشتراکیِ  هاآن [توليد] که اساِس بنای یداريجوامع غيرسرمايه
دهد که اگر وضوح هشدار میبهمارکس ، در واقع. ]25[بود  محلیبومیِ 

ملتی تحت ورد، بهروسيه در مواجهه با تحوالت انقالبی شکست بخ
ام اين نتيجه رسيدهويد: «من بهگیم  او تبديل خواهد شد؛    حاکميت سرمايه

ه گرفت   پيش  1861که از سال    بدهدروسيه همان مسيری را ادامه    اگر  که
که تاريخ دربرابر مردم اين کشور قرار داده  را ، بهترين فرصتیاست
شوِم رژيم  هایفرازونشيبخوِش تمام دهد و دستاز دست می ،است

  .]26[داری خواهد شد»سرمايه
های بعدی، در شناختی خود در سالطالعات انسانمارکس از پس م

کشاورزی در آمريکای التين، آفريقا اين نتيجه رسيد که جوامع  نهايت به
، بدون گذر را دربردارندو توليد    اشتراکی مالکيتهای  و آسيا که سيستم

يابی قابليت دست داریی سرمايهی نخستين توسعهاز مرحله
، برای جلوگيری از چنين انتقاِل هررویهب را دارند.  مسوسياليسبه

شود که مارکس آن را «کمونيسم خام» ای میجامعهصرفی که منتج به
های ی، پيشرفتد، بسيار مهم است که جوامعِ نوين سوسياليست ناممی

تکنولوژيک و علمی ديگر کشورهای تحت حاکميت سرمايه را در 
کند که س اشاره میمارک ،عالوه براين ی نوين ادغام کنند.جامعه

تواند داری میغيِرسرمايه ایهای حاشيهميان ملتتحوالت انقالبی در 
 داری]سرمايه[ی کشورهای پيشرفتهميان ملل انقالب در ی کنندهتسريع

کند که چنين انقالبی در کشورهای مارکس تأکيد می ،با اين حال .باشد
هايی است پيوسته با ملتنيازمند ارتباطی    داریی نظام سرمايهحاشيه  در

نيز با توجه  اروسژمداری] قرار دارند. که در مرکز [نظام سرمايه
 هم :یيعن ( ضرورت انقالب در هر دو طرف رویديدگاه مارکس، به
هايی که در مرکز نظام آن ملت همحاشيه و در های ملت ميان در

  ورزد:قرار دارند، تأکيد می )هانیداری جسرمايه
ی ای که بايد روی آن تأکيد کرد، ضرورت اراده آخرين نکته

رويارويی با جهانِی سيستم آلترناتيوی از کنترل اجتماعی است که به
خيزد. تحول عنوان روشی برای کنترل برمیداری بهسرمايه سيستم 

چنان نيز ايجاد داری در جهان ايجاد کرده و هم عظيمی که نظام سرمايه
شدت متشکل از سيستمی را ايجاد کرده که به  کند، نهادهای اجتماعیمی 
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 آميزاند. بنابراين، هيچ اميدی در راستای تغيير موفقيتتنيده درهم 
هرگونه تحولی بايد جهانی  -ه و جزئی اين سيستم وجود ندارد جداگان

  . ]27[آيدنظر میکرد متناقض بهباشد؛ هرچند که اين روی

 
در اوايل قرن زمين ی رهواضح است که تقريباً تمام کشورهای ک

هنوز اين،  . با وجوداندادغام شده ی جهانیسرمايه بيستم در نظام
 کمونیوجود دارد که اشکال  ،ويژه در جنوب آنبهجوامعی در جهان، 

را  اجتماعاتويژه در سطح قابل توجهی از سازماندهی اجتماعی، به
بليت تحول انقالبی طور بالقوه قاتنها به اند. اين جوامع نهحفظ کرده

که لداری دارند، ب سوی سوسياليسم را بدون گذار از نظام سرمايهبه
اتاليزوری در راستای انقالب [اجتماعی] در خدمت ی کمثابهتوانند بهمی

يک هيچکه يت اين استواقعهرروی] [بهقرار بگيرند.  نيز شمال جهان
ی رفتهپيشی اجتماعی قرن گذشته در کشورهای از تحوالت عمده

طور که مارکس اشاره داری رخ نداده است. بنابراين، همانسرمايه
ی نظام ع جنوب جهان که در حاشيهکند، بسيار متحمل است که جواممی

قرار بگيرند. هرانقالبی داری قرار دارند، در خط مقدم سرمايه
نيز جنوب جهان  سمير امينبيند، طور که مارکس اين امر را میهمان

سوی سوسياليسم ی مرکزی هرگونه تحول انقالبی بهی نقطهمثابهبهرا 
  کند:سی میربر

در قلب چالش قرن بيست و يکم ی کشاورزی نوين را من مسئله
فريقا و آمريکای آ مالکيت  از کشاورزان در (آسيا،   ِ دهم. سلبقرار می

همان فقير کردِن (بهالتين) يکی از اشکال اصلی معاصر گرايش به
نويسد) مرتبط با انباشت ی اين قانون میعنايی که مارکس درباره م

مبارزات در جوامع دهقانی گيرم که است. ... از اين مسئله نتيجه می 
ً نيمی از بشريت) و پاسخ به اين مبارزات تاحد جنوب جهان (تقريبا

ی توانايی کارگران و مردم در مسير تکامِل بناِی کننده زيادی تعيين
  . ]28[ی سرمايه رها کرده باشدصيل است که خود را از سلطهتمدنی ا

  
  

ی ويکم، مبارزهتقرن بيس نخستِ ی در دههچنين گفت که توان می
شده   بارزتر  داریايهمی نظام سردر آمريکای التين برعليه  بخشرهايی
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و  1970های ای بود که در دههاست. آمريکای التين نخستين منطقه
نئوليبرالی ويران گرديد، و تصادفی  سازیجهانی یواسطهبه  1980

 مدل تجاریِ اين ها را نسبت بهترين واکنشنيست که تاکنون راديکال
  گويد، میاروس ژمطور که اصالح آزاد داشته است. همانبه

فکرانه در آمريکای التين، نسبت شوريدگی اجتماعی و روشن 
مشاهده داری سرمايهی رفتهاکنون در کشورهای پيشچه هم آنبه

دهد. اين مسئله تری را میی تحوالت آتِی اجتماعی بيشکنيم، وعده می 
جايی قابل درک است که ضرورت تغييری حقيقتاً راديکال در از آن

تر از اروپا و اياالت متحده است. ثابت شده آمريکای التين بسيار مبرم 
های ه که «مدرنيزاسيون» و «توسعه» در آمريکای التين وعد

ها برای مردم هيچ چيز مگر ها] و سياستاند، و اين [وعده پوشالی
قوت خود باقی چنان به. اين حقيقت هم اندارمغان نياورده درماندگی به

گزين اجتماعی و نظمی قابل جایعنوان است که سوسياليسم به
کردی جهانی پذيرفته شود، و مناطق عنوان رویبازتوليد، بايد به

ـ را نيز از جمله اياالت متحده داری در جهان ـی سرمايههرفتپيش
سرمايه  ی منافع مسلمِ واسطهسکونی که به دربربگيرد....  با توجه به

چنين با توجه داری پيشرفته و هم در کشورهای تحِت حاکميت سرمايه
ی] رفورميستی هاکردی کارگران [با رویمندانهدستی رضايتهم به

راه اند، احتمال به ی خويشخواهانهی خودو توسعهِی رشد که در پ
تر از اياالت متحده و افتادن تحولی اجتماعی در آمريکای التين بيش

ای طور گسترده ؛ تحولی که تمام نقاط جهان را بهاستاروپای غربی 
  . ]29[دربر خواهد گرفت

  
سوی سوسياليسم گام از کشورهايی که در مسير تحول به

با علت جمعيت فراوان بومی اين کشور، وليوی به، ب دارندبرمی
ای است که مارکس از آن ی همان جامعهکنندهمنعکسترين نزديکی  بيش

 در آن  سازمان اجتماعیکمونی کند که اشکال  ياد می ایعنوان جامعهبه
 اري در عوض، ونزوئال با چالش بس. گير مانده استچشمچنان هم

نسبتاً كوچك آن كشور   یبوم  تي جمع  لي دلبه  راي ز  ،است  مواجه  یترشيب 
كه مربوط ( ستمي در طول قرن ب  كاي آمر سمي الينقش غالب امپرنيز و 
نفوذ  بورژوايی یيانه، فرهنگ فردگرا)گسترده است ینفت ريذخابه
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گاه] [جایکوبا  ،حال نيدر هم .دارد كشور ني اتری در بيش
  در منطقه است. جامْ در حال ان  یِ ستي الي سوس یهاشي آزما ني ترشرفتهي پ 

گذار  )ونزوئال، کوبا و بوليوی :يعنی(کدام  از اين کشورها هيچ
گذاری در چراکه چنين  اند،  انجام نرساندهبه  سوی سوسياليسم را کامالً به

چه که اين آن پذير نيست.طور کامل امکانسرمايه به جهاِن تحِت تسلط
در است که  سمي لاي سوس جهتدر يیهاونآزمدهند، کشورها نشان می

ی ترداري تر و پایانسان   نيگزیدنبال جابه  شديدهای بسيار  مقابل نابرابری
های بعضی از جنبهچنين ثابت شده که  همو    ؛داری هستندسرمايهنسبت به

   .استبوده  ني ري تر از ساموفق اين عمليات
بوليوی هنوز در مراحل ابتدايی قرار دارد، و  ،طور مثالبه
های اطالعيهيند] ايفا کرده، آسهمی که تا کنون در اين [فر ترينعميق

، ونزوئال و کوبا، از طرف ديگر .استمحيط زيست مربوط به
طور حال، هماناند. با اينکار بستهتری بهميزان گستردهسوسياليسم را به

ا، «شايد افزايش کنونی هاين یتر از همههمکند، ماشاره می المبیکه 
 يند تغيير استآی فرمحرکه یمثابهبه ،هامی در ميان تودهآگاهی عمو

چه آن ،در نهايت .]30[»استسابقه در تاريخ آمريکای التين بی که
دهند، بينش ما ارائه میص بهاطور خ های ونزوئال و کوبا بهنمونه

  گذارد.ت که سوسياليسم در اختيار ما میهايی اسارزشمندی در امکان
  
  

  ويکم ـ ونزوئال رن بيستسوسياليسِم ق
ونزوئال نيز مانند بسياری از کشورهای ديگر جنوب جهان، طِی 

انجام رساند که اصالحات نئوليبرالی را به 1990و  1980های دهه
ی افزايش سطح فقر در اين کشور گرديد. اما در اواخر دههمنجر به

کردند، که ترويج می ایاحزاب سنتی ونزوئال و مدِل ليبرالی 1990
دنبال آلترناتيو بودند، در بهکه ها . ونزوئاليینداعتبار شدکامال بی
جمهوری  رياستدرصد آرا به 57را با  هوگو چاوز 1998دسامبر 

[يک نامزد رياست رأيی بود که  ترين ميزانبيشاين  ؛انتخاب کردند
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داده  صاصخود اخت دموکراسی در ونزوئال به در چهاردههجمهوری] 
ی وعدهجمهوری، به قام رياستاحراز مبالفاصله پس از  چاورزبود. 

مبارزاتی انتخابات خود که ايجاد يک قانون اساسی جديد بود عمل کرد، 
ها از ثروت حاصله از توليد نفت اين و اطمينان داد که تمام ونزوئاليی

  مند خواهند برد.بهرهکشور 
 ارگانيکقانون «اعالم کرد که  2001در سال چاورز دولت 
 کندمی) حکم  PDVSAشرکت دولتی نفت ونزوئال (به  »هاهيدورکربن

سهم  ها خارجیهای مشترک با شرکتگذاریکه بايد در تمامی سرمايه
دولت و ونزوئال ها، با گسترش اين شرکتتا بيشينه را داشته باشد 

 مند شوند.تين کسانی باشند که بتوانند از ثروت نفت اين کشور بهرهنخس
که آيا ثروت ملی نهايتاً ی اينجای انتظار و مشاهدهولت چاوز بهد

، با استفاده از داد يا نه» خواهد کاهشاکثريت فقير اين کشور را «
 رين نئوليبراليسم را در راستای تضميِن رفاهِ ت ، دکیهای نفتافزايش درآمد

انقالب بوليواری يا  چالش کشيد.ويژه فقرا بهمردم ونزوئال، به
طور ايناصالحات دولت چاوز    چهچنانويکم»،  سياليسِم قرن بيست«سو 

آلترناتيوی در برابر نئوليبراليسم در نظر گرفته عنوان شد، بهمیناميده 
ديد های شانتقاد  از  متحد يکی   ملل ِدر سازمان  2004شد. چاورز در سال  

  خود در برابر نئوليبراليسم را مطرح کرد، او اعالن کرد که: 
که نظم جهانِی است ترين تأثيراتی ناکنگی و فقر وحشتگرس

است. ... تحميل کرده مردم بهسازی نئوليبرالی تحِت حاکميت جهانی
جهان عاری از فقر و گرسنگی تنها با نظمی اقتصادی و اجتماعی قابل  

  .]31[متفاوت باشدکامالً    ،استمسلط  اکنون  چه که هم تحقق است که با آن

 
 انرهبريکی از ، Lisandro Pérezليزاندرو پرز ی گفتههبنا ب  

در تالش است تا  ، انقالب بوليواریCaracasکاراکاس در  اجتماعی
تغييرات اجتماعی ها نسبت بهآنتوانمند سازد که  طوریشهروندان را 

نظم چنان شور و شوقی پيدا کنند که [بتوانند] راديکال عمل کرده و به
کند که اشاره می پرز متفاوتی دست بيازند.  کامالً اقتصادی و اجتماعیِ 

اجتماعات   که دربايد    يعنی،  بگيردتواند از باال صورت  نمی  اتاين تغيير
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هدف، ايجاد سوسياليسمی نوين است که از  .بدواندمحلی ريشه 
متفاوت باشد.  ،مرکزگرايی که در قرن بيستم برجسته بودت سوسياليسم 

  دهد:توضيح می پرزطور که همان
هنگامی که ديوار برلين سقوط کرد، فکر کرديم که سوسياليسم 

چه اما اين حقيت نداشت. اهميت سقوط ديوار برلين  ؛  سقوط کرده است
 ،ارتدکسی کهنهای  مدلهای کهن،  سقوط در واقع سقوط مدلاين  ؟  بود
بايد سقوط  آن مدل . ...بودای جديد پديده  گيریی] شکل[طبعاً نشانهو 

  .] 32[شکل بگيردی سياسی جديدی از پس آن روژه کرد تا پمی 

  
دنبال جلوگيری از بُروز بهال ی سياسی جديد در ونزوئ پروژه

در   واقعاً موجود»  سمي الي سوس«  اي   یستي الي ناکام سوس  یهاپروژهخطرات  
شرق و اتحاد  يک از کشورهای بلوکهيچ ،در واقع است. ستمي قرن ب 

ها متشکل از ننه کمونيست. آو بودند  جماهير شوروی نه سوسياليست
ای که صرفاً مجموعهداری دولتی بودند، چراسرمايههای مختلف شکل

را با چيز  )داران و يا سرآمدان اقتصادیسرمايه(يعنی: از سرآمدان 
 گزينجای  )دولت و يا سرآمدان سياسیديگری [از همين دست] (يعنی:  

اختصاص   هي انباشت سرمابهرا که    یاقتصاد  ستمي س  کيبتوانند  تا    کردند
  :Maassماس ی گفتهبهطبق  کنند. تي ري ، مدبود افتهي 

مالک ابزار توليد بود. اما سئوال   ولتددر اتحاد جماهير شوروی  
اگر پاسخ اين سئوال  که: چه کسی مالک دولت بود؟ اصلی اين است

 هایسيستم يکی از که از طريق باشد های مردم توده  از غيرچيزی به
و ــ کنند دموکراسی مردمی «مالکيت» خود را اعمال می وِر][متص

 رویجای آْن سرآمدانی باشند که با نيتی هرچند خوب و يا بد، به
ای اين جامعه، جامعه  ــ کنندی گرداندن جامعه اعمال قدرت مینحوه 

  .]33[کنداست که از اساس تعريف سوسياليسم را نقض می

   
وليد را در تملک خويش داشت، ار تتنها ابز دولت در شوروی نه

جود واقتصادی دموکراسی کرد؛ بنابراين می نيز را مديريت آن کهبل
ی سياسی نيز فضای محدودی برای مشارکت سياسی نداشت. در حوزه

کند، در حالی اشاره می کولطور که مؤثر وجود داشت. درنتيجه همان
  ،که
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 امری جامعه سيرتغيير مبرای  انقالبی واسطهبهقدرت  کسب
 انحاللی هاروشدر ايجاد  بايد انقالب، بنابراين ؛است ضروری
جامعه   فرازبر  يیواليهدولت به  لياز تبد  یريو جلوگ  قدرت  [تدريجی]

در اين امر، توسعه و رشد  یکليد اصل داشته باشد. يیباال تياولو
های] درونِی دموکراسِی حقيقی است که فقدان آن تمامی [نظام 

آلترناتيِو  ايجادهمين دليل است که يستی گذشته را فلج کرد. بهسوسيال
 ــ اساسی [و ضروری] استز انقالب امری حزبی، در دوران پيش ا

برای بلکه  اکنون...،جا و هم دراين دست گرفتن قدرتبهنه برای 
آموزش مردم در مسير   نيز  و  ،حِد ممکنسردموکراتيزه کردن دولت تا  

وقوع پيوست، در موقعيتی وقتی انقالب بهکه ای هگونبه حکومتیْ خود
ی دمکراتيک [خودحکومتِی خويش] حمايت توسعهباشند که بتوانند از  

  . ]34[کنند

  
در تالش را   مشارکتی ِدموکراسی ونزوئالْ  ی سوسياليستیِ پروژه

 جي ترو »جامعه فرازبر یواليه«شدن دولت بهن لي از تبد ناني اطم یبرا
غالباً  هاداری و مدافعان آنجود اين، سرآمدان سرمايهبا و  کرده است.

که اقتدارگراست کنند  تصوير میعنوان رهبری  ها بهرا در رسانه  چاوز
هايی که چالشکند. با توجه بهای غيردموکراتيک حکومت میشيوهو به

گونه [اينانقالب ونزوئال در برابر منافع سرمايه قرار داده است، 
تری تعجب برانگيز نيست. همان طور که  ی مجعول]  هاتصويرپردازی

   داران،گويد: سرمايهمتخصص علوم سياسی می،  Terry Gibbs  گيبس
و  بداننددردناک  یثروت را تا حد عيروند توز اندموظف

تعجب  .دريابنديانه» اقتدارگرا«مجدد را  عيمرتبط با توز یهااستيس
 ثروتمندان خی کهلوی تآن دارشود [چرا] گفته نمی که در اين است 

ای عادالنه و انسانی است. ی جامعه، همان مشاهده بايد قورت بدهند
ی متوالی است که از دو دهه است که از سوی ديگر، در صورتیاين 

، و قورت بدهند را داروی تلخ رياضت نئوليبرالیخواهند تا میفقرا 
هم از ثروت بخشی باالخره دهند که ها میآنرا به بيهوده  اين اميد

  . ]35[رسدها میآنبه

  
 غالباً انجام در ونزوئال  حال امروز دراجتماعِی تا به تتحوال

ر ريشه در دموکراسی واين ام ،اقتدارگرايانه نبوده است؛ در واقع
شامل  های اصلی اين دموکراسی مشارکتی،مؤلفه اند.داشتهمشارکتی 



 آلترناتيو سوسياليستی 193 

هنگ آماعی همها را در سطح اجت که سياست عمومی است شوراهای
شامل   چنينهم  و   گيرد،را دربرمی  کارگریا مالکيت  ب   هاتعاونی  کنند؛می

در نتيجه، . نيز هست ملیهای پرسیدموکراسی مستقيم از طريق همه
  کند،اشاره مینااومی ِکَلين طور که همان

، و شخصيتی عظيمی که چاوز را احاطه کرده  يشکم غرعلی
های قدرت در سطح دولتی، [اما] شبکه اقدام وی در متمرکز کردن

و قدرت  از طريق  ند،غيرمتمرکزحال درعينپيشرو در ونزوئال 
در سطوح اجتماعات محلی و  هزاران شورای محلی و تعاونی

  . ]36[شده استها تقسيم انجمن

  
ی دموکراسی پروسه  و  انقالب ونزوئال  بسيار مهمهای  يکی از جنبه

اقتصادی از طريق گيری دموکراسی لشک ی در اين کشورْ مشارکت
کارگران، و ايجاد بيش از کاری  با همت صنايع تحت تملک دولت  ي مدير
يک و نيم ميليون با تعاونِی تحت تملک کارگران   ِهزار شرکت 100

 .]37[گيردرا دربرمیصد از نيروی کار ونزوئال  در  18که    استکارگر  
 یحومهدر و  تاهاروسر د های کشاورزیتعاونی[عالوه براين،] 

 است که تشکيل شدهنيز  های تعاونیکارگاه ت آنْ اموازبهها، و شهر
يت ابزار توليد از اقليتی از سرآمدان کمال سلب  شانهدف اصلی

همان   تری از مردم است.بخش گستردهدست  دار و سپردن آن بهسرمايه
  دهد،توضيح میمالسون  تامطور که 

در مقابل  دکار خوی نيرویای اجاره جکارگران ونزوئاليی به
بيان به ــ انداقتصادیوق ای در حاِل کسب حقطور فزاينده دستمزد، به

صريح: کسب حق سازماندهی و مديريت شرکتی که در مالکيت 
در کنترل زندگی ها آن ظرفيت[جمعی] خودشان است؛ و درنتيجه، 

ه اين ترتيب،] افزايش يافته است. [بتری فزاينده طور به نيزخويش 
[مناسباِت] گزين جای ایتا اندازه دموکراسی و حاکميت مردمی 

  . ]38[شده است یچاپلوسمراتبی و سلسله

  
کمونی مربوط هزار شورای  16ها با ايجاد بيش از تعاونی اين

اين امکان دست مردم کف جامعه بهخود، با اين هدف شکل گرفتند تا به
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های طراحی و اجرا کنند. براساس گفتهرا  های خودپروژهيابند که 
  ،Mallesonمالسون 

و از  شوندهنگ میآهرچند شوراها غالباً با حکومت شهری هم 
کنند، اما های مالی دريافت میسطوح مختلف حکومت بودجه

اند؛ افتتاح بسيار موفق بوده   همين دليل، از همان زمانِ به .ندخودمختار
ويژه در وب هستند، و تعدادشان بهو در ميان شهرونداْن بسيار محب

يافته افزايش توجهی  طور قابلبه هاهای شهرمناطق فقير و در حومه
    .]39[ستا

  
نيروی گردون و ها و تعاونی کمونیکه شوراهای عالوه براين

از طريق افزايش  معهذا ،انداقتصاد و دموکراسی مشارکتیی محرکه
دنبال به،  برای مصرف داخلی  -د غذايیمواتوليد  ويژه  به-  توليدات داخلی

  هستند. نيزخودکفايی ملی 
های نابرابری مقابله بامنظور گذشته از اين، دولت ونزوئال به

دار برای زنان خانهقانون اساسی به 88ی ی، و مطابق با ماده يتجنس
کند. حقوق پرداخت می ،دهندی خود انجام میکارهايی که در خانه

درصد   80کنند،  دار که در فقر زندگی میار زن خانههز  100نزديک به  
کنند، و اين امر در راستای ملی را دريافت می تمزدِ از حداقل دس

در ی يک فعاليت اقتصادی است که  مثابهها بهرسميت شناختن کار آنبه
شود. اين برنامه موجب رفاه و ثروت اجتماعی جامعه میکليت خويش 

کند که آموزش و ای را تسهيل میی اجتماعیهاچنين اجرای برنامههم
آن دسته از افرادی بهعالوه براين،  و    ؛بينندرا تدارک میتعليم زنان فقير  

پرداخت  نيز های بدون بهره، وامندوکاراندازی کسبراهکه مايل به
         .]40[کندمی

طور به ،ی گذشتهسوی سوسياليسم در دههتحوالِت بهتداوم 
های فقير تأثير گذاشته است، و اين ايیزندگی ونزوئلي  رویگيری چشم

دولت   توسطی ثروت  ها و بازتوزيع گستردهرسانیی کمکواسطهر بهام
های پزشکی رايگان، بوده است؛ فراهم کردن آموزش و مراقبت

ی مسکن و غذا، افزايش مالکيت دولتی بر پرداخت يارانه برای تهيه
هايی که در و تعاونی کمونیاران شورای منابع ملی کشور، ايجاد هز
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ی تعداد افرادی که ، و کاهش قابل مالحظهارندقرار دتملک کارگران 
قبل از  درصدِ  55آمار فقری برابر با  :يعنی( کننددر فقر زندگی می

از ) 2008درصد در سال  26انتخابات چاوز و کاهش آن به 
ونزوئال در  ،از اين گذشته. ]41[بوده است تهای اين تحوالآورددست
دومين کشور با ت تا تبديل بهاز شيلی و کاستريکا پيشی گرف  2008سال  
؛ اولين کشوری که باشدترين سطح از نابربری در آمريکای التين پايين

 ،جا وجود داردترين سطح از نابرابری در آندر آمريکای التين، کم
  .]42[کوبای سوسياليستی است

های بهداشتی مراقبتکه تمامی شهروندان، بهحصول اطمينان از اين
ورش رايگان و برابر دسترسی داشته باشند، هدف اصلی  و پر ِو آموزش

های اجتماعی دولت ونزوئال بوده است. در واقع، آموزش و سياست
چالش کشيدن گفتمان هژمونيک سرمايه پرورش نقش مهمی را در به

گيختن روشی نوين در انديشيدن منظور برانايفا کرده است، چالشی که به
 Arnaldo آرنالدو سوتيلوآن است. ی جامعه و نقش فرد در درباره

Sotillo کاراکاسهای يکی از فقيرترين محله در یامدير مدرسه 
های ارزشگويد که هدف کلی سيستم آموزشی جديد اهميت دادن بهمی

طور ای بههجامعو  اجتماعی و آفرينش شهروندی متفاوت برای آينده
  .]43[کلی بهتر است

بودجه مواجه   کاهشليبرالی با  نئو که تحِت حاکميت    سيستم آموزشی
نام کودکان که ثبت است درصورتی ؛ اينوخامت گذاشترو به ،بود

طور طبقات متوسط و طبقات باالی جامعه در مدارس خصوصی به
ر توانايی های فقي بود. بسياری از خانواده افزايشدر حال  ایپيوسته

از سيستم   ، هزاران نفرو بنابراين  های مدرسه را نداشتندپرداخت هزينه
درصد از کودکان در  59تنها  1998شدند. در سال حذف [آموزشی] 
قبل از کالس  آموزْ ميليون دانش 2کردند. بيش از نام میمدارس ثبت

ی اتمام دورهموفق بهنيز ميليون ديگر  2ششم ترک تحصيل کرده و 
مدارس ابتدايی   مقابله با اين بحرانْ چاوز برای  دولت    .]44[نشدند  متوسطه

مدارس بوليواری تغيير سنتی به  اتی اين کشور را از مؤسسو متوسطه
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 از ميان هايی داشتند که کارکنان آنداد. مدارس بوليواری آشپزخانه
 دولتیی بودجه بايه را ذتغی آموزش دورهه ی بودند کوالدين محل

در  تغذيهمنظور کاهش سوءبه ،های مدارسآشپزخانه گذرانده بودند.
آموزان صبحانه، ناهار و برای دانش ،ونزوئالدر ميان کودکان فقير 

های آموزِش مدارس بوليواری دارای کالس .ندکتهيه می عصرانه
کودکان  تمامی کودکان ونزوئليايی، و نه تنها تاکامپيوتر بودند 

ستفاده از کامپيوتر را ويکم بتوانند اثروتمند، در قرن بيست هایخانواده
های آموزشی مختلفی را برای چنين برنامهفرابگيرند. دولت هم

ی تحصيلی تکميل دورهاجرا گذاشت که موفق بهبه  یسوادبیبزرگساالن  
ً ق، ت 2005ی خود نشده بودند. تا سال متوسطه نفر از  ميليون 1.5ريبا

 26از جمعيت  درصد 2و تنها  ندسواد نوشتن فراگرفتیب  نساالبزرگ
اين شد که منجر بهامر و اين  ؛سواد باقی ماندبی ميليونی اين کشور

 سوادیبیرها شده از عنوان کشوری دولت ونزوئال اين کشور را به
  .]45[اعالم کند

سيستم بهداشت عمومی ونزوئال نيز تحت حاکميت نظام نئوليبرالی 
ری بودجه داشت و سشدت کبهبود. سيستم بهداشت عمومی ويران شده 

ی شهر و مناطق های حومهری که در آلونکيهای فقايیبرای ونزوئلي 
 یاري بس یبرا. آسانی قابل دسترس نبودکردند، بهروستايی زندگی می

مسافرت در  یمعناپزشک بهونزوئال مراجعه به ري از افراد فق
قانون  .بوددر صف انتظار ها آن ساعت دنبالو به یطوالن  یهامسافت

های بهداشتی مراقبتبهرايگان دسترسی ، 2003اساسی جديد در سال 
دانست، و دولت [سيستِم رفاهی اجتماعی  الزمرا برای همه امری 

که  Mission Barrio Adentro ميشن باريو آدنترو نام] جديدی را به
ت که کارکنان آن اجرا گذاشبه ،ای) بودمعنای (مأموريِت درون محلهبه

 تاشد  ليتشک یاگونهبهداشت محله به یهاتهيکم پزشکان کوبايی بودند.
 یهارندهي گ کهني ا یجا، بتوانند بهري شهروندان فق ژهي وشهروندان، به

مسئوليت اين  شرکت کنند. یبهداشت  یهامنفعل باشند، در توسعه برنامه
کاری و کمک چنين همهمجامعه و  ها شناسايِی نيازهای بهداشتکميته

 هاکميتهاعضای اين  ی. وظيفه]46[ريزی مستمر بودطراحی و برنامهبه
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های بهداشتی در سطح توسعه، مديريت و ارزيابی پروژه مسئوليتکه 
مشارکتی در   ماهيت مدل دموکراتيکِ ی پيدايش  نشان دهنده،  ی استمحل

  .استونزوئال 
دموکراتيِک اين کشور در ميان سطح باالی رضايت از مدِل 

ترين توسط بزرگ 2010ها، در گزارشی که در سال ونزوئليايی
 کورپراسيون التينوبارمترونام ای بهی آمارگيرِی منطقهمؤسسه

Corporación Latinobarómetro    مشهود   ،تهيه شد  االصلايیشيلي
ونزوئال در بخش اعظمی از دهد که اين نظرسنجی نشان می است.

پيشرفتی تقريباً باالتر از  اجتماعیمسائل در تمام ـ عمالً ـی گذشته دهه
براساس اين  .]47[داشته است کشور ديگر [آمريکای التين] 17

 ها دموکراسی کشور خود را مثبتدرصد از ونزوئليايی  84سنجی،  نظر
سال نسبت به که ،کنندمراتب باالترين ميزان در منطقه ارزيابی میبه و 

و با توجه درصدی داشته است.  60از تصدی چاوز رشدی  قبل
های اقتصادِی ونزوئاال ی سوسياليستی که در سياستاقدامات فزايندهبه

 :يعنی(غير از ونزوئال کشور بهمشهود است، تنها شهروندان سه
های اقتصادی کشور خويش کرداز عمل )و برزيلاروگوئه، شيلی 

  .]49[بودند ترراضی
؛  ناسيوناليستی نيستوليوارِی ونزوئال يک پروژه کامالً انقالب ب

تأکيد نيز المللی داری بينچالش کشيدن مؤسسات سرمايهبه رویچاوز 
ً با تمرکز  اين او ورزد. می از  ای،منطقهروی ادغام چالش را عمدتا

اتحاد «آلترناتيو بوليواری برای آمريکای التين و  [انتخاب] طريق
در برابر  گزينیجایی مثابه)، بهALBA( »يکابوليواری برای آمر

اتحاد بوليواری برای «مدل تجارت آزاد آمريکايی انجام داده است. هدِف  
 منطقه هایملتافزايش سطح اجتماعی و اقتصادی فقيرترين  »آمريکا
ترغيب خودکفايی در   ترين مطالبات اين اتحاد عبارتند از:][عمدهاست.  

های شرکترسانی بهيب قوانين ملی برای کمکوتص ؛توليد مواد غذايی
ويژه در به ،سازیمعکوس کردن خصوصی ؛ و داخلی کوچک تجاریِ 

معنوی [در رابطه با خدمات اجتماعی و مخالفت با حقوق مالکيت 
  .]05[ابداعات بذر و غيره]
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توزيع مجدِد   »اتحاد بوليواری برای آمريکا«های مهم  يکی از مؤلفه
اعالم  2005چاوز در سال  فتی ونزوئال بوده است.اِی ثروت ن منطقه

[اتحاد نفتی بسياری از  Petrocaribeپتروکاريبه اندازی کرد که راه
کشورهای کارائيب با ونزوئال] طرحی ابتکاری است که تحويِل نفِت 

 .کندهفده کشور کارائيب را تضمين میصرفه از ونزوئال بهمقرون به
های نفتی دولتی سروکار خواهد با شرکتبا اين حال، ونزوئال تنها 

 PDVSA ]Petróleos deداشت. شرکت نفِت دولتی ونزوئال 
Venezuela پتروکاريبه ] تحت اتحاد نفتیPetrocaribe ها دولتبه

پرداخِت استفاده   برایپول]    غير ازدهد که از روش [ديگری بهاجازه می
ت انسانی در ازاِی کنند، که اغلب انتقال محصوالت کشاورزی يا خدما

 هزار  90ونزوئال تحويِل روزانه    ،عنوان مثال. بهشودرا شامل می  نفت
های پزشکی، مربيان هزار پزشک، تکنيسين  10کوبا را با   نفت به  کهبش

آمادگی جسمانی و متخصصان سوادآموزی که مأموريِت بهداشت و 
عبارت به. ]51[مبادله کرد ،آموزش و پرورش دولتی را برعهده دارند

 سيستم تجارتدر شارکت جای مبهکوبا  ونزوئال و  ،ديگر
های گران اصلی آن شرکتکه بازیآزاد    بازارِ   المللیِ بين  یدارانهسرمايه

تر است، در ها کسب سود بيشخصوصی هستند، و هدف اصلی آن
مشارکت  society-to-societyفرآينِد تجاری جامعه برای جامعه 

است که يکی  یپزشکان معلم و دش تضميِن دريافت که کارکر اندکرده
از  ی انرژیو دريافت ذخيره نياز دارد،آن بهشدت بهکشور دو از اين 

  .از داشتن آن محروم بوده استسوی کشور ديگر است که اغلب 
های منطقه کمک ديگر ملتاين گرايش داشت که بهبهچنين  چاوز هم

مانند صندوق (المللی الی بينمؤسسات مبهها کند تا وابستگی آن
 2005ی ونزوئال در ژوئيه) کاهش يابد. جهانیالمللی پول و بانک بين

 استقراضاکوادور وام داد تا اين کشور بتواند از سيصد ميليون دالر به
اکوادور داده شد که بانک جهانی خارجی اجتناب کند. اين وام زمانی به

اين ، بهتر بر سر آن توافق شده بوديشميليونی که پ  100از پرداخِت واِم  
 اجرایالمللی پول از سرعِت که صندوق بين ردخودداری کدليل 



 آلترناتيو سوسياليستی 199 

و در ماِه می .  ]52[اصالحالت نئوليبرالی از طرف اکوادور ناراضی بود
ی پيش از چاوز هاِی دوره، هنگامی که ونزوئال آخرين بدهی2007

اعالم  چاوزپرداخت کرد،  راالمللی پول و بانک جهانی صندوق بينبه
گيری المللی پول و بانک جهانی کنارهکرد که ونزوئال از صندوق بين

 :يعنی(ماه بعد ونزوئال و شش کشور ديگر آمريکای التين    کند. ششمی
بانک ايجاد  )آرژانتين، برزيل، بوليوی، اکوادور، پاراگوئه و اروگوئه

، 2008. در ژوئن را اعالن کردند Bank of the Southرا  جنوب
ميليارد  10ی اين بانک که يهی اولوزرای هفت کشور در تأمين بودجه

 بانک نوظهور، برخالف بانک .]53[توافق کردند ،دالر تعيين شده بود
های آمريکای ی بالشرطی را در اختيار دولتهای توسعهجهانی وام

  داد.میجنوبی قرار 
سيستم تجاری با يک خارجی و  اجرای سياست درگيرونزوئال 

کاری و رقابت و سودآوری، در همجای همسايگان خود است که به
 اروسژمالِل دبازتاب است  ين فرآيندْ ا اصل،بستگی ريشه دارد. در مه

بتوان در انزوای [ملی] گويد: سوسياليسم امری نيست که است که می
  . باشدجهانی اين فرآيند بايد  ؛آن دست يافتبه

بستگی بين همدليل وجود بهونزوئال، تا حدودی آوردهای دست
جداسازی  بستگیْ هماين  .ستمده اشورهای آمريکای التين پديد آک

سياسی و اقتصادی ونزوئال را بسيار دشوارتر از آن چيزی کرده که 
کوبا و نيکاراگوئه اِعمال ی دوم قرن بيستم نسبت بهاياالت متحده در نيمه

  کرد.می
تر بيشهای انقالب بوليواری در اين مرحله بسياری از ويژگی

 دموکراتيک است تا اين که سوسياليستی باشد، چراکه بخش سوسيال
بقای خود در ونزوئال ادامه داده و نقش دولت تا چنان بهخصوصی هم

حد زيادی نظارت بر بازتوزيع ثروت ملی بوده است. اما ايجاد هزاران 
دموکراسی مشارکتی که سازی تعاونی در تملک کارگران و پياده

اروپا قرار   و   شدت در برابر مدِل دموکراسی ليبرالی حاکم در آمريکابه
ی سوسياليستی در ونزوئال اين دارد که پروژه از گرفته، نشان
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ی کرهاست که در نيم دمکراتيکی تر از اصالحات سوسيالراديکال
  .آمداجرا درمیبهی کينزی شمالی جهان و در دوره

ای ی که مسائل حاشيهبرالي ل  هایبرداشتاستفاده از    یجاونزوئال به
 کردهتالش  آميزد،موجود می کيدموکرات -براليچارچوب نهاد لرا با 
های آموزش و پرورش، مراقبتمنظور حل مسائل مربوط بهتا بهاست 

تجديدسازمان   راموجود  نظام سياسی    ،بهداشتی و ساير مسائل اجتماعی
(يا  هاميسيون تحت عنوانيی هاين کار را با ايجاد پروژهکند؛ و ا

 توسطها سازی و ارزيابی آند که پيادههدمیانجام های) گوناگون هيئت
، ارزيابی اين عبارت ديگربه ؛دو شمردم و در سطوح محلی انجام می

ترين ها بيشکه اين سياست شودانجام می همان مردمیتوسط  هاپروژه
شوراهای همراهی با ها در اين هيئت. گذاردها میی آنرا رو  تأثير

با اين قصد ايجاد  نهادهای سنتی ليبرال دموکراتيکموازات به، کمونی
ژيژک با های [ناچيز] مردم فقير را افزايش بدهند. اند تا توانايیشده 

  :دهدتوضيح میچنين موازی نهادهای اين اشاره به
طور وئال آغاز کرده، بهدر ونزکاری را که هوگو چاوز 

ی شکل استاندارد که در برگيرنده دارد تفاوت با آن چيزی گيری چشم 
مان را با چهارچوب از پيش موجود ليبرال و: چاوز محراستليبرالی 

های ساکنان «محروم» در محله ،او برعکس آميزد؛نمیدموکراسی 
های زمان سپس فضا و سا وانتخاب کرده خود  پايگاه عنوان فقير را به
های سازمان  جديد که اشکالتجديدسازمان کرده  طوری سياسی را

هرقدر موشکافانه و انتزاعی  » باشد.مناسبمحرومان «برای  سياسی 
نظر برسد، [اما] تفاوت بين «دموکراسی بورژوايی» و «ديکتاتوری به

  .]54[بسيار زياد استپرولتاريا» 

  
ای از آن چيزی ونهاسی مشارکتی در ونزوئال، نمآزمون دموکر

: «ممکن است که دموکراسی کردبيان میچنين  آن را اين  هايکاست که  
ليبرال» در نااز قضا، دموکراسی « ليبراليسم رشد کند».عدم وجود در 

«ليبرال» دموکراسی اياالت متحده که منافع  تر ازونزوئال بسيار بيش
مردم، توسط  دهد، بازتاب «دولتی ازسرمايه را در اولويت قرار می

گير آوردهای چشمدست بامردم و برای مردم» است. اين واقعيت 
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 مشهودطورکلی جامعه ونزوئال در دموکراتيزه کردن محل کار و به
ی فقر و نابرابری شده هکاهش قابل مالحظفرآيندی که منجر به ؛است
  است.
  
  

  سوسياليسم برای قرن بيستم: کوبا 
 دموکراتيِک» سانتراليسمنايی از «کوبا در بسياری از جوانب استث

موجوِد» قرن بيستم است. واقعاً متداول در «سوسياليسم  پايينِ از باال به
 محدود  ای کوچکجزيرهبهايم، اين ملت که  طور که مشاهده کردهو همان

ی ويژه در زمينهحل بحران ونزوئال، بهنقش مهمی در کمک به ،ستا
کوبا در  شرکترده است. اما پرورش ايفا کو بهداشت و آموزش 

های بهداشتی و آموزشی ختم کمکبهتنها ونزوئال  تحوالت اجتماعیِ 
اين کشور در تنظيم شود؛ [بلکه] آزمون دموکراسی مشارکتی نمی

  سوسياليسم در ونزوئال نيز تأثير گذاشته است.
دموکراتيک  سانتراليسمهای ابتدايی انقالب کوبا، گوارا در سالچه

چالش فرآيندی غيرمتمرکز و مشارکتی بهيابی بهتجوی دسترا درجس
 تغييرجهتِ دنبال به 1962عنوان وزير صنعت در سال به او کشيد.

تغيير  ،بود. با اين حال و مديريت توليد در سطح کارخانه گيریتصميم
ها، شتاب در جهِت دموکراسی مشارکتی و مديريت کارگرِی کارخانه

کوبا را ترک  1964گوارا در سال ست داد که چهخود را هنگامی از د
های سوسياليسم در کوبا، ی بعد از آن، بسياری از جنبهدر دهه  .]55[کرد

گرچه بود؛  [سابق] ی مدِل «سوسياليسم علمی» شورویمنعکس کننده
ای طور گستردهاندکی از مدِل مشارکتِی مطلوب گوارا حفظ شد که به

ديده  )CDRs(های دفاع از انقالب تهدر مشارکت شهروندان در کمي 
  .شدمی

های اقتصادِی ناشی شکستدر پاسخ بهعمدتاً  ،  1970ی  اما در دهه
مفهوم بهکوشيد تا ، دولت کوبا ملیهای متمرکز گذاریاز سياست

علوم حقق می گفتهبه .بازگرددرا اگو چهغيرمتمرکز و مدِل مشارکتی 
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از آن هنگام که ، Emilio Duharte Díaz اميلو دوارته دياز ،سياسی
گرفت، تر پیرا جدی یستي مارکس یانقالب سمي الي سوسبازتاِب کوبا 

بود؛  دموکراتيکو تر انسانی «بيشالگويی [از توسعه] ايجاد کرد که 
و  بود؛ و خالقانه ترهندبازسازداشت؛  مشارکتی یگستردهی جنبه

  ِ داوریپيش ، گونه تعصبز هرکوبا اهای ويژگیبا  چنين در انطباقهم
فروپاشی اروپای که منجر به(غيرواقعی  ری تصاوي دگماتيک و ارائه

  .]56[)، برکنار بود»شرقی و شوروی شد
جهتی، هزاران جلسه بين مقامات چنين تغييريابی بهمنظور دستبه

های اجتماعی در سراسر کشور دولتی، کارگران و اعضای سازمان
جديدی از حکومت در  هایاستقرار ساختاری آن برگذار شد، که نتيجه

 نام گرفت. )OPP( »قدرت مردمی هایسازمان«بود که  1976سال 
 90ی اصالحاتی که در اوايل دهه بعداز ويژهو به ،های بعددر سال

و متشکل از   ندرشد کرد  »قدرت مردمی  هایسازمان«صورت گرفت،  
که مسئوليت شدند لی مجامع انتخاباتی در سطوح شهری، استانی و م

ها را تحت قانون اساسی کوبا در سال گذاریقانون تدوين و تصويبِ 
چنان حزب درحالی که حزب کمونيست کوبا هم .ندعهده داشت به 1976

کمپين انتخاباتی يا  تعيين نامزدها یرسمی کشور است، [اما] اجازه
ل يافتند، ی تشکاجازه 1992ديگر احزابی که از که چنين مه ـدارد ن 

سازماِن های انتخاباتی «هيئتی نامزدها .شتنداجازه چنين کاری را ندا
عنوان نمايندگان حزب شرکت صورت فردی و نه بهبه »قدرت مردمی

ند، عضو دشدرصد از افرادی که در سطح شهری انتخاب    25و    کردند؛
  .]57[نبودند حزب کمونيست

نامزد  یمع محلمجااز سوی که منفرد دو تا هشت نامزد  ني ب 
که هر دو و  یدر انتخابات شهردار هایکرستصاحب  ی، براشوندمی

نامزدها  کنند.یم کرده و باهم رقابت شود، شرکتیسال برگزار م مي ن 
 کنندمنتشر میهای مشخص عمومی  عکس و بيوگرافی خود را در مکان

 دهند.نامزدهای مورد نظر خود رأی میو مردم در روز انتخابات به
 همای بودجه رو هيچو از اين ،وجود ندارد گونه کمپيِن انتخاباتیهيچ
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روبرت  ،طور که محقق سياسیشود. درنتيجه، همانصرف آن نمی
گونه رقابت هيچدر کوبا کند: «اشاره می ،Robert Buddan بودان
مانند هو اين پول نيست که    ،های انتخاباتی وجود نداردبرای کمپين  مالی

را تعيين های انتخاباتی  ، برد و باخت نامزدیغرب کشورهای  از    بسياری
  .]58[»کندمی

 هایسازمان«ی نمايندگان برگزيده توسطمجلس ملی  ینامزدها
 در سراسر کشور ی، و صدها مجمعهاداریشهر »قدرت مردمی

 های دفاع از انقالباعضای کميتهی دربرگيرندهکه شود نهاد میپيش
CDRs کارگران، جوانان، کشاورزان، هايی هستند که انو نيز سازم

کرِد فرآيند روی د.ن کن مینمايندگی را  های جامعهزنان و ديگر بخش
 شودواقع میتر موارد در مناظراتی طح ملی در بيشدموکراتيک در س

  گيرد.های مجامع درمیکه بين نامزد
س کرسِی مجل 614طريق اين فرآيند يک نامزد برای يکی از  از

اِی ت دورهاشود و هر نامزد انتخاب شده بايد در انتخاب ملی انتخاب می
دهد. اگر ب خود اختصاص درصد از رأی ملی را به 50ساله حداقل  5

دهد، ب خود اختصاص درصد از رأی ملی را به 50اين نامزد نتواند 
. سپس شرکت کند انتخاباتدر  و گرفته  را نامزد ديگری بايد جای وی

ی نوبهکه اين شورا بهشود نتخاب میامجلس ملی توسط  تیشورای دول
در صورت  ی،ر مقام منتخب ه .]59[کندجمهور را انتخاب می خود رئيس

توسط  یدر هرزمان که ممکن است، یکرد و بودن عملن بخش تي رضا
  .دهندگان فراخوانده شودیرأ

نامد، «نهايت دموکراسی» می  آن را  روبرت بودانچيزی که  آن  در  
 35و زنان  ،درصد است 90بيش از  معموالً دهندگان حضور رأی

 دهند؛ نتيجهی مجلس ملی را تشکيل میدرصد از نمايندگان برگزيده
از   رابطه با برابری جنسی در پارلمان  دررا    کوبا  چنين فرآيندی  که،اين

 .]60[ی ششم رسانده استمرتبهبه کشور در سطح جهان 162ميان 
ری کوبا يادآو  در فرآيند دموکراتيکبا توجه بهبی المطور که همان

کاری کند، تواند اين فرآيند را هدايت و دستکند، «دولت تاحدی میمی
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تواند تعادلش را اين می، نمايد اما اگر از حقوق و تعهدات خود تجاوز
آن اش را (يعنی: آن چيزی را که مشروعيتش بههم بزند و دارايیبه

  .]61[ت بدهد: رضايت و موافقت اجتماعی»بستگی دارد) از دس
 های ليبرالچه اغلب تحِت سيستممشارکت در کوبا برخالف آن

ويژه در ، بهگيریی رأیربرگزاگيرد، محدود بهدموکراسی صورت می
ی نيست. مقامات منتخب شهرداری هرهفته جلسات دارسطح شهر

ا و شکايات هدرخواستنيز و شهروندان  کنندمیبرگزار  ایهمشاور
بار جلسات هر شش ماه يک کنند.یخود را در اين جلسات مطرح م

شود که مقامات منتخب در اين جلسات ملزم عمومی برگزار می
ها و شکايات شهروندان درخواستکرِد خود نسبت بهتوضيح عملبه

دهندگان واجد شرايط درصد از رأی 80هستند. شرکت چيزی بيش از 
تقابل   شدت درغير معمول نيست، مشارکتی که به  در اين جلسات امری

 ليبرال هایبا فقدان مشارکت شهروندان در سطح شهری در نظام
طور که دموکراسی کشورهای ثروتمند شمال جهان قرار دارد. همان

«در چنين سطحی از رابطه بين شهروندان و  کند:اشاره می المبی
دولتی است  گويیپاسخاری و های ادی خود سيستمنوبهنمايندگان، و به
ار برده ککوبا در باالترين سطح به متوازنِ ر دموکراسی که مشارکت د

  .]62[»ودشمی
ی مشارکت در چنين سطح بااليی مالکيت هاننديکی از عوامل انگيز

درصد از  90ابزار توليد است. دولت در کوبا مجری  اجتماعیِ 
در     »های قدرت مردمیسازمان«های رسمی اقتصادی است، که  فعاليت

 .]63[عهده دارندهای آن را بهسطح شهری و استانی بسياری از مسئوليت
 ماههمشارکت شهروندان در جلسات هفتگی و شش کهجه ايننتي 
کارگران در مديرت  یتخابات و مداخلهرأی دادن در ان  یعالوهبهــ 

ياسی و اجتماعی تنها در امور س شود که مردم نهباعث می ــهاتعاونی
های گذاری، بلکه در سياست)مانند بهداشت و آموزش و پرورش(

 . اينداشته باشند یکار خود نيز رأی پرنفوذ حلکرد ماقتصادی و عمل
های ليبراِل تحِت های شهرِی دموکراسیبا سياست  دموکراسِی اقتصادی
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 وليدْ حاکميتی که ابزار ت شدت در تضاد قرار دارد؛بهحاکميت سرمايه 
رو هرگونه فضايی برای و از اين استتحت مالکيت خصوصی 

نيز تضمينی همين امر شود، و های مشارکتی مسدود میگيریتصميم
جامعه کارگران و اعضای و کار بهمالکين کسبگويی در عدم پاسخ

برخالف جوامع  ،در کوبا دموکراسی کهاست. خالصه اين
برقرار ی اقتصادی  در حوزه  همو  ی سياسی  در حوزههم  داری،  سرمايه

  .است
اند، چراکه کوبا زدههگران برچسب ديکتاتوری ب بسياری از تحليل

ها و کوبايیديد داشته باشند، توانند در انتخابات کان نمیاحزاب سياسی 
توانند نمی ،معمول استپارلمانی  هایگونه که در دموکراسیهماننيز 

 منتقدانْ  ،الح را انتخاب کنند. با اينجمهور خود  طور مستقيم رئيسبه
ی سياسی گيرند که دموکراسی در کوبا از حوزهاين واقعيت را ناديده می

سان مردم شود؛ بدينی اقتصادی نيز میفراتر رفته و شامل حوزه
؛ ها نفوذ دارندهای سياسی در سطح شهرگيریطور مستقيم در تصميمبه

کردهای] طور مستقيم تحت تأثير [عملبه شانزندگیيعنی در جايی که 
عنوان بخشی از ابزار توليد به گيرد. مالکيت اجتماعیِ ت قرار میدول

 یندممشارکت و توان سطوح بااليی به در ،دموکراسی مشارکتی
ً راهبر شهروندان  فقدان  ،از منظر سرمايه لْ شکم ،شده است. نهايتا

کشور تحِت حاکميِت دموکراسی در کوبا نيست، بلکه اين است که اين 
در اولويت  را دارینظام سرمايه الزاماتست که دموکراسی ليبرالی ني 

  دهد.میقرار 
اين شده است که سيستم ين فرآيند دموکراسی مشارکتی منجر بها

چه در اتحاد جماهير شوروی و ديگر آنسوسياليستی کوبا نسبت به
تری در ميزان مشروعيت بيش، کشورهای بلوک شرق وجود داشت

ی بقای کوبا در يکی از داليل عمده مراباشد، و همين داشته ميان مردم 
در رابطه با کوبا  المبیطور ی پس از جنگ سرد است. هماندوره

  کند،اشاره می
جاکه مدل اقتصادِی فرماندهی در قرن بيستم را تا آنکوبا حداقل 

 نهدی و ی از يک ديکتاتوری استبداانمونه کند، نهنمايندگی می
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گر کوبا نمايان ،در عوض است. سوسياليستیی از يک دولت انمونه
سطوح توجه به گرايی و سوسياليسم است که باترکيبی پيچيده از ملی

تعهد چنين هم ها و کنِش ميان رهبران و توده از برهم  ایمالحظه قابل
د . انقالب کوبا نبايکنددر امور، ويژگی پيدا میمشارکت مردمی به 

ی خاصی و يا پيشروِی مجموعهنتها رسيده  ابهعنوان سيستمی  صرفاً به
آوردهای سوسياليستِی مدل دستيابی به از ساختارگرايی و دست

عنوان تری بهشوروی شناخته شود، بلکه شايد بايد آن را با دقت بيش
چنان در جريان فردی فهميد که هم فرآينِد سياسی و اقتصادی منحصربه

تأثير انقالب تداوم ا رزور است، امکشِش بازار پُ  چهگراست. 
چنان ، و تأکيد آن بر برابری و مشارکت، هم جزيره ضدکاپيتاليستِی اين  
  . ]64[ی کوباستريزی آينده عامل مهمی در پی

  
معنا و حزب کمونيست کوبا يک حزب سياسی به ،اين سيستم در

 ت، چراکهاصطالح کشورهای تحت حاکميت دموکراسی ليبرالی نيس
در امور سياسی کشور بسيار  معهذا، اين حزبحزب انتخاباتی نيست. 

 11ميليون کوبايی از جمعيت  7مانده است، چراکه تأثيرگذار باقی
ن، حزب کمونيست حزب هستند. بنابراي عضو  اين کشور ميليونی

 و ،های مختلف در ميان مردم اين کشورای از ديدگاهی مجموعههنمايند
  . استهای اعضای خود خواسته گویپاسخ

اعالم کرد که در حال   2011ی ملی خود در آوريل  حزب در کنگره
راستای اصالحات داخلی است که  ها درکردن بسياری از توصيه پياده

 المبیاست.  آمده ها نفر پديدميليون با شرکتنی های همگااز مناظره
   ،که دهددر رابطه با حزب کمونيست کوبا توضيح می

 پرتوی ديگریرا در  اين کشور حزب کمونيستمردم کوبا، 
ب کمونيسِت حاکم در کشورهای امورد احز در چهنگرند که با آنمی 

احزب کمونيسِت حاکم  .صادق بود، متفاوت است سوسياليستی سابق
مؤسساتی  در کشورهای سوسياليستی سابق از ديد بسياری از افرادْ 

امتيازاتی داشتند که مابقی مردم از آن هبودند که اعضايش دسترسی ب
 نيازهای مردمزد، نسبت بهموج می  هامحروم بودند، فساد در آن

. ندی سرآمدان سياسی بودطبقه  طورکلی متشکل ازبه  حساس نبودند، و
ين او    ،حزب کمونيست دارندتعداد اندکی در کوبا چنين ديدی نسبت به

شايد حزب کمونيست کوبا دچار  .استنادرست  ـدر واقعـگاهی ديد
هايی باشد که احزاب کمونيست کشورهای برخی از کاستی
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 ن قابلميزاها بهسوسياليستی سابق دچار آن بودند، اما اين کاستی
های احزاب کمونيست کشورهای ها و نقصتر از کاستیتوجهی کم 

است صادق    ويژه در مورد فسادبهاين مسئله    است؛  سوسياليستی سابق
. واضح است که شودشمرده میپَست  خيلیکوبا  یهبراز ديد رکه 

اثر کردن فرآيند دموکراتيک و ... اصوالً سرکوب و يا بی.نقش حزب
  . ]66[ح محلی نيز نيستمشارکتی در سط

ساختارهای دموکراتيک کوبا فضايی فراهم  ی اين احوال،با همه
ز گذار سوسياليسم طور علنی اکنند که مخالفان سياسی بتوانند بهنمی

تواند اصل اساسی داری حمايت کنند، چراکه چنين چرخشی میسرمايهبه
اساسی سوسياليستی اين کشور   اصل برابری که در قانون  ،يعنی(  انقالب

جايی که نابرابری و زيرپا بگذارد. از آن ) راشودآن ارج نهاده میبه
نظام رو  از اين،  داری استساختاری ذاتی نظام سرمايه  گسترش خشونت

دنبال برابری است و اين برابری را ای که بهداری با جامعهسرمايه
مانند غذا، مسکن، (ها نيازهای اساسی انسان ازطريق تضمين 

دست و با روشی عادالنه به )های بهداشتی و آموزش و پرورشمراقبت
  آورد، ناسازگار است. می

ن حاصل کند که دچار خواهد اطميناهرطريق ممکنی میکوبا به 
همان سرنوشتی نشود که جوامع بومی پايدار دچار آن شدند، و اين کار 

را  تر آنپيشکول دهد که طی انجام میي اجتناب از شرارا از طريق 
حدوحصر ثروت و ی بیکه وعده«ناميد  »«ويروس سرمايه

 [برای هميشه تکرار شود و حتی] تواندمی اشملکوتیهای دگرگونی
 یاي در دنمسئله  ني ا ، طرحالبته ».دست بگيردترل [اوضاع] را بهکن

  .رديگیمورد انتقاد قرار م یست ي الي سوس
حمايت از   برایفضای محدودی    نيز  در اياالت متحده  گونه،همينبه
تحِت  کامالً ی آمريکا کنگره رانه وجود دارد.ادهای ضدسرمايهديدگاه
داری دار نظام سرمايهطرف هایخواهان و دموکراتی جمهوریسلطه
حزِب مسلط  های عالی از طرف اين دو تمام قضات دادگاه ؛است

انتخاباتی برای احزاب آلترناتيو ممنوع  هایهمناظر ؛شوندمنصوب می
ها بسيار برای آنهای عمومی) (حتی هزينه بودجهاست و دسترسی به

هايی هديدگا  یئهاارای حاضر بههای اصلی رسانه؛ و شرکتدشوار است
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. ]67[کشندمیچالش نيستند که گفتمان هژمونيک سرمايه را به
در اياالت  را داریهای ضدسرمايهساختارهای هژمونيک که ديدگاه

موجود در  یتر از ساختارهاانهي موذ اري بس، رانندمیحاشيه متحده به
ی هژمونيِک تحِت سلطهعالوه براين، ساختارهاِی کنند. عمل میکوبا 

ترويج   داری برخالف کوبا، از سيستمی دفاع کرده و آن رانظام سرمايه
  کند.کشی مینسلبه اقدام کنند کهمی

است و از منابع طبيعی محدودی   یکه کوبا کشور کوچکبا وجود اين
رفع نيازهای اساسی تمامی شهروندان خود برخوردار است، اما موفق به

ستم آموزش و پرورش و شده است، و سي  )مانند غذا و مسکن(
 رايگانی را برای مردم خود فراهم کرده که يکی  ِ های بهداشتیمراقبت

های آموزشی و بهداشتی در جهان است. با وجود از از بهترين سيستم
اتحاد  :يعنی( اشکنندهترين شريک تجاری و ياریدست دادن بزرگ

لت متحده ای اقتصادی اياهتشديد تحريم نيز و سابق) جماهير شوروی
[اما اين سرزمين ی سوسياليستی کوبا را دارد، که قصد تضعيف نمونه

آوردهای اجتماعی خود ای از دستحفظ بخش عمدهموفق بهکوچک] 
تأمين نيازهای  در 1990ی شده است. اين عوامل، کوبا را در دهه

که د بو ای از تعديل دورهاين چالش کشيد، شدت بهاساسی مردم به
پس از جنگ سرد که  یاي در دن ی ويژه» نيز معروف است.«دورهبه

مشارکت با جز بهقرار داشت، کوبا  برالي نئول سازییتحت سلطه جهان
اما  نداشت.چندان [معتبری]  نهي گز یجهان یدارهي اقتصاد سرما

گذاران روی سرمايههمانند بازشدن درهای کشور ب   ،اصالحات مربوطه
های گذاریگری، گرچه سرمايهردشهايی مانند گزمينهخارجی در 

] آغازگر انتقال اقتصاد اين معهذارفت، [با دولت بشمار می یمشترک
 Carlos Lage  کارلوس الگطور که  قتصاد بازار نبود. هماناکشور به

معنای بازکردن درهای کشور به«جمهور کوبا اعالم کرد:    معاون رئيس
ری نيست، بلکه بازکردن داسوی نظام سرمايهبازکردن اين درها به

و بازکردن درهای     داری است.سوی جهان سرمايهدرهای سوسياليسم به
کشور براساس اصول خاصی بنا شده است که حفظ نظام سوسياليستی 
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اهداف اقتصادی و اقتصاد و توانايی ما برای رسيدن بهدر رابطه با 
  .]68[کند»اجتماعی را تضمين می

هايی را ی «دوران ويژه»، چالششده هرچند که اصالحات انجام
ها اين در کوبا ايجاد کرد، [اما] آن یسوسياليست  انقالبیی برای پروژه

ويژه گير اجتماعی خود، بهآوردهای چشمرخصت را پيدا کردند که دست
های بهداشت و آموزش و پرورش را حفظ کنند. کوبا تقريباً در زمينه
اختيار دارد؛ نتيجتاً تعداد پزشکان   خانواده يک پزشک در  100  برای هر

خانواده در کوبا دوبرابِر پزشکان در  1000در دسترس برای هر 
چنين کوبا هم . ]69[در آمريکا است خانواده 1000دسترس برای هر 

المللِی تحقيق و توسعه در ی بينشده رسميت شناختهتأسيسات به
 ايجاد کردهها را وزهژی، ايمونولوژی و ديگر ح بيوتکنولو هایزمينه

  .]70[رودبشمار میتازان توليد واکسن در جهان ز پيشاکه 
يابی اين کشور رفاه اجتماعی، دست ویی پافشاری کوبا رنتيجه

هايی از بهداشت است که از ديگر کشورهای آمريکای التين شاخصبه
وتمند شمال جهان قابل مراتب باالتر بوده و با ديگر کشورهای ثربه
در  است، سال 78زندگی در کوبا عنوان مثال، اميد بهايسه است. بهمق

ومير طور مشابهی، مرگسال است. به  77متحده    صورتی که در اياالت
مير و تر از مرگسال در کوبا کم پنجو زير  سال  يک کودکاِن زير

سال در اياالت متحده است. هنگامی که  پنج زير و  يککودکان زير 
دارِی اشت در کوبا را با ديگر کشورهای سرمايههای بهدشاخص

انگيز است. ميزان ها حيرتکنيم، تفاوتآمريکای التين مقايسه می
نوزاد، در مکزيک   5.6نوزاد در کوبا    1000ومير نوزادان از هر  مرگ

نسبتاً ثروتمند آرژانتين نوزاد و در کشور  24.2نوزاد، در کلمبيا  19
دار شابهی نيز بين کوبا و همسايگاِن سرمايهنوزاد است. اختالف م  14.4

 .]71[ومير کودکان وجود داردمنطقه در رابطه با ميزان مرگ
دارِی آمريکای التين در مقايسه های اجتماعی کشورهای سرمايهشاخص
مجبور  انند کوبا][هم اين کشورهابلکه ، بازندنه تنها رنگ میبا کوبا 

 نيستند، و درنيز متحده  ی ايالتنههای اقتصادی ظالماتحمل تحريمبه
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از واشنگتن و  ،خود ی«توسعه» در امرواقع بسياری از اين کشورها 
  کنند.دريافت می هم کمک )نظير بانک جهانی(المللی مؤسسات بين

 ی اياالتهای تحريمواسطههای اقتصادی که کوبا بهم چالشغرلیع
ً ايزوله ای سوسياليستی در جزيره دهمانن  ،اشمتحده و موقعيت نسبتا

تضمين نيازهای در    اما اين کشور  ،شودمتحمل می  داریاقيانوِس سرمايه
 ی سازمان مللگر ويژهگزارش  است.موفق شده  اساسی شهروندان خود  

 ارابطه ب واقعيت در  نام کشف، در مأموريتی به2007متحد در سال 
اعالم کرد که حتی يک از کوبا بازديد کرد و در پايان  ،امنيت غذايی

غير از کوبا باشد؛ واقعيتی که به يهذتغ نفر را هم نديدم که دچار سوءِ 
 در جنوبداری  سرمايهنظام  ی  تحت سلطه  هایتمام ملتدر مورد  تقريباً  

  .]72[جهان صادق است
 یئال مشهود است، الگو در ونزو کوباطور که از نقش همان

با  یبستگدر مفهوم همريشه وبا ک یست ي الي سوس یبهداشت  یهامراقبت
ها] ی آندارد، که [از ميان همه سراسر جهان نِ ينشهي و حاش ري مردم فق
گاه از جای قاي آفر یجنوب صحرا یو کشورها ني الت یکاي آمرمردم 

نظامی سوسياليستی کردی تنها در چنين روی .ای برخوردارندژهي و 
نيازهای اساسی   که  سود  پذير است، نظامی که اولويت اصلی آن نهامکان
ای را نامهتوافق 1997کوبا در اوايل سال  ،طور مثالاست. بههانسان

سال بعد،  10های پزشکی با هائيتی امضا کرد؛ کاریهم یزمينهدر 
کی اين کشور های پزشدرصد از مراقبت75کارکنان [تيم] پزشکی کوبا  

نفر  80کودکان که   وميرعهده داشتند. در اين دوران، ميزان مرگرا به
کاهش يافت،   کودک  1000از هر    نوزاد  33نوزاد بود، به    1000از هر  

 ،ترتيب همينبه. ]73[سال افزايش يافت 61به  54زندگی از و اميد به
سراسر  «عمليات معجزه» را در نامای بهپروژه 2004کوبا در سال 

مانند آب  هايیبخش جنوبی جهان آغاز کرد که هدف آن بهبوِد بيماری
اين  [گلوکوم] در ميان مردم فقير اين مناطق بود. مرواريد و آب سياه

ی اجرای پروژه هنگامبهها که کوبايی شکل گرفتپروژه هنگامی 
ل دليل اختالسوادآموزی در ونزوئال دريافتند که بسياری از مردم فقير به
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 5 طی امهفراگيری خواندن و نوشتن نيستند. اين برن در بينايی قادر به
انجام رسيد کشور به 28ای برای بيماران در هزينهسال اول بدون هيچ

چنين در سراسر ؛ کوبا همشدندميليون نفر  در اين دوره درمان  1.6و 
  .]74[های جراحی چشم تأسيس نمودآمريکای التين و آفريقا کلينيک

يجاد المللی کوبا ابستگی بينهای همترين نمونهشايد يکی از جالب
های رايگان پزشکی در ی مراقبتکلينيک پزشکی در هاوانا برای ارائه

و کودکان متولد  تشعشاتآلوده به برای کودکان اوکرائينی 1990سال 
يل در سال ب اِی چرنوی هستهی فاجعهشده از والدينی باشد که درنتيجه

 تارارادليل تشعشعات راديواکتيو بيمار شده بودند. کلنيک به 1986
Tarara Clinic هزار کودِک مبتال  18سال گذشته بيش از  در بيست

مرتبط با تشعشعات راديواکتيو را تحت  انسرطان و ديگر بيماربه
درمان قرار داده است؛ برخی از اين بيماران تا زمان بهبود کامل حتی 

های . دولت کوبا تمام هزينهبستری بودنددر اين کلينيک  هم  سال  يک  تا  
ِل تمامی های پزشکی و تحصيدرمانتخت،  ای نگهداری بيماران،  هاتاق

تنهايی بالغ بر به هاهای پزشکی آنکه درمان ،کودکان را پوشش داد
گونه سودی برای ها هيچاين درمان. ]75[شودميليون دالر می 300

ی بخش قابل باعث تخليه  تاراراواقع کلينيک   اقتصاد کوبا نداشت؛ و در
جايی که کوبا نيز گرديد. با اين حال، از آن یاقتصادمد درآتوجهی از 

رفاه انسان و نه رشد اقتصادی  سيستم سوسياليستی کوبا اولويتدر 
پرداخت خود قادر به  هایدرمان کودکانی که در کشورچنان به، هماست

  .دهدادامه می ،های پزشکی نيستندهزينه
است  يیر کشورهاد یدنبال آموزش پرسنل داخلسرانجام، کوبا به

 تي در نهاها که آندهند؛ قصد اين استها خدمات درمانی میآنبهکه 
دولت کوبا برای   خود را اداره کنند.  یبهداشت   یهامراقبت ستمي بتوانند س

جوی کشورهای بخش هزاران دانشساالنه به اين هدفْ يابی بهدست
ا دارند، های پزشکی کوبا رجنوبی جهان که قصد تحصيل در دانشگاه

ين شرط اا بههکند؛ اين کمک هزينهی تحصيلی پرداخت میکمک هزينه
که جای اينالتحصيل بهجوياِن فارغوند که دانششپرداخت می
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های پزشکی داری مهاجرت کرده و مهارتکشورهای ثروتمند سرمايهبه
خود را در اختيار اين کشورها قرار دهند، يعنی فرآيندی که بخشی از 

سال در  5مدت شود، بهمال محسوب میشبهمغزها از جنوب  فرار
ترين صادرات شود که از اصلیگفته می. ]76[کشور خود خدمت کنند

ترين گيری با اصلیطور چشمکوبا، صادرات پزشک است. و اين به
  .]77[قرار دارد در تناقض است،صادرات آمريکا که اسلحه 

در  تردهگسترهرچه  ارکتیمدل دموکراسِی مشکوبا به تغييرجهتِ 
جای سود و برابری و نيازهای انسانی بهروی  های گذشته و تأکيددهه

سوسياليسمی گذاشته است که در  رویسزايی رشد اقتصادی، تأثير به
ويژه در ونزوئال در حال ويکم و در آمريکای التين و بهقرن بيست

  است. پيدايش 
ع بسيار، اجه شدن با موان م مو غرو آزمون سوسياليستی کوبا، علی

داری جهانی اقتصاد سرمايه  زيستی بای هماز جمله الزام فراگيرِی نحوه
های اجتناب از بدترين آفت  در امرِ چنان  بازار، همو فشارهای مربوط به

ی که گريبان بسياری از کشورهای تحت سلطهموفق بوده  اجتماعی
اشاره  المبیور که طاست. همانرا گرفته سرمايه در جنوب جهان 

  کند:می
توان انکار کرد که رکود اقتصادی کوبا که از پيامدهای نمی

فروپاشی بلوک شوروی و تأثيرات حاضِر رکود جهانی است، 
 برای اشتغال های محدودهايی از جامعه را در فقر و فرصتبخش
اجتماعی در چنين شرايطی فساد داده است. سقوط ناگهانی و نقرار 

گير مناطق قريباً گريبانت وضعيت مشابهی گرچه ت.زير اسامری ناگ
 در اين است اما تفاوتبوده است؛  تمامی شهرهای جهان سوم  در فقير  

کوبا در طورکلی که حتی فقيرترين اعضای جامعه در هاوانا و به
های بهداشتی و آموزش و پرورش رايگان و مايحتاج اساسی مراقبتبه

هايی که در چنين از خوِف جنگم کوبا هخود دسترسی دارند. مردم 
های [مواد مخدر] که بسياری از شهرهای آمريکای التين و ميان باند

ی که  يکی ديگر از موضوعات. ...اندکارائيب را فرا گرفته، در امان
های سيستماتيِک دولتی در خشونتوجود ، آن توجه کردتر بهبايد بيش

که دولت کوبا با وجود   درحالی  ؛از کشورهای اين منطقه است  یبسيار
تمامی مشکالتش پشتيبان مردم بوده و هدفش حفظ موجوديتی معقول 

  . ]78[ی مردم استبرای همه
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بايد گفت که بحثی  ،کندمطرح میالمبی هايی که چالشدر پاسخ به
که اصالحات اين کشور تا   ه استدر کوبا با اين مضمون در جريان بود

سوی جهان ل گشايش «درهای سوسياليسم بهميزانی بايد در تسهي  چه
که مسيری که انقالب در قرن داری» گام بردارد و اينسرمايه

دهد که می  های عمومی نشانکدام است. رايزنی  ،دن گزيمیويکم بربيست
کنند، یحمايت م ی گذشتهآوردهای اجتماعِی چند دههاز دستمردم 
بندی اجتماعی و لويتمستلزم تداوم ا بقای آنْ آوردهايی که دست

در کوبا را در کانون نبرد  اجتماعیْ اين حقوق اقتصادی است. تأکيد بر
 یالگو حقوق بشر قرار داده است. گفتمان هژمونيِک مربوط بهمورد 

 یردولتي غ یهاگونه که در سازمانهمان ،حقوق بشر مسلط [گفتمان]
 قي، از طردنماين خودمیبان حقوق بشر دهي الملل و دني مانند عفو ب(

دفاع  هي از منافع سرما اجتماعیبر حقوق  یحقوق فرد یبندتي اولو 
ً کوبا  ،درنتيجه .اندکرده ويژه از طرف اياالت متحده مورد بهو  عموما

  افترای نقض حقوق بشر قرار گرفته است.
داری، حقوق مدل مسلط حقوق بشرِی تحت حاکميت نظام سرمايه

در اولويت قرار  جايیآنتا را  ــويژه مالکيت خصوصیبهــفردی 
 در راستای محافظت از ،دهد که اطيمنان حاصل کند که نقض آنمی

هريک از افراد اجتماعی و اقتصادی جمعی (يعنی: حقوق حقوق 
همين دليل است که شهروندان به وجه ممکن نيست.هيچبه )،جامعه

قبت غذا، مسکن و مرانسبت به گونه حقوقیاياالت متحده از هيچ
دليل عدم دسترسی هزار نفر به  18ساالنه  و    ؛بهداشتی برخوردار نيستند

درنتيجه، حقوق .  ]79[دهندهای پزشکی جان خود را از دست میدرمانبه
[که  ر دفاع از حقوق فردیمنظو ها نفر بهاجتماعی و اقتصادی ميليون

 ای استمسئله و اين شود،نقض میمختص افراد معدوی است]  عمالً 
ديدی  اسرمايه ب  سازوکار درونیه تحِت تسلط گفتمان هژمونيک و ک

ترتيب، بدين .گيردمورد مالحظه قرار می و مشروع قانونی کامالً 
 یزمينههنگامی که کشوری مانند کوبا از حقوق جمعی شهروندان در 

های بهداشتی تأمين مواد غذايی، مسکن، آموزش و پرورش و مراقبت
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دنبال های کسانی است که بهدفاع در برابر تهديدکند، و اين دفاع می
حقوق فردی هستند و اين اولويت بخشيدن را اولويت بخشيدن به

دهند که قانون اساسِی سوسياليستِی اين کشور را می ای انجاموهيشبه
ترين عنوان يکی از بزرگگاه دولت کوبا بهکند، آننقض می

  شود.ه میتصوير کشيدحقوق بشر به کنندگاننقض
و  دفاع از حقوق جمعیی که شيوهطور واضحی قطعی است به

ه تحت هايی کاز قساوتاست تا ، فرآيند دموکراسی مشارکتی اجتماعی
، اجتناب شود. گرفتمیپوت و استالين صورت های پلحاکميت

دموکراسی مشارکتی در نهايت امری ضروری در راستای جلوگيری 
 ی اولويتکشی است که درنتيجهو حتی نسل های انسانیاز رنجِ توده

های «کمونيستی» اقتدارگرا و ی رژيمبخشيدِن حقوق جمعی تحت سلطه
داری صورت ق فردی تحِت حاکميت نظام سرمايهاولويت بخشيدن حقو 

  گيرد.می
را ها، مخالفانی منظور دفاع از حقوق جمعی کوبايیدولت کوبا به

. دولت کوبا کرده استکردند] زندانی یی انقالب [فعاليت مکه برعليه
سر های کوبا بهکند که بسياری از زندانيان سياسی که در زندانادعا می

های خارجی در راستای هايی هستند که از دولتبرند، کوبايیمی
های خارجی برنامهاين  اند. يکی از  چنج پول دريافت کردهرژيم  یپروژه

تحِت  )USAID( »لمللی اياالت متحدهای بينآژانس توسعه«که توسط 
اينترنت و تجهيزات  توزيعشد، میلوای «ارتقاء دموکراسی» اجرا 

در نقض مستقيم که    بودهای کوبايی ای در ميان برخی از گروهماهواره
آلن کردند. اين پروژه هنگامی برمال شد که قوانين کوبا فعاليت می

المللی اياالت ی بينوسعهيکی از کارکنان آژانس ت  Alan Gross  گروس
ونده اين پر .]80[شددر کوبا بازداشت  2009متحده در سال 

ترين قدرتمند های تهديد دائمیی يکی از جديدترين نمونهدربرگيرنده
داری جهان در برابر سيستم سوسياليستی کوبا است که ملت سرمايه

داوم نابودی انقالب از طريق ت ی در راستای فعاالنه درگير کمپين
  .اندغيرانسانی و ديگر اقدامات مشابه هایتحريم
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ها در کوبا در قياس با نقض بازداشت  جالب توجه است که تعداد
داری در های سرمايههای اخير توسط رژيمحقوق بشری که در دهه

کلمبيا، هائيتی، گواتماال، السالوادور، شيلی، آرژانتين و ساير کشورهای 
 یهای گروهگفتهطبق  است. ناچيز ر صورت گرفته، بسيامنطقه 

حبس «مخالفان» نقض حقوق بشر در کوبا  اساس  حقوق بشر،  المللی  بين
«زندانی عقيدتی» در  55الملل از . سازمان عفو بيناست توسط دولت

کمسيون حقوق بشر و مصالحه ملی «دهد، در حالی که کوبا خبر می
. در ]81[دهدمیخبر ره  زندانی سياسی در اين جزي  167از وجود    »کوبا

زندانی  7500بيش از با، تخالف شديد با ميزان زندانی سياسی در کو 
ی گذشته برند، که در دههسر میهای کلميبا بهسياسی در زندان

. هدف ]82[نئوليبراليسم در آمريکای التين بوده استی تبليغاتی پرورده
ه استفاده ک، بلجا توجيه نقض حقوق بشر توسط دولت کوبا نيستدر اين

چگونگی گفتمان دادن  نشانبرای ها از اختالف در تعداد زندانی
آميز و نامتناسبی نورافکن طور موفقيتاست که به هژمونيک سرمايه

زمان توجه مردم را هم  تا  کوبا متمرکز کرده  رویرا  [خود]  حقوق بشر  
گيری که اين کشور از طريق دفاع از حقوق آوردهای چشماز دست

  کند.منحرف  ،دست آوردهاجتماعی و اقتصادی به
سازی سوسياليسم در يک و يا غيرممکن بودن پياده  هادشواریکوبا  

 در کوباْ  که اصالحاتی ،طرفيک از  نمايش گذاشته است.کشور را به
وکارهای کوچک کسببرای  هم  هايی  بخش دولتی را کاهش داده و مجوز

ی سوسياليستی را تهديد روژهپ هم که  است فرآيندی، فراهم کرده
 ایهای ملت سوسياليستِی کوچک و ايزولهچالشهم  کند و  تضعيف میبه

ی جهانی همراه شود، بلکه اين که نه تنها بايد با سرمايهکند  را ترسيم می
 های اقتصادِی ظالمانه های ناشی از تحريمهمراهی بايد تحت محدوديت

ی سوسياليستی در پروژه ايشپيد ،ديگر طرفصورت بگيرد. از  نيز
که کوبا   را  گرا در منطقه، ميزان انزوايیهای چپئال و ساير دولتونزو

 سرانجام بساچهکاهش داده است، و  ،تجربه کرد 90ی طی دهه
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 یزمينه در تری در راستای حفظ و حتی پيشرفتهای بيشفرصت
  .فراهم کند نيز آوردهای اجتماعی اين کشوردست

جای همراه شدن با سوسياليستی کوبا به، آزمون يانمدر اين 
ی فرهنگ بيگانگی ذاتی اقتصاد بازار که تحت سلطهگرايی و مصرف

ای که چنان بر تالش خويش در راستای ايجاد جامعهفردگرايی است، هم
کند. پافشاری میشته باشد،  و پيشرفت انسانی را بر پيشانی دا  ُمهِر توسعه

«هرگز کوبا   ،روشن ساخت  2005سال    کاسترو در  که فيدل رطوهمان
ای مملو از دانش، جامعهای مصرفی نخواهد بود.... [بلکه] جامعه

 .]83[خواهد بود»  انسانیی  از توسعه  سرشار  نهايت تصوردر  فرهنگ و  
 ستمي است، اما س  دهي نرسموقعيت ممتازی    ني چنبهکامالً  گرچه كوبا هنوز  

جنوب  یرانده شده هي حاشبه یهایفتارگربا  اين کشور یست ي الي سوس
  مقابله كرده است. یدارهي مؤثرتر از سرما اري جهان بس

  
  

  ويکماکو/سوسياليسم برای قرن بيست
ی نوين سوسياليستی ترين مسائلی که در هر پروژهيکی از عمده

داری محيطِی ناشی از نظام سرمايهآن پرداخت، بحران زيستبايد به
 Evo اوو موراِلسجمهور بوليوی  ه رئيسطور کهمان .است

Morales گويد،می  
داری برای سود، در حال حدوحصر نظام سرمايهرقابت و ولعِ بی

ما انسان   داریْ ی نظام سرمايهنابود کردن اين سياره است. تحِت سلطه
داری در ايم. در حاکميت نظام سرمايهکننده نيستيم، بلکه مصرف

داری منبع عدم ] مواد خام وجود دارد. سرمايهزمين [فقط/مادر عوِض  
  . ]84[تقارن و عدم تعادل در جهان است

  
ی ی هر پروژهمحيطی بايد در هستهبنابراين، پايداری زيست

بحران زيست محيطْی عدم رسيدگی بهسوسياليستی قرار بگيرد. 
های از کاستی  اهميت جلوه خواهد داد، زيرا يکیی انقالبی را بیپروژه

صلی سوسياليسم صنعتی رايج در قرن بيستم در کشورهايی (مانند ا
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کول طور که هماناتحاد جماهير شوروی) را تکرار خواهد کرد. 
  دهد،هشدار می

رسميت شناخته شدن اين واقعيت که طبيعت در رغم بهعلی
داری عمدتاً ی زمين دچار بحران است و نظام سرمايهسراسر کره 

خود باقی است قوت بهاين واقيعت [اما] ت، مسئول چنين بحرانی اس
چنان گذشته ی هم سوسياليستهربرای  ی طبيعتکه انديشيدن درباره 

ای اين معنی که طبيعت مقولههشود، بای ثانوی محسوب مینديشها
چنين و هم  ،ذهن يک سوسياليست خطور کندنيست که بالفاصله به

تی موجود سسوسيالي ی آموزه که بر  امری استمراقبت از طبيعت 
عمل با آن تنيده ی موضوعی درهم مثابهکه بهنه اين، شوداضافه می

بر  [مخرب] یانقالب سوسياليستی سلطه چهبنابراين چنان کند....
ی تمسيسبه[انقالب و طبيعت] که اين معنیکند، بهنطبيعت را خنثی 

 ازهايو نيعت (های طبرضايتمندیگاه  آند،  نشون  تبديل    اکوسوسياليستی
 بازتوليدْ رويند)، همانند گذشته بهدر بستر آن می و ارزش مصرف که 
  گرايش خواهند داشت.

  
ای است که توليد در آن اکوسوسياليسم «جامعهکول ی بنابرگفته

ی ابزار و هدفی آگاهانه و وسيلهبراساس کاِر آزادانه، و به
نيز  Ian Angus ايان آگوست .]86[شود»محور انجام میطبيعت

  ،دهد کهطور مشابهی توضيح میبه
کرد سياسی موازی رشد کرده اکوسوسياليسم براساس دو روی

های و گسترش ايده سبز    های مارکسيستی در جنبشايده است: گسترش  
ی [اين گسترش دوسويه]، مارکسيستی. نتيجه محيطی در چپزيست

ها رشدی از انديشهوبهـسياسی، نهاِد رای از اهداف اجتماعیمجموعه 
گزين کردن هدف اکوسوسياليسم جای و يک جنبش جهانی بوده است.

ابزار  همگانیِ مالکيت  ای است که در آنْ داری با جامعهسرمايهنظام 
داری بر ابزار توليد گرديده و محافظت گزين مالکيت سرمايهجای  توليدْ 

  . ]87[گيردمیو احياِی محيط زيست در مرکز هرگونه فعاليتی قرار 

  
در گذار آمريکای التين  کرد اکوسوسياليستیرویاينک] [هم

و ) مورالس( جمهور بوليوی رئيسمشهود است.  سوی سوسياليسمبه
دنبال ، به)MAS( »سوی سوسياليسمجنبش به«نام حزب حاکِم وی به
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های محيطی از طريق قوانينی هستند که ارزشمقابله با بحران زيست
  تاباند. ی را بازمیسنتِی بوم

 ی «سوسياليسمِ سازِی برنامهعنوان بخشی از پيادهدولت بوليوی به
نهاد کرده که نام «قانون زميِن مادر» را پيشکمونيستی»، قانونی به

 ،ارمونی با طبيعتخواستار برقراری زندگی اجتماعی انسان در ه
 و طبيعت بتواند از طريق حفظ آب و هوايی پاک، که است چنان

محيطی خود را حفظ کند. تماميت زيست تنوع و تعادلْ  چنينهم
وزير   David Choquehuanca  هوآنکاچوکهديويد طور که همان

  ،ی بوليوی اعالم کردامور خارجه
ی آهنگ هم  ِتعادل هستيم، زندگیدنبال بازگشت بهما در بوليوی به

يز برقرار باشد؛ نه تنها بين افراد، بلکه بين و انسان و طبيعت ن که
مراقبت از ی ما نسبت بهبنابراين، امروز بايد روز بازتاب آگاهی همه 

ها و وسايلی باشد که زمين ی بهنگام از روشو استفاده  زميِن مادر
  . ]88[دل طبيعی خود بازگردداتعبتواند به

  
دنبال خودکفايی هرچه بوليوی به ،ی بخشی از اين فرآيندمثابهبه

ِر امواد غذايی از طريق ترويج توليد محلی و پايد تر توليدبيش
اين هدف، يابی بهبرای دست  محصوالت غذايی با کيفتی باالست. دولت

آن اختصاص به ساله 10ی دورهيک ميليون دالر برای  500ساالنه 
 يج کشاورزی در مقياس کوچک، وو اين بودجه برای ترداده است. 

 بذرهایکشارزان از دست  يیهامنظور ربهبذر احراِز مالکيت  نيز
 .گيردمورد استفاده قرار می بذرهای سهامی توليد ی شرکتثبت شده

و  يیی روستاوزير توسعه Carlos Romeroکارلوس روميو 
 ایکنندهيينعامر ت بذر  دهد که: مالکيتِ میرا توضيح اين کشاورزی، 

 زيرا بذرست،  در بوليوی ا  جاریاکنون  در انقالِب توليد موادغذايِی هم
ما در  با وجود اين، .است«يکی از عوامل اصلی توليد مواد غذايی 

های رفتن قيمت نفت و انحصار شرکت دليل باالخير بههای اسال
همين به  ايمبودهدر تمام جهان  ، شاهد افزايش قيمت آنبذرسهامی بر 

بذر ی های دولتِی توليد کنندهخواستار ايجاد شرکتما دليل است که 
  .]89[هستيم»
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يکی از اهداف اصلی سياسی دولت محيطی بهپايداری زيست
 ليبا تبدسال گذشته    15کوبا طِی    تبديل شده است.نيز  سوسياليستی کوبا  

 یکشور، بهکيارگان  یرهبر جهان در کشاورزشدن به
ترين شريک فروپاشی اصلی .تکامل پيدا کرده است یست ي الي وساکوس

 یواسطهو تضعيف اين کشور به سابق) ورویش :يعنی(تجاری کوبا 
 را ، کوبا1990ی در دهه های اقتصادی اياالت متحدهتحريم تشديد

ی گفته. بنا بهمجبور کرد  مردم خودی  های جديدی در تغذيهابداعِ راهبه
ِ و ر  شِت دائمیککوبايِی صِص خ مت ،Roberto Pérez زرِ برتو پ

(permaculturalist)ی فراهم کردن بودجهبه ، اين کشور موفق
  سال پيش شده است: 50ای پايدار نسبت به جامعه برایتری بيش

 شد که انقالب حقگذاشته  هنگامی [توليد] پايدار در اين کشور بنا  
ويژه زمين و مواد معدنی حاکميت خود را بر منابع اين کشور، به

ی دست آورد. زمانی که منابع طبيعی يک کشور در دست کشورهابه
توان به [توليد] پايدار های خصوصی باشد، حتی نمیرجی و شرکتخا

اين امر آگاه باشيم، در حاِل که نسبت بهفکر کرد.  ما حتی بدون اين
  .]90[های [توليد] پايدار بوديم ايجاِد پايه

  
گير از کشاورزی صنعتِی چرخشی چشم، کوبا  90ی  در اواخر دهه

 ؛ی ارگانيک و پايدار داشتکشاورزبهسوخت فسيلی به متکیِ 
تازگی آن را الگوی خود قرار داده است. کردی که ونزوئال نيز بهروی

انگيزی طور شگفتدرصد از توليدات داخلی کشاورزی کوبا به 86
پيشروترين کشورهای کشاورزی ارگانيک است و اين کشور به

های ِش هزينهکاهموفق بهترتيب] کوبا ؛ [بدينشده استتبديل  شهری
مکان توليد مواد غذايی و حمل ی]  فاصله[به  کهخود شده    محيط زيستی

ديويد نام  شناس بهبوميک    .]91[محل مصرف اين مواد مرتبط استآن به
ی گسترش کشاورزی گويد که درنتيجهمی Tracey notes تريسی
مواد هايی هستيم که ای هاوانا شاهد کيوسکج «امروز در همه شهری
. ]92[اند»دهچيده ش قبلساعت  4فروشند که تنها ی را میاتازهغذايی 
های کوچک تحت مديريت تعاونیی مزارع بزرگ دولتی بهتجزيه

مهِم اين  هایازجمله مؤلفهی کشاورزی شهری توسعهنيز کارگران و 
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ترين دگرگونی «بزرگ آن را المبیمدِل کشاورزی نوين است که 
نامد که ارگانيکی میی ارگانيک و نيمهکشاورز، بهمرسومکشاورزی 
  .]93[چشم خود ديده است»حال بهجهان تا به

استفاده از مواد شيميايی را از روزی   ی اين دگرگونیْ کوبا درنتيجه
 50، بيش از ضمناً تن کاهش داده است.  1000حدود هزار تُن به 21

رف ميليون از ساکنان هاوانا مص 2.2سبزيجاتی که توسط درصد از 
شود؛ اين رقم در شود، از طريق کشاورزی شهری تأمين میمی

و   80در حال افزايش تا  سراسر کشور    یشهرهای کوچک و روستاها
کشاورزی ارگانيک  سویِ تغييرجهت به اين. درصد است 100 حتی

ز بوده است که تا ی اقتصادی ني اهدر مقايس کوچک يکی از محرک
  .]94[نيز ايجاد کردلی موقعيت شغ، چهارصدهزار 2006سال 

 World »ر سيارهدوحش  حياتگزارش صندوق جهانی «
Wildlife Fund’s Living Planet Report  های براساس شاخص

اعالم  2006محيطی آن در سال های زيستاجتماعی کشور و شيوه
يافته ی پايدار دستتوسعهکرد که کوبا تاکنون تنها کشوری بوده که به

در همان گزارش  WWF »وحش اتي ح یق جهان صندو« .]95[است
ی زمين ضروری است که تمامی مردم نويسد که برای پايداری کرهمی

 .]96[کنندای زندگی کنند که مردم آمريکا زندگی میهمان شيوهزمين به
 گويد که علت موفقيت کوبا [عدالت اجتماعی] است، يعنی:می پرز

ر است که عدالت اجتماعی وجود پذي ی پايدار تنها زمانی امکان«توسعه
ی آوردهای علمی کوبا در زمينهبراين، دست عالوه .]97[داشته باشد»

ی کشاورزی پايدار و ارگانيک، هايش در زمينهيی و موفقيتدارو 
داری را باطل فرد بودن نوآوری در نظام سرمايهی منحصر بهافسانه 

  کرده است.
قرن اوايل که در  يستیسوسيال هایمحيطِی آزمونتمرکز زيست

اين کشورها را  است، پيدايشيکم و در آمريکای التين درحال و بيست
» قرن بيستم واقعاً موجودِ م ستِی تحِت تسلط «سوسيالي جوامع صنع از

آمريکای ر بهصکردهای اکوسوسياليستی منح کند. اما رویجدا می
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سطح ای در طور فزايندهبه کردهاگونه رویاينالتين نيست، 
 کهحال  درعينهستند. اما    رواجو در سراسر جهان در حال    هاجماعت

محور در توليد هستند، اما هنوز بخش طبيعتالهام ی هانمونه هاآن
روند. شمار نمیداری بهوجه تهديدی جدی در برابر نظام سرمايههيچبه

  ،کنداستدالل می کولطور که همان
محور وجود دارند، هم طبيعتهای توليِد جاکه نمونهتا اين

ً همانند محرکی آزار دهنده در تلهپراکنده  ی نظام اند و هم عمدتا
ی ی [انقالبی]، رها کردن اين شيوه داری گرفتارند. وظيفهسرمايه

پتانسيل امکان تحقق که چنان ؛داری استتوليدی از دام نظام سرمايه
محور تبديل دی طبيعتی تولي. تا زمانی که شيوه آن فراهم شودذاتِی 

  . ]98[وانيم دست از مبارزه بکشيم تمدِل [رايج] توليد نشود، نمیبه

  
  

  گيری نتيجه 
، اندداشتهونزوئال و کوبا ی که گيرآوردهای چشمم دستغرعلی

طور مثال، درحالی که های عظيمی روبرو هستند. بهچنان با چالشهم
حال ده است، اما درعينچالش کشيده شهژمونی سرمايه در ونزوئال به

 جهتچنين، تغييرکند. همهنوز نقش مهمی را در اين کشور ايفا می
رفع وابستگی اکولوژيکی م نيازمند  سسوِی سوسيالي ونزوئال به  یفزاينده

عالوه توليد نفت و بازارهای جهانی است. بيش از حد اين کشور به
اين کشور بپردازد  در کاریبزهباالی  نرخحِل براين، ونزوئال بايد به

آوردهای قابل توجهی که در کاهش فقر و نابرابری م دستغرکه علی
گيرد که از هر از اين واقعيت سرچشمه میی زيادی تااندازهداشته، 
چنان فقير است. در نهايت، اگر ونزوئال ونزوئليايی يک نفر همچهار 

يدار دست و پا برابرای دموکراتيک، جامعهست که بهاين [باور] ابر
توليد   هایابزار  ی سرمايه و مالکيت خصوصیِ م سلطهيابد، بايد بر تداو 

عدِم موفقيت در اجرای دموکراسی اقتصادِی کامل در سراسر   غلبه کند.
، دموکراسی در همين حال  .سازدیم  ري پذبي انقالب را آس  ري ناگز  ،کشور

ورود   کهينضمن ا،  پديد آمدهی گذشته در کوبا  که در چند دهه  مشارکتی
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، کندمیسطح محلی تسهيل  هایگذاریدر سياسترا وسيع شهروندان 
 در سطوح ملی نشده است.  هاآن  گری] سياسیق [دخالتيتعمموفق بهاما  

ی التين حال که کوبا برابرترين  کشور در آمريکابا اين [باالخره] و 
 پس تعاملِ ی  نتيجهکه    هايی، اما بايد با افزايش نابرابریشودمحسوب می

   چنان مبارزه کند.، همبوده داری با دنيای سرمايهسرد پايان جنگ  از 
کوبا و ديگر مللی  ،باشد که ونزوئالامر اين  ـشايدـتر از همه مهم

 بايد اطمينان حاصل، اندتی شدهی دگرگونی سوسياليسپروسهدرگير که 
واقعاً اليسم در «سوسي پايينی که از باال بهکردهای عملکنند که به

رايج ليبرال دموکراتيک های مدلدر  چنينهم و  گذشته» قرن موجود
 شناِس طور که جامعههمانبوده است، بازگشت نداشته باشند. 

دهد: هشدار می، Edgardo Lander ادگاردو الندر ،ونزوئليايی
دهد، وضعيتی است که ما ب تواند در ونزوئال رخ «بدترين اتفاقی که می

کند: استالينيسم يا نئوليبراليسم. اگر چنين اتفاقی گزينه مواجه  را با دو 
  .]99[وايم شد»دچار آشفتگی جدی خ ، رخ بدهد

 ،در آمريکای التين جاری اکنونهمتِی دگرگونی سوسياليس
بسياری از  رهايِی مردم و طبيعت دارد، رویدی که تأکي  یواسطهبه

واقعاً «سوسياليسم  که  ی استچيز  تر از آننزديکمارکس    ديدگاهبه  جهت
ی مرکزی کرد. هستهدر قرن بيستم منعکس می سمني » يا استالي موجود

صورت دموکراتيک که بهاست جتماعی اسيستم يک سوسياليسم 
ارزش  برایرا بر توليد  ارزش مصرفبرای سازماندهی شده و توليد 

بر سود  مقدمنيازهای انسانی را  ،بيان ديگرداند. بهمیمقدم  مبادله
ارزش که توليد سوسياليستی برقرار است] [در جايیداند. در واقع، می

ی محرکهکه امیهنگ ، و شودمیحذف  هطور مؤثری از معادلمبادله به
، پتانسيل توليدات مخرب برای محيط زيست نيز از ميان برودسود 

  .يابدمیگيری کاهش طور چشمبه
 ،یمشارکت  یدموکراس  جاديو ا  دي ابزار تول  یاجتماع  تي بر مالک  دي تأک
 ،حال  با اين  است.  شده  ني الت   یکايها انسان در آمرونيلي م  يیرها  موجب

کشی تواند نسلرهايی مردم نمی رویسوسياليسم منحصراً با تمرکز 
  متوقف کند. ،داری استکه همان نظام سرمايه را ساختاری
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ساختاری  کشینسلوقوع اگر قرار بر اين است که سوسياليسم از  
محيطی ی پايدار زيستتوسعه پسکند،  جلوگيری تیهای آی نسلليهع

طور که مارکس از اين سيستم باشد. همان یناپذيربايد بخش جدايی
  گويد:می

باالتر اقتصادی جامعه، مالکيت افراد منفرد بر  از ديدگاه شکلِ 
انسانی معناست که مالکيت خصوصی  ی بیااندازه همان  ی زمين بهکره 

ملت، يا حتی اگر تمامی  بر انسان ديگر. حتی کليت يک جامعه، يک
ی زمين نيستند. جوامع موجود باهم جمع شوند، [بازهم] مالک کره 

کنندگان آن هستند، حق استفاده از آن را دارند، و ها فقط تصاحبآن
های آن را با وضعيتی بهتر تحويل نسل ای خوبْ چون خانواده بايد هم 
  .  ]100[بدهندبعدی 
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  ايجاد انقالب بدون تالش واقعی هرگز موفق به 
  سوسياليستی نخواهيد شد.
 ارنست مندل

  

  

کشی ساختاری ی نسلنفر درنتيجه ميليون 10که ساالنه در حالی
دهند، صدها ميليون نفر ديگر نيز از اشکال جان خود را از دست می

مانند تالش برای زنده ماندن با ( ساختاری خشونتهلِک مُ غيرِ 
دستمزد، فقدان مسکن پايه، دريافت  بدونحتی ويا  ناچيز هایدستمزد

رنج  ديگر) های اجتماعیعدالتیگرسنگی، بيماری و بسياری از بی
کشی برعليه اين مردم، اغلب موجب نسل اِعمالبرند. عالوه براين، می

فيزيکی مستقيم در قالب تجاوزات جنايی، سرکوب دولتی،  خشونت
کشی ی اين نسلشود. هستهمینيز   اجتماعی و حتی خودکشی   ِسازیپاک

يت بخشيدِن ساختاری نابرابری در قدرت و ثروت است که متضمن اولو 
  منافع سرمايه در برابر  اکثريت مردم و طبيعت است.به
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 کهکامالً عملی است براين باور است که برای سرمايه سميرامين
ميليارد  3از طريق سلب مالکيت و نهايتاً آواره کردن را گسترش خود 

 [و سازوکار] منطق ،در واقع ــ مانده [در جهان] ادامه دهددهقان باقی
  .نياز داردچنين عملی بهسرمايه درونی 

ميليارد دهقان خواهد   3جاست که چه اتفاقی برای اين  اما سئوال اين
سال آينده،  50کند که حتی اگر برای میخاطرنشان  سميرامينافتاد؟ 

 زاني مبه یرواقعي کامالً غطور به یجهان ینهساال یسطح رشد اقتصاد
 سوم ازنيازهای حتی يکبهِی  گوي بازهم کفايِت پاسخهم برسد،  درصد    7

  کند که:استدالل می او  ،روکار اضافی را نخواهد داد. از ايننيروی اين
ی دهقانان را ی حل مسئلهداری اجازه نظام سرمايه طبيعتِ 

ای تواند ارائه دهد، سياره می[اين نظام] اندازی که دهد: تنها چشم نمی
خيلی که «است انسانی  نشين و ميلياردهاهای فقيرمملو از محله 

ای داری وارد مرحلهگيرم که سرمايهبنابراين نتيجه می   . ...اند»زيادی
اين سيستم ديگر  [و سازوکار] زوال شده است: منطقاز کهولِت روبه

نظامی داری تبديل بهسرمايهقابليت تضمين بقای بشر را هم ندارد. نظام 
راهبر کشی  نسلتقيم بهطور مسشده است که به  و غيرقابل مهار  وحشی

  .]1[شودمی 

  
داری در آينده نظام سرمايه کشینسلاز سميرامين اما درحالی که 

روشنی های مورد مطالعه در همين کتاب هم بهکند، نمونهصحبت می
کشی ساختارِی ی نسلدرنتيجهانسان  ميليون    10ساالنه  دهد که   نشان می

 ها،ی اينگذشته از همه  دهند.می  داری جان خود را از دستسرمايهنظام  
داری همواره ند، نظام سرمايهکاشاره می هم امينسميرطور که همان

برخورد کشی ساختاری ی دهقانان» از طريق خشونت و نسلمسئله«هب 
بيرون رابطه با نابودی مردم بومی آمريکا،  در اين امر]؛ [کرده است

 بردهبهها آنتبديل جهت شان هایزميناز مردم آفريقا راندن اجباری 
ن بريتانيايی و اروپای غربی دهقانا ازها، سلب مالکيت آمريکايی برای

هايی که زمين» و تصاحب زمين حصارکشی «فرمان یواسطهبه
های راندن جماعت  بيرون  [باالخره هم اينک نيز]  و   اند،حصارکشی شده

کامالً جنوب جهان   راسردر س  نئوليبراليسم  ی سلطه تحت   روستايی
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چنان جمعيت جهان همکه بقای نيمی از اينمشهود است. و با توجه به
نيز محتمالً در آينده [کنونی]  کشیِ ] نسلپسکشاورزی است، [به متکی

 کار دهقانانِ اين واقعيت که نيرویويژه باتوجه بهبه ؛ادامه خواهد يافت
 ندفقيرهم  چنانندارد، و آن یاي مالکيت شده برای توليد کاال تقاض سلب

بار موجوداتی يکبه ،براينبنا ؛آيندبشمار نمینيز کننده که مصرف
[در حقيقت]  کند،می مطرح امين که ایمسئلهشوند. میتبديل مصرف 

ای رسيده که نيمی از جمعيت مرحلهداری بهسرمايهاگر  «:  که است  اين
داری سرمايه خودِ اين ، آيا آوردحساب میبهجهان را «جمعيتی زائد» 

  ؟]2[شده استی توليد زائدی تبديل شيوهبهنيست که 
بايد سرمايه ، یاجتماع یهایعدالت یب  ني امقابله با  ی، براتيدرنها

ای که ممکن است، از وضعيت کنونی و را با استفاده از هروسيله
تر کمهر خواست ديگری که  جا کرد [و تغيير داد].  هژمونيک خود جابه

محيطِی مرتبط کشی ساختاری و بحران زيستی نسلادامه  ،از اين باشد
هميت احائز نکته اين جا توجه بهدر اينرا درپی خواهد داشت.  با آن

 اندهای پيشيِن تاريخ بشر، يا از درون فروريختهاست که تمامی سيستم
اروس ژمطور که اند. همانگزين شدهجایمقطعی با اجبار و يا در 

  گويد:می
تواند ی کارگر نمی ی سرمايه و استثمار طبقهسلطه ،برداریکاله 

طور مداوم توان بهکنندگان را نمیبرای هميشه ادامه داشته باشد. توليد
کرد که میو برای هميشه تحِت کنترل قرار داد. مارکس استدالل 

[يا سرمايه شخصيت  صرفاً تجسم شخصيت سرمايهصاحبان سرمايه 
. انداين سيستم الزامات    ها مجریآن  ؛اد نيستندها عامالن آزآن  .اند]يافته

ً از بين بردن  مشکل ،بنابراين دار مشت سرمايهيک بشريت صرفا
با يکديگر منجر  های سرمايهگزينی شخصيترف جای. ِص نيست

استقرار مجدد به تريا زود ترای مشابه خواهد شد، و ديرفاجعهبه
  .]3[گرددمیمنجر اری دسرمايه

  
که تحولی انقالبی و سيستماتيک صورت ضروری است ،بنابراين

وضعيت هژمونيکی ی عدم بازگشت سرمايه بهکنندهبگيرد تا تضمين
از آن برخوردار است. جان ميلياردها انسانی در خطر  باشد که اکنون
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عنوان قربانی ها] بهآن وضعيت طبقاتی[بنا به شانکه سرنوشتاست
 سميرامينالحال جاری رقم خورده است. فیکشی ساختاری نسل

 [و سازوکار] منطقی ، تحت سلطهانباشتعمل که کند خاطرنشان می
ی ذخيره کار ارزانِ مالکيت و تخريب نيرویسلب  با ،سرمايه

 جزای در سطح جهانی هيچ نتيجهگيرد که صورت میکشاورزان 
  .]4[داشتکشی نيمی از «بشريت» درپی نخواهد نسل

 پس از فروپاشِی نظاموجود ندارد که هيچ تضمينی  هرروی،به
بربريت تواند بهتمدن بشری می .بيايدجود وسوسياليسم به داریْ سرمايه

 خرالزمانی که خشونت در آنآی نوعی جامعه بچرخد: هم رفِص 
بقای افراد و خشونت ممکن، به ترينبشر با بيشو بقای  فرماستحکم
که واقع، قبل از اين  درکاهد که با يکديگر در ستيزند.  ی فرومیهايگروه

ی مثابهی فاشيسم به، ابتدا ممکن است که از مرحلهچرخيمبربريت ببه
ی سرمايه در حفظ موقعيت هژمونيک خود و مصافی تنازع نااميدانه

  کول:ی گفتههعبور کنيم. بنا ب  اش،حل تناقضات درونی برای
تواند مخلوطی از هر نوع فاشيسم میکه] نظر از اين[صرف 

داری ی فروپاشی نظام سرمايهبالقوه  یهباشد، [اما] نشان ايدئولوژی
خوانشی غلط از تواند اتفاق بيافتد»، جا نمی «در اينکه است. گفتن اين

شوند. [فقط] ميزان نبار میداری تلهايی است که در نظام سرمايهتنش
تواند و فاشيسم میاز بحران الزم است،  معين [و بدون انقطاعی]

را مستقر سازد تا  يیرژيم اقتدارگرا ،ی انقالبی از باالمثابهبه
  کارکردهای اصلی نظام را حفظ کند.

  
های «کمونيستی» توسط پروژه چه در اجرایچنان، اينگذشته از 

در کشی ساختاری  نسل  شود،  ه میهدامش  ديگران نيزوت و  پ پل  ،استالين
کنم که داری نيست. با اين حال، من استدالل میسرمايه نظامنحصار ا

 و معيوب  ساختاری در اين موارد ناشی از تالشی نارسا  کشیِ نسلوقوع  
کش اتاً نسلذکه سوسياليسم ريزی سوسياليسم بوده است، و ايندر پی
کنترل  سوسياليسمْ  و [سازوکار] ، منطقهااينی همهافزون بر  نيست.

عدالتی را در اولويت قرار نابرابری و بی الغایجامعه و  اعیِ اجتم
سوسياليسم  منطقبهوفادار ی سيستم اجتماعی نتيجه ،دهد. بنابراينمی
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اجرا به  که  هايیسياستزيرا قصد از    ؛کشی ساختاری باشدتواند نسلینم
  . استبازتوزيع ثروت و قدرت شود، میگذشته 

اولويت بخشيدن نيازمند  ،دارینظام سرمايهمنطق در مقابل، 
معنی بهسرمايه)،  يعنی: صاحبان  انباشت ثروت برای اقليتی از مردم (به

تر نيز طور که پيشهمان؛ و  استبر بازار آزاد  اقتصادی مبتنیاستقرار  
هايی کردی ناگزير عملعدالتی نتيجهاستدالل کرديم، نابرابری و بی

هرگونه وقوع  عبارت ديگر،  د. بهن کنکه از چنين منطقی پيروی میاست  
که های سوسياليستی، بيش از اينکشی در نظامساختاری و نسل  خشونت

 آناجرای در  دليل نارسايیبه ،باشد ياليسمسوسناشی از منطق درونی 
  .[*]بوده است

و پايداِر  طلببرابریدموکراتيک، ای جامعهشرط گذاِر موفق به
يابی آگاهانه قبل از فروپاشی نظام ، ضرورت سازمانسوسياليستی

  گويد،که مارکس می  چنانهمالوه براين،  داری از درون است. عسرمايه
ی حاکم اين دليل که طبقهتنها به .. نهانقالب امری ضروی است.

اين چنين بهتوان سرنگون کرد، بلکه هم هيچ روش ديگری نمیرا به
آميز خواهد نقالب موفقيتايک دليل که سرنگونی طبقاتی تنها زمانی 

کننده] خود را از تمامی کثافات عصرها پاک سرنگون  یطبقهبود که [
  .]6[ای نوين گرددجامعه برپايیی سان] شايستهکرده و [بدين

  
ً از سه اين شود؟ اما چنين انقالبی چگونه واقع می   پروسه اساسا

بی است ی پيشاانقالی نخست، مرحلهمرحله تشکيل شده است؟ مرحله
نظام از مشروعيت  راستای سلبِ  که طی آن جنبش رشد کرده و در

ای» است که قدرت ی بعدی «لحظه. مرحلهداردبرمیاجتماعی حاکم گام  
ای از خشونت امری بسيار تصرف درآمده و استفاده از درجهدولتی به

  انقالب است که واقعی ی ی سوم و نهايی، مرحلهمحتمل است. مرحله
ــ  ــ ــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کتاب توانيد بهبرای دريافت نادرستی اين استدالل می [*]
 » در لينک زير مراجعه کنيد:1920-1924نشينی انقالب روسيه «پس

http://refaghatekargari.org/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-
%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-
%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-24-1920.pdf 



 کشی ساختاریو نسل داریسرمايه 236 
 

  
احتمال بسيار زمانی طوالنی و بهگيرد  را دربرمیتحول اجتماعی جامعه  

  .]7[کشددرازا میبه
چنين انقالبی، مردم ابتدا بايد خود را از گفتمان به يابیدست برای

کند که بايد . گرامشی استدالل میزندداری رها ساهژمونيک سرمايه
گزين گفتمان نهايتاً جای تاضدهژمونيک فرموله شود  یگفتمان 

ضروری است، چراکه بسيار هژمونيک موجود شود. چنين فرآيندی 
ها و ای از ارزشمجموعهمتشکل از  ی سوسياليستیْ يک جامعه

داری رمايههای تحت حاکميت سها و آگاهیهايی است که با ارزشآگاهی
  تفاوت دارند. 

 اصلیکند، مشکل اشاره می سمير امينطور که با اين حال، همان
 )مانند دموکراسی مشارکتی(ی مفاهيم سوسياليستی اين است که مطالبه

«قربانی ازخودبيگانگِی  سويیاموری متداول نيستند، چراکه مردم از 
سوی ديگر درگير و از  هستند، داریی نظام سرمايهايدئولوژيک ويژه

اين مردم   .اندزنده ماندن)برای  زندگی (ويا حتی  برای  ی  رهای فو چالش
ات تنظيمات و حرکغير از اند که آلترناتيو ديگری بهماً متقاعد نشدهو لز

  .]8[پذير استامکانروزمره 
برای در تقاليی بيهوده  عبارت ديگر، اکثر مردم در شمال جهانبه

دنبال مصرف به ز] خودبيگانی خويشْ تسکين [ناخشنودی ناشی ا
که اکثر مردم در جنوب جهان از کاالها هستند، در حالی روزافزونی

در راستای  تمرکزچنان مشغول بقای [زيستِی] خود هستند که قادر به
ً همان پايدارگزين و جای یسيستمبه يابیدست طور که نيستند. نهايتا

  ويد،گمی Robert McChesney چسنیمکروبرت 
داری با نظام سرمايه یِ گزيناگر مردم چنان رفتار کنند که جای

اند ها تضمين کرده پذير نيست، [در واقع] تمامی آن چيز بهتری امکان
داری با چيز بهتری غيرممکن است. نظام سرمايه یِ گزينکه جای

ی برای جامعههستند که زدايی شرايطی تضعيف روحيه و سياست
  . ]9[زم استالليبرالی «سالم» 
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 ،استنهفته    در ترکيب تئوری و عملحل  راه سميرامين،  ی  گفتهبهبنا  
عنوان در ترمينولوژی مارکسيستی از آن بهکه و اين همان چيزی است

ای عملی نظريهعنی] کاربرد مو اين به[ ؛شودانقالبی ياد می پراکسيس
ب، فرآيند اين ترتي به. ]10[داشته باشددر واقعيت مادی ريشه که است

تواند در دوران حاکميت هژمونيک سرمايه میچالش کشيدن گفتمان به
سازی برای گذار منظور زمينهسرمايه و در سطوح مردمی، به

ی دليل سلطهآينده آغاز گردد. اين مرحله به ی سوسياليستیِ جامعهبه
 ترين چالش را برای کسانیهژمونيک سرمايه، از بسياری جهات بزرگ

و اين امر مستلزم آن است که  .انددنبال تحول انقالبیکه به رددربردا
در راستای ايجاد آگاهی و  ناپذير خود  بنياد تغيير را با کار خستگی  مردمْ 

ی جهانی و ضرورت های سرمايهواقعيتنسبت به مردمی در سطوح
ً  آلترناتيو سوسياليستی بنا نهند. ها و در مکانـی انقالب لحظه ،نهايتا

های تودهاست که ای ، لحظهلحظهو آن  رسد؛میفرا ـهای مختلفانزم
را درک کرده ناپذير بودن آن مردم  ضرورت تغيير و حتی اجتناب

تر نيز اشاره کرديم، مردم ور که پيشطاحتمال زياد، همانبه باشند.
صف کشورهای ثروتمند شمال جهان، آخرين مردمی خواهند بود که به

شمال جهان تنها زمانی  انقالبی در گذار ،وندند. در واقعپيانقالب می
 قلمرو  ،شود که مردِم جنوب جهان حق حاکميت بر زندگی، کارواقع می

حاکميتی که تأثيرات منفی   حقِ اين  ؛  باشند  دست آوردهمنابع خود را به  و 
. در اين استناپذير آن بر کيفيت زندگی مردم شمال جهان اجتناب

توجهی از جمعيت شماِل که بخش قابل وار بود اميد توانمیمرحله، 
داری ترديد کرده نظام سرمايه[مداوِم]  پذيریِ در زيستيت جدا جهان ب 

  های ديگری باشند. و در جستجوی آلترناتيو 
گزينی گفتمان هژمونيک سرمايه با گفتمانی مبارزه در راستای جای

ی انقالب ن لحظه، با فرارسيدداشته باشد سوسياليستیگيری که جهت
داری چنان توسط مردم های نظام سرمايهاهد يافت. ارزشپايان نخو 

ی چنين فرآيندی تا زمانی نامعلوم ضروری خواهد که ادامه  شده  یدرون
  و فاصلهتغييرجهت  اين  وط بهـــهای مرب چالش  ارنستو «چه» گوارابود.  
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  دهد:چنين توضيح میاينگرفتن از گفتمان هژمونيک سرمايه را 
جامعه از طريق  يک طرف، است. از اين فرآيندی دوسويه

تحت   دْ افرا  ،و از سوی ديگر  ؛کندآموزش مستقيم و غيرمستقيم عمل می 
ی نويِن درحاِل جامعه ....اندخويشخودآموزی  یروند آگاهانهتأثير 
گذشته نه تنها در  نيا. کندشدت با گذشته رقابت بهبايد گيرْی شکل
آموزش ی شود که کنجالهخاص [مختلف] احساس میاش یاريهوش

کند، می  یسنگين هابر آنچنان هم فرد انزوای در جهت  سيستماتيک
در  يی هنوزروابط کاالکه  انتقال یدوره  نيا ويژگی یواسطهبهبلکه 

داری کاال سلول اقتصادی نظام سرمايهشود.  ، تحميل میپابرجاستآن  
توليد  در سازمانآن تأثيرات  ،اشته باشدوجود دو تا زمانی که ؛ است

  . ]11[استس لمودر آگاهی افراد م درنتيجهو 

  
تر و آگاهانه در عميق کند که از طريق مشارکتاستدالل می گوارا

است که  مسوسياليس استقرار راستای گيری درهای تصميمتمامی جنبه
آغاز کرده،   ی موجودی اجتماعی رامثابهمردم [فرآيند] «آگاهی کامل به

ممکن است که  هنگامیکه معادل با تحقق موجود انسانی است، و اين 
در اين  .]12[های ازخودبيگانگی رها کرده باشند»خود را از زنجير

 ای فعال درکنندهجای شرکتديگر موجودی نيست که به انسانْ  ،لحظه
ی مثابهشود که بهگذاری میاين دليل ارزشهای اجتماعی، تنها بهپروژه

بقای ِصرف است. با برای فروش [نيروی] کار خود کااليی مجبور به
  ،دهد کههشدار می گواراحال اين

خود صورت بگيرد... ه تغيير در آگاهی امری نيست که خودب
هايی وجود دارد ، دوره گيردشتاب میهايی هستند که [اين فرآيند]  دوره 

بينی نيز [قابل پيشگرد  عقبهايی از  رود و حتی دوره که کندتر پيش می
گيرد که مبارزات انتقال در دورانی صورت می اين ....است]

داری سرمايهدرونی آميز طبقاتی در جريان است و عناصر خشونت
  کشد. ابهام می درک کامل ذات آن را به

  
مثابه سرمايه هر مرحله از تحوِل انقالبی را به گفتمان هژمونيکِ 

ی زندگی ما» را تهديد «شيوه ناگزيربه کشد کهمیتصوير به ایمرحله
تهديد «منافع سرمايه» است. نظام  اصلی آنْ  معنیکند، که می

 هاتهديدگونه  وجودی خويش در مقابله با اين  داری در طول تاريخسرمايه



 

 

   نتيجه 239

 ؛ و ها» پاسخ داده است«ترس از سرخ [مفهوم مجعول] از طريق ايجاد
عنوان به ،انددنبال تغييرات راديکال بودهبهها و يا افرادی را که گروه

عنوان به ،استامروزه رايج که نانتهديدی برای «امنيت ملی» و چ 
ی صاحبان سرمايه پس از [همه تصوير کشيده است.به »«تروريست

کنند میرا محدود    ایفردی  حقوق  همانناگزير  به  ها]تصويرپردازی  اين
؛ چنين دادندورد ستايش قرارش میم ناپذيرْ تخطیعنوان بهکه 

اوايل قرن بيستم در دادگاه را [برای مثال] در ی هاي محدوديت
کمونيست و ی که بهدر اخراج افراد  [**]کارتیمک [*]گيریساحره

که   [***]قانون پاتريوتتصويب چنين در آنارشيست مظنون بودند، و هم
  ايم.ردهمشاهده کيب رسيد، و تصسپتامبر به 11پس از حمالت 

البيون را دنبال اين است که انقبه  چنينگفتمان هژمونيک سرمايه هم
وامل عنوان عبهنيستند ــ    آميزیخشونتعمل    درگيرکه  حتی هنگامی    ــ 

، افراد تحت ستم تي در واقعتصوير بکشد. به خشونت یکنندهتحريک
خشونت بلکه فقط به ،زنندیخشونت نمدست بهموجود  ینظم اجتماع

پاسخ  یدارهي سرما ستميس یذات یو خشونت ساختار مي مستق فيزيکی
  گويد،می Paulo Freire پائلو فرايرو طور که همان دهند.یم

 خْ يدر تار. گرديدمناسبات ظالمانه، خشونت نيز آغاز استقرار  محضبه
 یجهياگر خودشان نت آغاز نشده است. دگانيدهرگز خشونت توسط ستم 

چيزی توانند حامی چطور می باشند؟  آن توانند آغازگریم، چگونه اندخشونت
هاست؟ در آنخوِد  ستم قرار دادن موجوديت    تحتگذاری آن  پايه  باشند که هدفِ 

گان وجود نداشته دديمطيع کردن ستم   برایشرايطی از خشونت    صورتی که هيچ
شود ای نيز وجود نخواهد داشت. خشونت توسط کسانی آغاز میديده باشد، ستم 
رسميت ی انسان بهمثابهرا به ديگرانکه از اينکنند و استثمار میو که ظلم 
اند، استثمار نه توسط کسانی که مظلوم واقع شده کنند، امتناع میبشناسند 

  . ]14[شوندرسميت شناخته نمی شوند و بهمی 

  
  های شمال جهان و اکثر کشورهای ه تمامی ملتـــــــــواضح است ک

ــ  ــ ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[*] https://en.wikipedia.org/wiki/Witch-hunt 
[**] https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy_(politicus) 
[***] https://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act 
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ی پيشاانقالبی باقی ، در مرحلهمويکجنوب جهان در اوايل قرن بيست
مراحل خواهند ماند. اما اين واقعيت که چندين کشوِر آمريکای التين به

بخش بايد الهام  ،اندسوی سوسياليسم گام نهادهم و سوم تحول انقالبی بهدو 
ای از طور فزايندهافزونی از مردم سراسر جهان باشد که بهتعداد روز

  کند که،اشاره می المبیاند. ميد شدهانظام اجتماعی موجود نا
 ،ی «ساختارگرايانه»توسعه یه برخالف پرولتاريای رسمی دور

حزبی ندارد و تنها زمانی هيچ ی غيررسمی» نوين «پرولتاريا
خدمت در به  اين ساختارها  کند کهساختارهای سنتی قدرت رجوع می به

اين تغيير،   یکننده يعسرعامل ت  د.نخويش متعهد باشسنتی  راستای منافع  
تبديل شدن سازی نئوليبراليستی است. جنبش مردمی در حال جهانی

ای برای خود» حرکت طرف «طبقههای در خود» است و ببه«طبقه
صرفاً که اينکند و نه کند: عاملی جمعی که تاريخ را عوض می می 

  . ]15[باشد قربانی فرآيند تاريخ

  
ی برای خود» وجود دارند که اين «طبقه نه چندان ناچيزیموانع 

کند اشاره میاروس  ژمها غلبه کند.  ی تحول انقالبی بر آنبايد در پروسه
  ،که

توهمی  زمينه  در اين  خطی  صعودی  روند  انتظار  که  است  طبيعی
که  ميروبرو شو تيواقع نيبا ا ارانهيهوش ديما با بيش نخواهد بود.

دارند تا بتوانند از قدرت  اريدر اخت یميمنابع عظ سمياليسوس دشمنان
ً يعم همين داليل نيز هرقدر که به کنند.حفاظت  هيسرمای تثبيت شده  قا

 آوردهای اوليه اميدوارکننده باشند،ای قطعی و دستهحلراه نياز به
را نبايد از های بزرگ گردها واقعی و عقبنشينیعقب [اما احتمال]

  . ]16[نظر دور داشت

  
غير از ی ديگری بهزينهگ، ما گونه مسائلنظر از اينصرف

نبايد فراموش کرد که  ،هررویبه نداريم. اجتماعی انقالب گذاریپايه
های غيررسمی نيستند که قربانيان کشاورزان و کارگران بخش  اين تنها

داری در جنوب جهان هستند، بلکه کشی ساختاری نظام سرمايهنسل
نيز از  ،پرولتاريای سنتِی صنعتی، از چين گرفته تا آنگوال و شيلی

وند. شداری محسوب میسرمايهکشی ساختاری نظامقربانيان نسل
که در را  هايی  کاران، کودکان کار و يا آندنتنها معساختاری نهخشونت
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کار چنين نيرویکه همکنند، بلدهی کارگران تالش میراستای سازمان
کرده است. عالوه براين،  فاجعهخوش بخش رسمی را نيز دست

، مهاجران و زنان هاپوستاز مردم بومی، رنگين یکه بسياردرحالی
داری رنج حاکميت نظام سرمايههای تحِت عدالتیل جهان از بیدر شما

در کشورهای ثروتمند هايی هم که آن بخشای از برند، تعداد فزايندهمی
های دليل اجرای سياستبه، انداز سيستم جهانی سرمايه بهره برده

های اجتماعی و افزايش نئوليبراليستی که موجب تضعيف برنامه
از  قابل تحملیغيرهای واقعی و سطوح ش دستمزدها، کاهنابرابری

ساختاری و  قربانيان خشونتهای شخصی شده است، تبديل بهبدهی
هايی از نارضايتی رو کشی ساختاری خواهند شد. درنتيجه، نشانهنسل

طور خورد. بهچشم میبه  هم  رشدی در کشورهای ثروتمند شمال جهانبه
نند بهار عربی و جنبش اشغال هايی ماتوان از نمونهمی ،مثال

گر اولين و نمايان پديد آمدند 2011استريت ياد کرد که در سال لوا
از وضعيت ی آمريکا  های اصلی جامعهبخش  سرخوردگیی جدِی  نشانه

گفتمان مسلط هژمونيک گونه وقايع در حالی که اين .موجود است
ديد که آيا آغازگر کشند، اما هنوز بايد چالش میوضوح بهسرمايه را به
  داری هستند، يا خير.برای ساختارهای نظام سرمايهتهديدی جدی 

آن اشاره کرد، به روزا لوکزامبورگکه يک قرن پيش آينده، چنان
اکنون با امکان سومی ما . » نيستتي بربر اي  سمي الي سوس«فقط  یمعنابه

 نهايتِ ی زمين که : نابودی نژاد بشر و تخريب سيارهايممواجه
 ،شود. بنابراينآن مرتکب  میبهداری  هسرماي ای است که نظامکشینسل

سوسياليسم، بربريت و نابودی نژاد انسان است.  شاملانتخاب فعلی ما 
 زمينی  مردم سراسر کرهها بههريک از اين گزينهانتخاب    کهاين  نهايت

 برایارزه  تری از مردم درگير مب بيشاينک تعداد هرچه  بستگی دارد. و  
شوند که با تالش می  ایاقتدارگرای سرمايهخويش از بند حاکميت    يیرها

 نيز توأم است.  توسط بورژوازی  محورکشی طبقهنسلپايان دادن بهبرای  
  رسد که،پايان میبه ژيژکی گيری من با اين گفتهنتيجه ،بنابراين

از ايالت متحده گرفته تا هند، از چين تا ژاپن، از ــ جا در همه
غربی و از خاورميانه گرفته تا اروپای  آمريکای التين تا آفريقا و
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شاهد ظهور مردمی هستيم که حاضرند جان خود را در ــ  شرقی
ها با هم فرق آنگرچه  خطر بياندازند.  عدالتی سرمايه بهبیاعتراض به
که ها چنانکنند، اما تعداد آنی صحبت میهای متفاوتزباندارند و به

رين هراس حاکمان اين است که ترسد اندک نيست، و بزرگنظر میبه
اين د. نباش  بستگیديگر در هم يکپژواِک تقويت  صداهاْ اين 
طرف فاجعه سوق ها ما را بهکه نابرابریی از اينگاهبا آ ،گرانبازی

ها اينها بايستند. [گرچه]  ی نابرابریاند که دربرابر همه دهد، آماده می 
تا «از ابتدا آغاز  اندآماده  ]، [امااز کمونيسم قرن بيستم نااميدند که

ها توسط آنبازبيافرينند. نوين  یهايپايهکمونيسم را براساس کنند» و 
ولی  شوند،پردازانی خطرناک تقبيح میعنوان خيالدشمنان خود به

ها تنها مردمی هستند که حقيقتاً از رؤيايی اتوپيايی که عمدتاً ما را آن
ها... تنها اميد ما اند. آنر شده دهد، بيداتحت تأثير خود قرار می

  . ]17[هستند
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