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ی  شوق درباره و  هنگام با شوربند باشند و همها به واکاوی طبقاتی مارکسیستی پایآیا ممکن است سوسیالیست

ی استداللی در خواهم با ارائههای اجتماعی جدید سخن بگویند؟ در این مقاله میجنبشبخش  پتانسیل رهایی

های بسیاری برای  که حاوی تفسیری از واکاوی طبقاتی مارکسیستی و این گزاره است که راه  هشت نکته

ملی این دیدگاه  برخی از پیامدهای ع آگاهی طبقاتی منطبق با آن وجود دارد، به این سوال پاسخ مثبتی بدهم.

اخیر   حمالت  برابر  در  طبقاتی  واکاوی  از  ضمنی  طور  به  استدالل  این  گرفت.  خواهد  قرار  بحث  مورد 

(، در حالی Gras, 1987; Laclau & Mouffe 1987)نگاه کنید به   کند»پسامارکسیسم« دفاع می

کند،  کنند رد میحمایت می  های مارکسیستی از آنطبقاتی را که تعدادی از گروه  یکه مفهوم محدود مبارزه

دانند.  طبقاتی در محل کار می  یهای اجتماعی جدید را انحرافی از مبارزهمفهومی که بنا به آن مبارزات جنبش

روش مالحظات  و  مخالف  مواضع  این  به  که من  مهمی  نتیجهها  آن  شناختی  میدر  مطرح  کنند گیری 

 گشت.  خواهم باز

الزم  ها  آن  های سیاسی مرتبط باهای اجتماعی جدید و فعالیتیت جنبشی ماهطرح نکاتی مقدماتی درباره

شکل جدیدی از سیاست  ها  آن  که آیا های اجتماعی جدید« و اینای در تعریف »جنبشاست. اکنون آثار گسترده

های اجتماعی  (. منظور من از »جنبشScott, 1990)بنگرید به   دهند یا نه نوشته شده استرا تشکیل می

(، ضدنژادپرستی، صلح  environmentalism) پاییهایی است که حول محور فمینیسم، بومد« گروهجدی

می گرد  جنبشو ضدامپریالیسم  این  گروهآیند.  یا  سیاسی  احزاب  از  مختلفی  جهات  از  متمایز  ها  فشار  های 

منافعمی یکم،  فعالیتبینها  آن  شوند.  و  است  از  ها  آن  هایالمللی  دوم،فراتر  است؛  ملی  ها  آن  مرزهای 

کنند؛  کنند که اساساً روابط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جهان را تهدید میای از مطالبات را بیان میمجموعه

کشند. این بدان  های فشار را به چالش میی احزاب دولتی و گروهشدهساختارهای سازمانی تثبیتها  آن  سوم،

های فشار تجلی  توانند در احزاب سیاسی )مانند سبزهای آلمان( یا در گروهها نمیمعنا نیست که این جنبش

تر از هر شکل سازمانی واحدی است و دائماً مراقب خطرات ادغام است.  پیدا کنند، اما جنبش همیشه گسترده

  های کلیدی در مدیریت ها دستور کار سیاست »قدیمی« را که عمدتاً به تعداد محدودی از شاخصاین جنبش

گر مناصب سیاسی هایی احزاب چپ را چالشکشند. چنین جنبش اقتصاد ملی توجه داشته است به چالش می

فرصت محدودی برای دیکته کردن »مسائل« دارند. این امر  ها  آن   بینند که درو کار در چارچوب انتخاباتی می

کنند صدق  ائل منفرد تمرکز میبر درگیری در محل کار یا مس  تربیشتر »پیشگام« که  در مورد احزاب کوچک

بندی مسائل  پیروی دقیق از یک »خط«، اولویت شان نهفته است ــدر رویهها  آن  بودن«  کند، اما »قدیمینمی

 مرکزی و تمایل به رهبری همه چیز.  یتوسط یک کمیته
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پارلمانی  فراهای  توان »سیاست جدید«ی دانست که بر فعالیتهای اجتماعی جدید را میهای جنبشفعالیت

می سلسلهتأکید  ساختارهای  از  همواره  و  دولتکند  بوروکراتیک  و  انتقاد  مراتبی  قدیمی  سیاسی  احزاب  و  ها 

ها ساختارها و فرآیندهای داخلی دموکراتیک رادیکال، از جمله چرخش مناصب، جلسات  کند. این جنبشمی

پاداش و محدودیت  مثبت،  تبعیض  میآزاد،  پیشنهاد  را  به   کنندها  (. Hulsberg, 1988: 120)بنگرید 

ای که به  های خود با هدف به حداقل رساندن تبعیض و سلطهها و گفتمان»سیاست جدید« به بازنگری رویه

گفت و  جلسات  در  ضمنی  فمینیستوگ طور  مثال،  برای  دارد.  توجه  دارد،  نقش  زیروها  در  بردن   سؤال ها 

اند که چپ  ال غلبه بر جدایی امر شخصی از امر سیاسی بودهمشروعیت ساختارهای زندگی روزمره، به دنب

قدیمی اغلب آن را پذیرفته بود. پوگونتکه به این نتیجه رسیده است که اکثریت قریب به اتفاق احزاب سبز در  

تواند »سیاست جدید« توصیف شود. فقط در  عنوان موافق با چیزی در نظر گرفت که میتوان بهاروپا را می

و   نمیسوئیس  که  یافت  را  احزابی  او  شد،  انشعاب  دچار  سبز  جنبش  که  از  ها  آن  توانستاتریش  بخشی  را 

 (.Poguntke, 1989: 22بندی کند )»سیاست جدید« طبقه

کنند، خواه از موضع حمایتی باشد یا  های اجتماعی جدید بحث میی جنبشتقریباً در تمام آثاری که درباره

نظر   های »طبقاتی ناب« درای به سیاستعنوان میان طبقاتی، غیرطبقاتی یا افزودهبهها  آن  شکاکانه، فعالیت 

کشد. برخی از نکات ذکر شده برای خوانندگانی که  شود. استدالل زیر این دیدگاه را به چالش میگرفته می

ما بسط استدالل در نکات    اند آشنا خواهند بود، اماها دنبال کردهی طبقاتی را در طول سالهای نظریهبحث

های اجتماعی کنیم تا واکاوی طبقاتی را در مناطقی جای دهیم که بسیاری از نظریههفتم و هشتم تالش می

آثار  که بحث در سطحی بسیار کلی مطرح می ییجاآن کردن آن دارند. ازتمایل به پنهان شود، ارجاعات به 

 باز شود و نه بسته.  تربیشاین کار، امید داریم بحث  انجامدر  مربوطه معموالً گذرا هستند تا محتوایی، اما 

 واکاوی طبقاتی و استراتژی سیاسی سوسیالیستی 

 مبنای عینی مناسبات طبقاتی معاصر، استثمار کارگران در فرآیند انباشت سرمایه است. 

پیرامون  بر   1859 تاریخی، پیشگفتاری  اش پیرامون توسعهی نظریه عمومیبارهی اصلی مارکس دردر بیانیه

توان به ترس  کند. این موضوع مطرح شده که این حذف را می، او به طبقه اشاره نمینقد اقتصاد سیاسی

های انقالبی نسبت داد، اما به نظر من چنین حذفی با قصد مارکس برای  از هراس ناشر در استفاده از لفاظی

دستگاه بنیاد  بر  استأکید  روابط  سرمایهمند  انباشت  در  فرآیند  تثماری  با  که  استثماری  دارد،  مطابقت  داری 

های  شود. اقتصاد سیاسی مارکس میانجیی برابر« بین خریداران و فروشندگان نیروی کار پوشانده می»مبادله
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ظام  شود و نروابط اجتماعی واقعی به روابط بین اشیاء منحرف میها  آن  ای را فاش کرد که از طریقپیچیده

بیگانه تولید میاجتماعی  به   کندشده و شیءواره  فرآیند Wilde, 1989: Ch. 4 & 96-9)بنگرید   .)

کند؛ طبقات  کند که روابطشان گسترش و تکوین تاریخ را ساختاربندی میی اصلی ایجاد میانباشت دو طبقه

قربانی جمعی این استثمار،    عنوان بهشوند. پرولتاریا  ی طبقاتی بزرگ کشیده میدیگر ناگزیر به منطق این مبارزه

کند.  طبقه ایجاد میبخشد و دنیایی بیمعه را رهایی میوسیله کل جا نفع عینی در نابودی نظام دارد و بدین

ی معینی از توسعه و تکوین خود، زمانی که نیروهای تولیدی در تضاد با مناسبات اما این نظام فقط در مرحله

 تواند نابود شود.گیرند، میتولیدی قرار می

کر  1859  گفتارپیش ارائه  اجتماعی  انقالب  درک  برای  ساختاری  اوایل  چارچوب  در  مارکس  که  کاری  د، 

 Marx & Engels, 1976a: 52-3داده بود )  انجاممنتشر نشده    ایدئولوژی آلمانی  در  1846 سال

های واقعی تغییرات اجتماعی اغلب برای مردمی که  کرد علتای از تاریخ بود که ادعا می(. این نظریه74 &

ی جوامعی  که »تاریخ همه  مانیفست درگیر مبارزات سیاسی هستند ناشناخته است. عبارت آغازین معروف  

(، باید در Marx & Engels, 1976b : 482که تاکنون وجود داشته، تاریخ مبارزات طبقاتی است« ) 

شود که مارکس آن را  های فعالیت سیاسی توسط ساختار اقتصادی تعیین میاین پرتو دیده شود. محدودیت

ی سیاسی  های مختلفی از مبارزهداند. اما شکل»کلیت روابط تولیدی« یا توازن نیروهای طبقاتی در جامعه می

کنندگان لزوماً بازتاب مستقیم منافع اقتصادی  شرکتتوانند وجود داشته باشند و آگاهی  ها میدر این محدوده

ماند، زیرا  برانگیز باقی میبندی که تمام تاریخ، تاریخ مبارزات طبقاتی است، بحثمختلف نیست. این صورت

کنندگان وجود ندارند یا پیرامونی هستند، روابط علت و معلولی را  برای روابطی که معموالً در آگاهی شرکت

دهند قضاوت کنیم، م میجا ان چهآنی مارکس که ما باید مردم را بر اساس  . از این روست توصیهکندتأیید می

 : Marx & Engels, 1979 : 128; Marx, 1977گویند ) ی خود میدرباره  چهآننه بر اساس  

21.) 

را مشروط    یاجتماع  یزندگ  ی هاجنبه  ر یآن، سا  یهایژگ یو   یهمه  نییتع  یبه جا   ی که ساختار اقتصاد  دهیا   نیا

را به »روبنا«  ها  آن  که مارکس  مد جاآنیم  یانسان  یاز زندگ  ییهاآن جنبه  « ی»استقالل نسب  ی دهیبه ا  کند،یم

است به طور کامل   ستهیکه شا ستشده ا انیب هیسرمااز جلد سوم  یبه وضوح در قسمت نی. ا دهدینسبت م

 نقل شود:



5 

 

سلطه    یرابطه  شود،یم  دهیمک  میمستق  دکنندگانینپرداخته از تول  یکه در آن کار اضاف  یشکل اقتصادی خاص»

ی خود  و به نوبه  ردیگیم  تنشأ  دیاز خود تول  ماًیرابطه مستق  نیکه خود ا  طور همان  کند،یم  نییرا تع  یو بندگ

 دیتول  یی واقعکه از رابطه  اقتصادی  یجامعه  یکرهی . کل پگذاردیم  ریبر آن تاث  کنندهنییعامل تع  عنوان به

ی  است. در هر مورد، رابطه  ی ی متقابل متکرابطه  ن یا  بر   ز یاش نخاص  یاسیشکل س  رو نیو از ا  شود،یم  داریپد

 پنهان ی پایهی  عنیراز،    ن یتریکه در آن درون  ...است    واسطهیب  دکنندگانیبا تول  دیمالکان لوازم تول  میمستق

 سیاسی شکل طور خالصه،به وابستگی، و حاکمیت یرابطه سیاسی شکل رواین از و اجتماعی عمارت کل

 و تنوعات   ...  یکسان ی اقتصادیپایه که  نیست  آن از مانع امر این.  یابیممی را  مورد هر در دولت خاص

نمودش، را پایانیبی مدارج پیوندهای شرایط متفاوت، وجودی هایموقعیت ینتیجه عنوانبه در   طبیعی، 

 واکاویبا   توانمی تنها را  هااین و ،ندهد نشان  غیره و کنندمی عمل بیرون از که تاریخی تاثیرات نژادی،

 ( Marx, 1981 : 927-28) « .کرد درک وجودی مشخص  هایموقعیت این

سرمایه جهانی  نظام  مبارزهیک  آن  در  که  دارد  وجود  کار    ی داری  و  سرمایه  بین  جهانی 

ساختاریمحدودیت رخ  می  ایجادرا    ایهای  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  آن  در  که  کند 

 دهد. می

تولید درک کنیم، الزم است اذعان کنیم    ی عینی در یک شیوه  ای مقوله  عنوان بهطبقه را اساساً    بنا باشد اگر  

یکی از »سه واقعیت اصلی  شدن کار  همراه با تمرکز سرمایه و اجتماعیداری ایجاد بازار جهانی  که در سرمایه

سرمایه بودتولید  این Marx, 1981: 375)  داری«  می  واکاوی  امر   (.  پیچیده  را  زیرا  طبقاتی  کند، 

را بدون درک  ها  آن  تواندهند، جایی که نمیای ملی رخ میر صحنههای اجتماعی و سیاسی اغلب ددرگیری

های کارگری گذشته در  طبقاتی جهانی درک کرد. برای مثال، معضل دولت  یمبارزه  یهای تحمیلمحدودیت

اقتصاد  توان صرفاً بر اساس مبارزات طبقاتی در داخل بریتانیا ارزیابی کرد، زیرا جایگاه بریتانیا در  بریتانیا را نمی

به و  رابطهجهانی  فوق  یویژه  اهمیت  از  متحده  ایاالت  با  بینالعادهآن  است.  بوده  برخوردار  شدن  المللیای 

باید به حساب  کارگر    یشدن طبقه فقیر   پیرامون بینی مارکس  پیش  گرفتن نظر هنگام درروزافزون نظام را نیز  

کنند که طبقات  سرعت به این نکته اشاره می. منتقدان به  ( Marx & Engels, 1976b: 495)  آورد

  های دشواریمیزان    نیز  اند، اما به سرعتکارگر کشورهای صنعتی پیشرفته به سودهای مادی نسبی دست یافته

ایدئولوژی   کنند. مارکس دراند فراموش میکه طبقات کارگر جهان »در حال توسعه« متحمل شده را  مادی 

بازار جهانی را    وپذیر است،  المللی امکانعنوان عمل یک انقالب بیننها بهنویسد که کمونیسم تمی  آلمانی
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میپیش می ــ  گیردفرض  فقط  پرولتاریا  باشد«  »بنابراین  داشته  وجود  جهان  در  تاریخی  صورت  به  تواند 

(Marx & Engels, 1976a: 49.) 

تولیدی تعریف کرد، اما بر  ها در مناسبات  گروه  وضعیتمارکس طبقات را اساساً بر حسب  

 . داشتگیری طبقات نیز تأکید اهمیت عواملی مانند سازماندهی و آگاهی در شکل

طبقه بین  تمایز  در  معموالً  که  دارد  وجود  طبقات  از  مارکس  برداشت  در  انکارناپذیری  و   در دوگانگی  خود 

صحبت کرد که »رقابت    یکارگر   یطبقه  یاز توسعه  مانیفست شود. مارکس در  خود بیان می برای طبقه

  ی(. اگر طبقهMarx & Engels, 1976b: 492-93شود )میآن  متقابل« بین »خود کارگران« مانع  

هجدهم  منافع سرمایه نمایندگی کند، باید بر این امر غلبه کرد. در    مقابلبتواند منافع »عینی« خود را در  کارگر  

  نمایندگیدر  ها  آن  سانی در روابط تولید دارند و ناتوانییک  وضعیتکه    افرادیتضاد بین وجود عینی    برومر 

 : Marx & Engels, 1979)  از دهقانان ارائه شده است  مارکس یک طبقه در توصیف    عنوان بهخود  

توسعه تاریخی مارکس به حاشیه    ینظریهدادند که در  ای را تشکیل میکه دهقانان طبقه حالی (. اما در187

می انتظرانده  میشد،  شکافار  بر  پرولتاریا  سازمانرفت  و  کند  غلبه  خود  داخلی  دهد.    شهایهای  توسعه  را 

یافت و احزاب سیاسی    گسترشدهی کارگران  ی به کار مزدی مشغول شدند، سازمانتربیشکه افراد    طورهمان

  1845 مارکس در یعقیدهاین نوزدهم در سراسر اروپا ظهور کردند. با این حال،   ی سدهسوسیالیست در اواخر 

الش  تو    ی داشتندخود آگاه  «تاریخی  یوظیفه»تعداد زیادی از کارگران انگلیسی و فرانسوی از قبل از    که

 ,Marx & Engelsبینانه بود ) بسیار خوش  «دهند  گسترش این آگاهی را به وضوح کامل  کردند »می

ها غلبه  بر رقابت بین آن دولت  هاملت-های مبتنی بر طبقات در داخل دولتسازمان  گسترش(.  37 :1975

نوعی آگاهی طبقاتی انقالبی شد که مارکس به   رشدکارگر مانع  ی نکرد و قدرت ناسیونالیسم در آگاهی طبقه

 آن امیدوار بود. 

مدت  که منافع اقتصادی کوتاه  یکارگر   یفرمول »طبقه برای خود« اختالف بالقوه بین طبقه

، نادیده  دهدمیکه مارکس به آن نسبت  ای  کند و »ماموریت تاریخی«میرا نمایندگی    خود

 گیرد. می

 ی سرچشمه که   یی جاآن  مکمل هم نیستند. از   ابعاد لزومًااین  »آگاهی طبقاتی« برای پرولتاریا دارای دو بعد است و  

های کارگری شکل بگیرد. مقاومت در قالب اتحادیه   جا آن است، طبیعی است که در    یاستثمار در فرآیند تولید 
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شیوه تولید، عمدتًا به بحث برای ی  باره الیستی نیست، زیرا به جای بحث درخود سوسی  خودی  این مقاومت به 

برجسته ای مانند لوکزامبورگ، گرامشی و   های مارکسیست  راتر برای کارگران توجه دارد. این امر  توزیع مطلوب 

« توصیف کرد و اعالم کرد وارهای کارگری را »کار سیزیف . لوکزامبورگ وظیفه اتحادیه ندلنین به رسمیت شناخت 

 Luxemburg, 1970داری نیستند« ) تولید سرمایه   یقادر به تغییر شیوه   اساسًاهای کارگری  که »اتحادیه 

: 71-2 ; see also 195-218 .)   قادر به سرنگونی   مطلقًاهای کارگری » اتحادیه   کنش گرامشی،    نظر به

های کارگری را مسئول شکست جمهوری شوروی مجارستان « و او حتی اتحادیه نیستداری  سرمایه   یجامعه 

سال   )می   1919در  می Gramsci, 1977 : 103-08دانست  استدالل  لنین  »طبقه (.  که  کارگر   یکرد 

اعتقاد به این که باید در  ، یعنی « دهد گسترش ادیه کارگری را  تالش خود قادر است فقط آگاهی اتح  منحصرًا با 

 ، با کارفرمایان مبارزه و تالش کرد تا دولت را مجبور به تصویب قوانین کار الزم و غیره کند.متحد شد ها  اتحادیه 

 ,Leninکارگران آورده شود )   به میانجا او به این نتیجه رسید که آگاهی سوسیالیستی باید »از بیرون« از این 

کارگر دقیقًا سیاست   یکارگری طبقه   ی تر، لنین استدالل کرد که »سیاست اتحادیه (. حتی واضح 98 :1988

 (.(Lenin, 1988 : 98کارگر است« )  ی بورژوایی طبقه 

را    یطبقات  یآگاه  رشد  ینیع  یکه استثمار کارگران مبنا  یاست که در حال  نیتوان گرفت ایکه م  یاجهینت

م چنآوردیفراهم  برابر  در  مقاومت  آگاه  یخود به  یاستثمار  نی،  رشد  باعث  شود.  ی نم  یستیالیسوس  یخود 

برد. اگر نظر مارکس  یم ن یرا از ب  یدو سطح آگاه نی ب ز یتما  رایکننده است، زناامیدخود«  یبرا  طبقهفرمول » 

 :Marx & Engels, 1976bطبقات است« )   یهمه  یکارگر، الغا   یطبقه  یی »شرط رها  نکه یبر ا  یمبن

  گر،ید  ی. از سو ای الزم است اتحادیه  یاز آگاه  شیب  بسی   گاهآن  ی کارگر را نیز در بربگیرد،خود طبقه(  212

د، نکنای هستند که برای خود عمل میهایی از طبقهمتشکل نمونه  های جنبش کارگریِانکار کنیم که کنشاگر  

بی  گاهآن به معنای  این جنبش است.اعتنایی چشماین  به مبارزات  را    یطبقات  یآگاه  گیر  انحالل طبقه  که 

هر چقدر هم    ی بندفرمول  نیهمه« است. ا   یخود و برا   ی »طبقه برامعادل    کند،یم  ق یهدفش تصد  عنوانبه

 . کندیم دییرا تأ  یطبقات  یمبارزه یجهان بخشییرها  یبه نظر برسد، حداقل پروژه خش بتی رضانا

شود.  یم   فی کار تعر   ی روی و فروش ن  دیآن بر ابزار تول  تیکارگر اساساً با عدم مالک  یطبقه

 شود.یبه »کارگران مولد« محدود نم تعریف  نیا

  ی طبقه بر مسئله  ی هباردر  ریاخهای  سال  یستی مارکس  یاجتماع  یعلم  آثاراز    یاری؟ بس سازدرا می  طبقه   زیچ  چه

  د یکه با  یمشکل  نخستینکند.  یطبقات جدا م  ریکارگر را از سا  یمتمرکز شده است که طبقه  ییمرزها  ترسیم
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کار    عنوان بهکار مولد را    ،یارزش اضاف  یهاهی نظر کارگر مولد است. مارکس در    ی رو شد مسئلههبا آن روب

ی  (. اگر طبقهMarx, 1969a: 152)   کندیم  فیتعر   کندیم  دیتول  یارزش اضاف  دار هی سرما  ی که برا  یمزد

از کارگران    ی اتوده  کنند،یم  دیتول  یارزش اضاف  ماًیباشد که مستق  یکارگر فقط شامل آن دسته از کارگران مزد

طبقات    کتاب  است که پوالنزاس در  یموضع  نی. اشونداز آن حذف می  یو کارمندان دولت  هایمنش  ،یخدمات

در بس1975) معاصر  یدارهی سرمادر   است.  اتخاذ کرده  بدان    ن یا  شرفته یپ  یصنعت  ی از کشورها  یار ی( 

  ماند باقی میاستدالل  تا این  کوتاه    یگام  فقط  جاآنشدن است، و از   کارگر در حال کوچک  یمعناست که طبقه

کسان عالقه  یکه  سوس  ینیع   ی که  جمع  یتیاقل  فقطدارند،    سمیالیبه  تشک  تی از  ادهندیم  لیرا    ن ی. 

به سمت    ایتانیبر   یدموکراس  الیسوس  گرایش در    یعامل مهم  1950 یکارگر از دهه  یشدن« طبقه کوچک»

 راست بوده است. 

م  به د  رسدینظر  د  یطبقهی  دربارهمحدود    دگاه یکه  با  ن  دگاهیکارگر  سازگار  مارکس  اگرچه    ست،یخود 

سوال مارکس که »چه    نیا  دنیچند جمله پس از پرس  ، هیسرمااز جلد سوم    52 است که در فصل  دکنندهیناام

را »صاحبان    رگر کا   یسوال طبقه  نیاو قبل از طرح ا   .رسدنوشته به پایان میستد  سازد؟«یطبقه را م  زیچ

بود و در مورد مشکالت ترس  یکار« معرف  یروینصرف   دل  نیب  قی دق  یمرزها   میکرده  به  وجود   لیطبقات 

کار    نیب  زی(. مارکس مطمئناً به تماMarx, 1981: 1025اظهارنظر کرده بود )  «ی و انتقال  یانیم  قشرهای»

جلد    مهیضم  عنوانبهنوشت که    نهیزم  نیاصفحه در    نیچند  1866 بود، و در سالمند  عالقه  رمولدیمولد و غ

  ف یتعر  کاریعنوان  کار مولد به  ،یارزش اضاف  یهاهینظر که در    طورهمانشود.  یظاهر م  هیسرمااول  

مهم که در    طشر   نی(، اما با اMarx, 1976: 1038)  کندیم  جادیا   ماًیرا مستق  یکه ارزش اضاف  شودیم

او سپس    «. ستیکارگر منفرد ن  یا ندهیطور فزاکار به  سراسری   ندیرآف  ی »اهرم واقع  افته یتوسعه  یدار هیسرما

که   ی شود، و کسانیکار مولد گنجانده م یواسطهبیاز انواع کار در مفهوم  یاندهی فزا »شمار استدالل کرد که  

و    ند،کیم  د ی« تولجمعی»کارگر    راکاالها    «شوند.یم  یبندکارگران مولد طبقه  عنوانبهدهند  یم منجااآن را  

 :Marx, 1976باشد ) داشته «ی واقع  یدیکار  با ی تربیش ایتر کم یکه کارگر خاص »فاصله  ستیمهم ن

1039-40.) 

ارزش    یهیاستثمار خود که بر نظر  یهیبود که به نظر  نیکار مولد داشت ا  فی به تعر  ازیمارکس ن  کهنیا  لیدل

کارگر را    یبحث را نداشت که فقط کارگران مولد طبقه  نیداد. اما مارکس امی  تیداشت اهم  هیتک  پایهکار

  کند، ینم جادیا  یارزش اضاف  ماًیکه مستق یدر حال ،کارمندانکرد که کار   حیدهند. در واقع، او تصریم لیتشک
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است.    دارهیسود آن سرما  یبرا   ی منبع  نیداشته باشد، و بنابرا   یمناسب  یتا ارزش اضاف  سازد یرا قادر م  دار هیسرما

کار بدون مزد    کند،یم  جادی ا  یمولد ارزش اضافی  هیسرما   ی برا  ماًیکه کار بدون مزد کارگر مستق  طورهمان»

 :Marx, 1981)   کند«یم  جادی ا  ی تجار   ی هیسرما  ی برا  یضافدر آن ارزش ا  ی سهم  زی ن  یکارمند تجار 

  ریاز کارگران مزدبگ  یادیمعاصر تعداد ز   یدارهیکه در سرما  مییبگو  دینوع استدالل با  نی(. در مورد ا407-08

غ به طور  که  دارند  تول  میرمستقیوجود  اضاف  دیدر  حت  یارزش  دارند،  برا  یزمان  یمشارکت  کار    یکه  دولت 

( مجدداً  1986) نزیکسیم  تر یتوسط پ  راً یکارگر است که اخ  ی از طبقه  ایگسترده  ار یبس  فیتوص  نیکنند. ایم

 شده است.  انیب

کند. واکاوی  یکارگر را برجسته م   یناهمگون طبقه  تی ماه  یطبقات  یمرزها  ترسیممشکل  

 کند.یرا منسوخ نم طبقاتی

گسترده  کارگر  یطبقه چه  کنیم  تعریف  محدود  چه  در    ،را  منافع  بررسکل  تنوع  مستلزم    قیدق  یجامعه 

رساند. به  برا به حداکثر    سوسیالیستی  استیاز س  تیاست که حما   ییهایاستراتژ   نیتدو  رایها بستیالیسوس

  ی ( ضروری )سازمان و آگاه  ی طبقات  بندیصورتآن با    یو رابطه  ی ساختار طبقات  قی واکاوی دق  گر، یعبارت د

(،  1985و    1979)   تی (، را1978(، پوالنزاس )1977)  ی دکمانند کار  یسندگانی دغدغه نو  نیا یاست. به طور کل

  یی . نخست، جدا اندشدهرو  هروب   یبا دو مشکل اساس  ناگزیر   سندگانی نو  نیا   ی( بوده است. همه1985کارتر )

  یطبقه  تشخیصرا در    یمدرن تسلط دارند، مشکالت خاص   یدار هیا که بر سرم  هایی بنگاهاز کنترل    تیمالک

در    د« یسف  قهی تعداد مشاغل »  گیری در چشمگسترش    ، دوم.  دهدینشان م  دیعنوان صاحبان ابزار تولحاکم به

است    ی دارهیسرما  شرفتهیپ  ی کشورها  داده  به وجود م  ن یا  و رخ  را  کارگر در حال    ی که طبقه  آورد یتصور 

  مانیفستو انگلس در  را که مارکس    افته یتوسعه  یدارهیسرما  ی »دو طبقه«  یشدن است و مدل ساده چککو

 .  بردیسؤال م ری ، زمطرح کرده بودند

در اختیار  را   بنگاه ک ی ییبتواند کنترل اجرا یکه ممکن است فردبا اینچندان بزرگ نباشد.  دیاول شا  مشکل

است، بلکه    دینه تنها بع  ییو یسنار  نیآورد، چن  چنگهنگفت به    یمزد  عنوانبهداشته باشد و تمام درآمد را  

به    تربیشنبود، بلکه    فردهر    قیدق  یطبقات  وضعیت  نییمارکس به دنبال تع  یطبقات  ینظریهنامربوط است.  

  میانی« مستمر طبقات  و  تعداد رو به رشد  » ی  بارهپرداخت. مارکس دریم  یدارهیاستثمار سرما   ییایپو  حیتوض

( و  Marx, 1969b: 573)  نظر داده بود  دهندیم  ش یداران را افزاهیسرما   «و قدرت  یاجتماع  تیامن» که  

ی  مقوله  ایندر    را  ارشد  رانیمد  آشکارا  «کار  یکارکردها»و    «ه یسرما  یکارکردها»  نیب  ی دککار  دیمف  زیتما
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در   یاساس  رییتغ  چی»ه  یدار هیها در سازمان سرمایدگرگون  کهنیبر ا  یمبن  ندابیلیم  گیریهجی. نتدداقرار    یقبل

نسبتاً آسان    «یاز همگن  ییحاکم« با »درجه باال  ی»طبقه  ییشناسا  نکهینکرده است« و ا  جادی نظام ا  ییایپو

صح مطمئناً  زمینه    ی ا برجسته  تحقیق(.  Miliband, 1983 : 6-7)  ت اس   حیاست،  این    یدربارهدر 

ک  یبورژواز  یالمللنیب  یهطبق  یریگشکل  کتاب    لچیپ در فان سیتوسط  حاکم    یطبقه  تکویندر 

قدرت    یاغلب گستردگ  دی جد  یاجتماع  ی هاکه جنبش  نشان خواهم داد ( ارائه شده است.  1984)  آتالنتیک 

 اند. است، آشکار کرده ونیسیاپوز یآگاه رشد ازینشی را که پ یالمللنیب یهیسرما

  دیسف  قهی بگیران  زدم  جایگاه  شودیتالش مها  آن  میده است که به کمکنجاابه ایجاد مفاهیمی  دوم    مشکل

ها  آن  ،تی را  به نظر   ؛دهندیم   لیتشکرا  «  دیجد  ی خرده بورژواز»از    ی بخشها  آن  ،پوالنزاس  نظر ه. ببررسی شود

  ی« دجدی  یانیم  یطبقه»ها  آن  نظر کارکدیبهکه    یکنند، در حال یرا اشغال م  ی«متناقض   یطبقات  ی ها»جایگاه

دهند. مفهوم »کارکرد«  یم م نجا ا را    « کار   ی کارکردها»و هم    « هیسرما   ی کارکردهاهم » دهند که  یم  لیرا تشک

وجود    یاما به وضوح مشاغلدانست  میکارگر    یطبقه  ی اعضا  راکارمندان    خوانی دارد کههماین نظر مارکس  با  

بازگرداندن    ی برا  نزیکسیم  ریتالش اخ  ی. حترندیگ  یقرار نم  ای طبقه دو  ی مدل ساده  ک یدر    یدارند که به راحت

انداز ارتقاء به طبقه حاکم را دارند  که چشم  یاز افراد  ی کند که برخیم  ق ی را تصد  ت یواقع  ن یا  ی امدل دو طبقه

  ت یماه ی بارهمارکس در ینظریه(. Meiksins, 1986: 113قرار دارند )  یمبهم  یطبقات ی هاتیدر موقع

اقتصاد  ستای ا  دگاهیدراه   سد  ،یدار هی سرما  یتوسعه  یایپو ساختار  مرزهااست    یاز  را  دقیقی    یطبقات  یکه 

در    رییتغ  این موضوع اهمیت زیادی دارد که چگونه  در درک   «ی ردازان طبقاتپهی نظر»کند. کار  میمشخص  

  نیبدون ا  یستیالیسوس  یها دهیا  رای، زدهدرا تغییر می( جامعه  ی)و فرهنگ  یساختار شغل  تیانباشت ماه  فرایند

  یاصل  یاسیس  تی . اهمکردمحکوم میکه مارکس    یزیچ ــ  ماند« باقی میی خیتارفرا  اتیلک»دانش، در سطح  

طبقه قرار   نیکه در ا یکسان ایسؤال نهفته است که آ  نیدر ا یستیکارگر با اصطالحات مارکس یطبقه فی تعر

 . ریخ ایدارند  ی دارهیسرما ی که در باال ذکر شد( در الغا  یی)به معنا  «ینی»ع  یعالقه رند،یگیم

را   یهااستدالل او در سال    تیپوالنزاس و  پیرامون  خوش  موید(  1985)در کتاب  اکثربینی  بالقوه    تی وجود 

به سوس با تعرنیست  سمیالیعالقه  از طبقه  فی.  پوالنزاس  اشتراک    عنوانبهکارگر    یمحدود  مولد،  کارگران 

 ,Meiksins Wood, 1986 : 37 ; Carterبه   بنگریدبرد )یم نیرا از ب  سمیالیعالقه به سوس ینیع

  یی فردگرا  ونیمد  یادیبرد که تا حد زیاستثمار بهره م  یسازمفهومباز( از  1985)  تی (. را73-4 : 1985

رو  یشناختروش نتئجان  است.  »  نیا  جهیمر  در  افراد  که  به  یطبقات   هایجایگاهاست  هم  عنوان  متضاد« 

 شود، یمحدود نم  یج ارزش اضافاستثمار به استخرا   رای ز  شوند،یشونده در نظر گرفته ماستثمارگر و هم استثمار
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که مارکس آن را    یزیچ  ، یبندفرمول  نیاکنون در ا   . ابدییگسترش م  ز یها نبلکه به کنترل سازمان و مهارت

درک شود، که عمالً    گرانیاز کارگران توسط د  یعنوان استثمار برخبه  تواند یم  نامد،یکارگران« م  نی»رقابت ب

است که   نیا  دیآیبه دست م  ت یکه از واکاوی را  ی. معضلبردیم نیمشترک را از ب یمنافع طبقات  جادی امکان ا

  ی واضح یماد ی ایمزاها آن یکه برااست  یابیقابل دست تی از جمع ییها بخش یبا همکار  هاتن سمیالی»سوس

 (.Wright, 1985 : 288« )کند ینم جادیا

احتمال  ت یرا پاسخ  برا  یدو  م  ن یا  ی را  مطرح  ا  نخستینکند.  یمعضل  ضا  نیمورد  که حذف  در    عاتیاست 

متضاد    یطبقات  یهاجایگاهکه در    یکسان  تربیش  ایهمه    ی را برا  ی باالتر  یدر واقع استاندارد زندگ  یدار هیسرما

است    «ی از مصرف فرد  ر یغ  قیعالاز    یا بر »دامنه  د یتأک  تر،دوارکنندهیپاسخ ام  ن یکند. دومیم  جادیهستند ا

  ردازیپهینظر  یرا برا   یمشکل مهم  ن ی. ارا مدنظر دارد  ره یآرام و غ  یطیمح  ،یزندگ   تیفی از آن ک  ت یکه را

  ، یدر مقابل پساماد  یماد  :است   دیدو نوع مختلف عالقه مف  نیب  کیتفک  ایکند. آیم  جادیا   یطبقاتواکاوی  

اجتماع   یاقتصاد ادهیناد  گمان یب  ؟یفیک -یکل  مقابلدر    یاکتساب -ی فرد  ای  ،یدر مقابل    ت یواقع  نیگرفتن 

  انددهیرس  ت یاز دستمزد و امن  یبه سطوح  شرفتهیپ  یکارگر در کشورها  یاز طبقه  یی هاکه بخشاحمقانه است  

  ی از مزدها  یتربیش  اهمیت  یماد  تی. اما مزکندیمنصرف م  یطوالن  یاقدامات اعتصاب  انجام  را ازها  آن  که

نوع    ی هایکند. دوگانگ  یکمک   یماد  از مشکالت کامالً  ی فیتواند در مبارزه با طیباال نم   ی، و مزدها  داردباال

خود مانع    یاز جهان مولد دارد، که به خود  یجهان اجتماع  از هم گسیختن  رشیداللت بر پذ   یپساماد/یماد

  یاعاجتم  یهاکه جنبش  یی های. نگرانشودیم  یطبقات  یآگاه  یذات  ی« از رشد اجتماعگرا »کل  دگاهید  کیظهور  

و موضوعات  یماد  ،کنندمی   انیب  دیجد به  یاست  مها  آن  که  نظام    یمحصول ساختار طبقات  شود،یپرداخته 

احتماالً   یطیمحستیز  یا یبال   ای  یاهسته  یهاکه درست است که جنگ  یاست. در حال  یجهان  یدار هیسرما

  ی برا  رحمانه یب  ی از مبارزه  یاشخطرات ن  ن یکه ا  کنندیاستدالل م  هاستیالیدارند، سوس  ی اطبقهنیب  رات یتأث

  ی دستگاه سکتهکه افراد را به    ی« جر یپ»  ،کار  یهای افزودهت، ساعادیاعت  ،یدزد،  خشونتهر نوع    سود است. 

این ــ  خواند یفرام  قلبی استفاده    ا یآ  ستند؟ین  ی ماد  هاآیا  اشوندنمیفردی  مبارزه  موضوعات   ن ی؟  از    ی جدا 

اضافه    یطبقات  موضوعاتبه    «ی »اتحاد طبقات  کیدر    دیکه با  ستندی ن  یطبقات  ریغ  موضوعات  ستند،ین  یطبقات

 . هستند شیدر حال افزا ان یو قربان ــ ندایدارهی محصول سرماها آن شوند.
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برا  یمساعد  ینهیزم  دْیجد  یاجتماع  یهاجنبش  یهااستیس آگاه   ی را    ی طبقات  یرشد 

 د.ن آوریفراهم م

  یعی کردند روشن نبوده است. طبیم  ینیبشینوزدهم پ  یسده  یها ستیالیطور که سوسآن  یطبقات  یآگاه  ریمس

  ی ندگیاستثمار خود، در محل کار، مبارزه کند و به دنبال نما  یدر سرچشمه  دیکارگر با  یکه طبقه  شدقلمداد می

نها در  و  پارلمان  س  گاه یجا  یعنی دولت،    ت یدر  اما    یاسیقدرت  احزاب    ی کارگر  یهاهی اتحاد  رشدباشد.  و 

  ی دار هیکند که نظام سرما   جادی کارگر ا  ی طبقه  ت یباور را در ذهن اکثر  ن یا  نتوانست  ی ادیتا حد ز  یستیالیسوس

حفظ عملکرد    ای  یمدن  یها یآزاد  نیدر تضم  یستیمارکس  یهامیبا شکست رژ   تیوضع  نیشود. ا   نیگزیجا  دیبا

)  دیکارآمد تشد  یاقتصاد است  هنگامWilde, 1990به    بنگریدشده  ا  ی(.    شیافزا   یاتیمشکل ح  نی که 

  ی جووجست  ی عنی  ــپاسخ واحد وجود دارد    ک ی  یجو وبه جست  ل یشود، هنوز تمایدر نظر گرفته م  یآگاه

تاکت  کی و  وقتیواقع  یسازمان  کیشکل  اولو  هایشکل  ی.  م  یمتفاوت  یهاتی مختلف  منعکس   کنند،یرا 

. با  شوندیمقاومت پراکنده و متخاصم م  یهاجنبش  جه یو در نت  شوندیمخرب پخش م  یاوهیها به شتفاوت

  « ییبلکه »فضا  کنند،یاز طبقه در برابر حمالت دفاع م  ییهانه تنها از بخش  یکارگر  یهاوجود، سازمان  نیا

ا  توانیکه م  کنندیرا فراهم م اروپا( مورد بحث قرار داد و قدرت    کمدسترا )  سمیالیسوس  ی دهیدر آن  در 

  ی طبقات  یآگاه  گسترش  یبرا   یلیپتانس  یدارا   نیهمچن  دیجد  یاجتماع  یسؤال برد. جنبش ها  ری ه را زیسرما

متقابل    یهاجنبش  یحت  ا ی  طبقاتی ر یغ  یهاجنبشها  آن  کنند،یادعا م  پردازانهیطور که اکثر نظر هستند. آن

  ست،یمحل کار ن  ردر درجه اول بها  آن  کارگر هستند که توجه  یطبقه  وندر  یاعتراض  یهاجنبش ها  آن  ؛ستندین

مبارزه با    یبرا  دیجد  یاجتماع  یهاجنبش  انیاز موارد حام  یار یبلکه به کل جامعه معطوف است )اگرچه در بس

بازم  یآلودگ  ،ینژادپرست  ،یجنس  ضیتبع کار  محل  به  بهداشت  و  سالمت  گستردهیو  تمرکز  تر  گردند(. 

»بزرگ«    یها سؤال  دنیکه فعاالن شروع به پرس  دهدیم  شیاحتمال را افزا  نیا   دیجد  یاجتماع  یهاجنبش 

مانع    کیتوسط  ها  آن  آن کنند و متوجه شوند که اهداف خاص  یندهیآ  گسترشجامعه و    تیماه  یبارهدر

 مسدود شده است.  ،یدار هی بزرگ، سرما

کند، و  یم  جادیرا ا  یطیمحستیز یفاجعه  یبه انباشت، خطر واقع  یدار هیسرما  رانش.  میچند مثال بزن  دیبگذار

م  نیا ب  پیرامون مارکس    ینیبشیپ  یتجل  ن یترواضح  عنوانبهتوان  یرا  مناسبات    تولید   ی روهاین   ن یتضاد  و 

خود را پاک   گندکاریقادر است   یدارهیکه سرما دهیا نیدر برابر ا  ستیالیشناسان سوسدرک کرد. بوم یدیتول

کنند. به طور  یاشاره م  یبحران بزرگ اقتصاد  نیدر اجتناب از آخر  نظام  یکنند و به ناتوانیکند، مقاومت م

آشکار   یطیمحستیز  هایبیمحدود کردن آس  یبرا  ی ناکاف  یهاانباشت در تالش  جیمشابه، نقش دولت در ترو



13 

 

و    یالمللنیب  ی هیسرما ی  دالنهو سنگ  رحمانه یب  یهاتی اولو  مشکالتْ  یجهان  تی ماه  ن،یشود. عالوه بر ایم

و    یمشکل قحط اکه ب ی. کسان کندخاطرنشان می پایانبوم بهرا  یالمللنیو کنترل مؤثر ب یعدم اتخاذ همکار 

اسفبار    تیوضع  کهشوند  یسوق داده م   یبه سمت درک وابستگ  عتاًی، طبشوندآشنا می  افتهینفقر در جهان توسعه

در جهت    ی حداقل  ی هادر برداشتن گام  ی هم ناتوانداند. باز  یم  یدار هیانباشت سرما   ی ضرور  امدیجهان سوم را پ

ارائه  یانهطلباصالح   ی شنهادهایپ  رشیپذ گمختلف  زمان  از  برانتشده  انباشت  ،  زارش  مخرب  منطق 

، را نشان  یپول و بانک جهان  یالمللنیب  قآن، صندو  یکنندههماهنگ  یهاو آژانس  ی المللنیب  یدار هیسرما

  نی( و بWallerstein, 1989a)  ی افتگینو توسعه ینژادپرست  نیتوان بی(. مCleaver, 1989)  دهدمی

  یوندیپ  ( Bahro and Galtung, 1986)  افتهین در جهان توسعه  ی طیمحتس ی ز  ی هابیو آس  ی وابستگ

  ی هامنشاء و توسعه سالح   پیرامون   قیاند، ممکن است به تحقکه در جنبش صلح فعال شده  ی کرد. کسان  جادیا

  ی اقتصاد  یهژمونمتحده حفظ   االتیا  یخارج  استیس  یکنندهتی هدا  سمان یکه ر گیری  نتیجه  ن یو ا  یا هسته

هدا االتیا است،  بوده  اقتدارگرا  تیمتحده  پنهان  ییشوند.  دفاعمرتبط    یکارو  مسائل  در  طور    یدولت  به 

 شده است.  شاگسترده توسط فعاالن جنبش صلح اف 

  ی خصوص  تی مالک  یکه تحت سلطه  یمنظا  چیدر هاند که  دهیرس  جهینت  نیبه ا  ستیالیسوس  یها ستینیفم

تول بر  نمی  است   دیابزار  غلبه  توان  زنان  بر   & Barrett, 1986; Armstrong)مانند  کرد  ستم 

Armstrong, 1986از نژادپرست  ی(. کسان خود را در  بر  ستم    یهاشهی برند ممکن است ریرنج م  یکه 

  ی برا  نیوالرشتا  ی ها تالش  ،یو نژادپرست  یجنس  ضی. در رابطه با تبع نندیبب  سمیالامپریو    سمیلینتمرکا  ی توسعه

  ن یا  ی را برا  یاقانع کننده  یها نهیزم  ، یاردهیسرما  ینظام جهان   تیدر ماهها  آن  تکوینقراردادن خاستگاه و  

قابل    سمیالیسوس  قی تنها از طر  یپرستدادن به نژادانیزنان و پا  یآزاد  یهاکند که آرمانیاستدالل فراهم م

انباشت در نظر گرفت.    یطبقات   منظا از    یانقالب  یگسست  سان به  دیبا  ها را و تحقق این آرمان  است  یابیدست

وجود داشته است، اما او  نیز    یدار هی گسترده قبل از سرما  یهراسگانهیزنان و ب  تی که تبع  ردیپذیم  نیوالرشتا

  ی در نتیجه  مضاعف  ریداند که موجب تحقیم  مولد«نا ل زنان به قلمرو کار  ز»تن   ی را به معنا  یتیجنس  ضیتبع

دادن    شیافزا از دست  با  کار  نژادپرستیم  جایگاهشان شدت  نظام    یرو ین  بندیالیه»در    یشود.  درون  کار 

م  «ی خیتار گرفته  نظر  توج  شودیدر  برا   یها پاداش  یبرارا    یهیکه  ا  یکم  مولد   کند یم  جادی کار 

(Wallerstein, 1983  :ینژادپرستی  بارهدر  76-80  ،ییتجنس  ضیتبع  یبارهدر   24- 26صص.    نیهمچن، 

  ی علت و معلول وندیپ ،یو نژادپرست ییگرا تیخود درباره جنس ریکوتاه در کتاب اخ ی ا(. او در مقاله102- 104و 

را    سالخوردگیو    کندیرا تکرار م  یو نژادپرست  ییگراتیجنس  تکوین و گسترشو    یدار هیالزامات سرما   نیب
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  متعدد جوانان و سالخوردگاندادهای  »درون  ،دانندنمیکار   رادار  که کار زن خانه  طورهمان  را ی ز  کند،یاضافه م

 (.Wallerstein, 1989b: 8د )کننتلقی می «مزد  کاری بدون پهر کار رابه س

  ی هادگاهیداده شد، د  حیکه در باال توض  اندییهاتیفعال  درگیر که    ی افراد  ی ندهیفزا  شمار واضح است که    اکنون

بس  هایتعلپیرامون    یمتفاوت دارند.  حام  ی اریمشکالت خاص خود  »سبز« ممکن است خطر    دیجد  انیاز 

.  به معنای دقیق کلمه  یدارهیسرمابه  نسبت دهند تا    «ی صنعت  ی»جامعه  یرا به توسعه  ی طیمحستیز   یفاجعه

  یا هسته  یمسئول خطر فراموشسان  را به یک  ی شورو  ر یمتحده و اتحاد جماه االتیفعاالن صلح ممکن است ا

به مسئول  انیگرا ی. »جهانبدانند تحت    کامبوجمانند    یستی مارکس  ی هامیاز رژ   یبرخ  ت یواحد« ممکن است 

  ی ها ستینیاز شهروندان خود اشاره کنند. فم  یار یدر قتل بس  یوپیدر ات  یدولت نظام  ا یسرخ    یحکومت خمرها 

  ی را برا   یو مفهوم مردساالر  کنند،یرا در درک ستم خود انکار م  یروابط طبقات  تی صراحتاً اولو  کال«ی»راد

ممکن است    پوستاناهی. سدهندیم  حیترج  ،داشتوجود    ی دارهی از سرما  شیها پزنان، که مدت  ادیانق  حیتوض

تجربه کنند و    دپوستیکارگر سف  یطبقه  ی اعضا  نی تررا به دست مظلوم  ینژادپرست  هایشکل  نیتر انهیوحش

دنبال اعمال قدرت خود  به  ی ارتجاع  ی هاوهیبه ش  ،نویسنده  یرشد سلمان  هیممکن است مانند تظاهرات عل

و    دپوستیفس  ی ای« از دنشدن که »حذف  دانندیم  یها به خوب نژادپرست و ضد  ها ستینیعالوه، فمباشند. به

 است. بوده و احزاب چپ   ی کارگر یهاهی اتحاد یبرختاریخاً مورد حمایت مردان   یتحت سلطه

  ی که خودمختار  ییهانهیدر زم   دیباها  آن  رایز  ،کنندغلبه    هایدشوار   نیاتوانند بر  راحتی نمیبه  هاستیالیسوس

از    یاریاستدالل کنند. نه تنها بس  هااشتراک دغدغه  به نفعبوده،    ییبه رها  هیشب  یزیخود چ یخود عمل به

  یشرط ضرور  یدار هیسرما  ی که الغا ارندموضوع ند نی ا رش یبه پذ یلیتما دیجد ی اجتماع یهاجنبش انیحام

در    یعمل  یاسیشود، بلکه ممکن است مشکالت سیمربوط م ها  آن  اول به  یاست که در درجه  ی حل مشکالت

چنین به    ینگاه اجمالبحث خود را با  متضاد وجود داشته باشد. ما    ی حل و فصل دعاو  ای  موضوعات   یبندتی اولو

عناصر مختلف مقاومت در برابر    شدن تنیده درهماما    ،کنیمآغاز می  د« یچپ جد  یی گرا»کثرت  ی در مشکالت

  چیزی است که   به آن  یابیدست  یرو براشیمتاخر مطمئناً تنها راه پ  یدار هیبار سرمافاجعه  یاجتماع  راتیتأث

به مقابله و شکست چن  و  نامدیم  «یستمیضدس  یها»جنبش  نیوالرشتا . هستند  یدشمن وحشتناک  نیقادر 

وجود دارند    افتهیسازمان  ی کارگر   یهاو جنبش  دیجد  یعاجتما  یهادر درون جنبش  یعناصر   ن،یعالوه بر ا 

 .دهندیم  صیرا تشخ  موضوع ن یکه ا
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در    ان یب  همانا  ها ستیالیسوس  یاسی س  ی فهیوظ  نیتر مهم مختلف  ائتالف    ک یمبارزات 

 است.  نظامضد

  ی معموالً به صورت تدافع  ها این ائتالفگسترده وجود ندارد، اما    ی هااز ائتالف  تی در حما  ی دیجد  زیچ  چیه

به نفع    یانقالب  رییگفتمان تغ  ب،یترت  ن یاز حد خودکامه مقابله کنند. به ا  ش یب  هایمیوند تا با رژشیتصور م

  را که خارج از   یتیتا حما  کوشندمیدموکرات    الی. احزاب سوسشودمی  یمنتف  عملیسازش    یبه نوع  یابیدست

  نظامکه    ایتانیدر بر  یمحور جلب کنند. اما حتدولت  ی حزب  نظامشده است، به    جی بس  یمدن  یدر جامعهها  آن

  میاز تسل  دیجد  یاجتماع  ی هاجنبش  کند،یمحمایت  احزاب موجود    نیمصلحت انتخاب ساده باز    ی انتخابات

از    یدی. مطمئناً شکل جددهندیجوانان ادامه م  انیدر م  ژهی وبه  فعاالن،و به جذب   زنندیاستقالل خود سرباز م

پ  ک،یدموکرات  ست یالیحزب سوس  استیس امتداد خطوط  و جامعه    یدموکراس در    نیجان ک  ی شنهادیدر 

به    ا یتانیرسد که در بریخواهد بود، و در واقع به نظر م  ندیخوشا  ار ی( بس4: فصل  Keane, 1988)  ی مدن

 کند. ظهور می  سبز -سرخ   یو شبکه سم،یالیسوس یزنان برا ست،یالیمانند جنبش سوسهایی یبندشکل گروه

  ، قرار گرفته است  دیجد  استیس  ریتأث تحت   یتیاهمکوچک اما نه کم  یهابه روشقبالً    یستیالیسوس  استیس

آلمان که س  ژهیوبه دانمارک و  قالب حزب سوسگیری  چشم  یانتخابات  ریتأث  دیجد  استیدر    مردم  ستیالیدر 

است.   گذاشته  سبزها  و  گسترش دانمارک  و  مانن -سرخ  عملی  یها ائتالف  رشد    ز ین  ،یغرب  ن یبرل  دسبز، 

توانادلگرم به  یبرا  دیجد  یاجتماع  یهاجنبش  ییکننده است.    دارشهی ر  یسازمان  یهاوهیدر ش  رییتغ  ترغیب 

  ی هابرابر در پست یندگی تعهد به نما ،یتیجنس یگذارنامچالش طلبیدن  بهدر  توانیرا م یکارگر یهاجنبش 

موضوع    پیرامون  یکم  شرفتیمشاهده کرد. هنوز پ  اهیس  یهاظهور بخش  ایانتخاب،    ی هابهبود روش  ،یحزب

چرخش   است.    مناصبمهم  گرفته  زمینه  دیجد  استیس  ریتأثصورت  تعداد  بازسازی  یدر  در  از    یبرنامه 

  الت یتسه  ی زنان و ارائه  ی هاخانهزنان، تعهد به وزارت  تی در وضع  ی منجر به بهبود حقوق  ییاروپا  یکشورها 

، کنترل  «باز»ها به سمت دولت  حرکت  ر یاطالعات و سا  یآزاد  ،یاهسته  یکودک، رد انرژ مهد  یگسترده

.  شده است  قدرت  ییتمرکززدا  یمشخص  میزانو    یصنعت  یتر، دموکراسکالیراد  ی کمک  یهااست یس  ،یآلودگ

است.    یکار هفته  دیکاهش شد  یها برا تمرکز بر خواسته  ،متشکل  یکارگر  یهاکننده در جنبشتحول دلگرم

مستق  یکارگر  یهاهیاتحاد  ییهاخواسته   نیچن سرما   ماًیرا  انباشت  منطق  همچن  یدارهیبا  انضباط    نیو 

است در تضاد قرار    افتهیساعات کار تجسم    یریناپذو انعطاف  یطوالن  یکار نهفته که در هفته  کیدئولوژیا

  ی کارگر  ی هی جنبش اتحاد  . ( Gorz, 1989 : part 3 ; Offe, 1984 : 286-7به    بنگریددهد )یم
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  شنهادات ی پ  ن،یبوده است. عالوه بر ا  رگذار یتأث  اریبس  سدلور   یمنشور اجتماع  شنهاداتیپآلمان در چارچوب  

»فراتر   به حرکتی ،یاقتصاد یر یگمیمشارکت در تصم هایشکل ریو سا ر«یبگحقوق یهامربوط به »صندوق

 (. Himmelstrand et. al., 1981به بنگرید ) چشم دوخته است «رفاه  یدار هیاز سرما 

م  یکسان  نیب  یآشکار  یهاتنش  دیجد  یاجتماع  یهاجنبش   در فعال  خواهندیکه  با    محوردولت  یهاتیبه 

اند حفظ  نشان داده  یمدن  ی را که قبالً در جامعه  ینقاط قوت  خواهندیکه م  ی، و کسانپردازندب  یاحرفه  یرهبر

  میتقس  ژهیوبه  د«،یجد  استیبه »س  شیگرابا  احزاب سبز    دروناختالفات    یبارهکنند، وجود دارد. پوگونتکه در

روها به  انهیکه م  یبحث کرده است: »در حال  یاستراتژ   یمسئله  پیرامون  ان«یادگرایروها« و »بنانهی»م  نیب

مقطع  یینها   ت یموفق بن  یاصالحات  دارند،  آرام  انیادگرا یاعتقاد  اثرات  و  از    ی استراتژ   نیا   زدای بسیجبخش 

  ی گرید  میوجود دارد، تقس  یبندمیتقس  نیاشک  بیکه    ی(. در حالPoguntke, 1989: 26)  «ترسندمی

  ی اساختن جامعه  ا یاز فاجعه    یر یجلوگ  یکه معتقدند برا   یکسان  نیوجود دارد، ب  یاجتماع  ی هیدر سطح نظر 

توان  یم  را  که معتقدند مراکز قدرت  یو کسان  ستین  از ین  یانقالب اجتماع  کیجز    ی زیبه چ  نهمن و عادالیا

  ی انقالب  یآگاه  کی« استراتژروی میانه»  کی. کامالً ممکن است که  دنجهان را مرتب کن  یکه خانه  دکر  قاعدمت

تکرار    دهند،یم  لیرا تشک  دیجد  استیمختلف که س  یها در سراسر جنبش  ییهایبندمیتقس  نیداشته باشد. چن

  ی هاتیهستند و مسئول  کوچککه نسبتاً    ییهامختلف مشارکت و ارتباط در گروه  هایشکلبا    شی. آزماشوندیم

نسبتاً کم با س  یتکرارشونده  رابطه  ا  یگذاراستیدر  بو  دارند،  مآسان  تی نهایجرا  اما  است.  ا  توان یتر    نیاز 

  ی که راه واحد  این تشخیص برسندبه    کیدموکرات  یها ستیالیدرس گرفت و ممکن است سوس  هاشیآزما

 وجود ندارد.  یجهان یستیالیبه آرمان حکومت سوس یابیدست یبرا

  استی»س ان یاز حام  یریادگی ی برا ی ادیز ی زهایچ مانند،یم ی باق « ی میقد استیکه در »س   ییهاستیالیسوس

به  د«یجد فرآ  یوقت  ژه یودارند،  از  م  کیدموکرات  ی ندهایصحبت  ارتباطات  واکاوی  .  شودیو  بررسی 

سازمان تنها    ،میخلزاز نظر  مند است.  ارزش  ستیالیانداز احزاب سوس( از چشم1959) لزخی می  کنندهمأیوس

که    یسالح ذاتاً    یهاآرمان  شبردیپ  یبرا  توانستندیم  کشان ستمبود  سازمان  اما  کنند،  استفاده  آن  از  خود 

  مراتبیهسلسل  ی هامجبور بودند شکل   ها ستیالی. سوسشدیم  هی اول  ی هاآرمان  نابودیبه    ری کار بود و ناگزمحافظه

  ن یند، اما در انرآمد عمل کد کانتا بتوان  اتخاذ کنند  بود  افتهیتوسعه    ی دارهیسازمان را که با سرما  ک یو بوروکرات

گسترش  داده بود،    رشد  یاجازهها  آن  که به   یطیخاص در حفظ شرا  ی با منافع  را   «ی ا»حرفه  یشکل  ندیفرآ

  توان ینمرا    «یگارشیال  نی»قانون آهن  ،یستیالیحکومت سوس  شکوهیب  ی اماجراهاز    یاریبس  با توجه به .  دادند

 .شودیم لبد  محوری  تیاهم موضوعی باسازمان به  یکنار گذاشت، و مسئله یراحتبه



17 

 

شده توسط جامعه    جادی ا  معضالت متفاوت به    یهاپاسخ  تنیدن هم در  یبرا   دیدموکرات با  یهاستیالیسوس

بار    ر یکه ز   ، یمیتالش کنند. احزاب قد  شوند، یکه اغلب سرکوب م  ی متفاوت  یهاآرمان  تنیدن هم در و    یطبقات

است    یهی اما بد  ند، اطبقه را از دست دادهیب  ی اجامعه  جاد ی ا  ی که آرزو  رسدیالزامات سازش هستند، به نظر م

  یهایممکن است بر نگران  دیجد  یاجتماع  یهاجنبش  یاند. اعضانکرده   نیچنها  آن  یاز اعضا   یار یکه بس

اند.  شده  دیکل ناام  کیعنوان  ت جهان بهاز درک مشکال  رایمتمرکز شوند، ز  «یابیدستقابل»   ا ی  یصرفاً محل

ا ب  ن یبا  ب  ت یکل  ن یحال،  بودن،  خاص  دولت    نیو  بر  جامعه  وتمرکز  بر    همانا مبرم    از ین  ،یمدن  یتمرکز 

  ز یو ن  «ی می»قد  یستیالیسوس  استیبودن س  یناکاف  یی وایبه ش  نی. والرشتااین موضوعات است  تنیدگیدرهم

کرده    انیب  کنند،یرا دنبال م  یتنها منافع مقطع  نگریبا فقدان آیندهرا که    یاسی مقاومت س  دیجد  هایشکل 

  کیدر  است    یاصخره  الی اسک  :گیردبه خدمت می  کلمش  نینشان دادن ا  ی برارا    کیکالس  ر یاست. او اساط

برا ای  تنگه  طرفِ و    انوردانی در  یکه  است،  دآن  در  است    یگرداب  خاروبدیسخطرناک  که    تنگه  گرِیطرف 

 کنند:یصخره در آن سقوط مبرخورد با ها اغلب هنگام اجتناب از یکشت

ما ممکن است تا حد    یباز   ی و نحوه  م،یدهیم منجاارا    این بازی ظریف  سمیالیما در گذار به سوس   ی همه»

محکوم های  گراییی جزییال یطرف، اسک  کیگذار باشد. در    نیا  لیما در تکم  تیموفق  یکنندهنییتع  یادیز

آن حفظ   علیه  یجهان  اپوزیسیونمؤثر    جیخود در بس  یرا با ناتوان   یکنون  ینظم جهانبه شکست قرار دارد که  

  ی که بورژواز  قرار دارد  یستیالیدر لباس سوس  یروشنگرنو  یشمولجهان  خاروبدیس  گر،ید  یکند. در سویم

جا  ک یتکنوکرات م  یاصل  منظا اما    کند،یم  صرف  یهنانیکارآفر   یبورژواز   کی   ن یگزیرا  حفظ    . کندیرا 

(Wallerstein, 1984: 172) 

 مارکسیسم و »پسا« یجزم  سمیمارکس میان: جهینت

  یهااست که جنبش  یطبقات  لیمدافعان تحلنظرات  شد در تضاد با  به طور خالصه گفته  که در باال    یموضع

  ی ترمیچالش مستق  رودگمان میکه    مبارزاتی  ،دانندمی  دیتول  ندیرا انحراف از مبارزات در فرآ  دیجد  یاجتماع

  یصنعت  یی جومبارزه  پیوندبر  است    یمبتن  « گرا»کارگر  ا ی  « ی می»قد  سمی مارکس  نی. ا باشند  ی دارهیسرمادر برابر  

،  همه  نیرسد. با ایمحتمل به نظر نمنیز   ندهیاست و در آ افتهیندرت در گذشته تحقق که به یطبقات یو آگاه

  یطبقات  واکاویمستمر   موضوعیتانکار،  یجاسال گذشته جهان را تکان داده است، به 15که در  ییها تالطم

.  کندیم  د ییتأ  ، یشرق  یاروپا  یها از زمان انقالب  سمی به مارکس  ه جانبهمه  یهاتهاجم  رغمبهرا،    یستی مارکس

  یامدهایرخ داد و پ  1970 ی را که در اواخر دهه  یالمللنیب  ی بحران بزرگ اقتصاد  م یتوانیبه هر حال، چگونه م
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  عی تسر  ، یادوار  ی هامجدد بحران  د ییتأ  م؟ یرا در سراسر جهان به همراه داشت، درک کن  ی ار یوحشتناک بس

  واکاوی  یشناختکار، قطعاً قدرت روش  یرویبه ن  هیسرما  یورش  یرحمیو ب  ه،یشدن سرمایالمللنیتمرکز و ب

اما استراتژ دهدیرا نشان م  یطبقات  زنند،یدامن م  یصنعت  ییجومبارزهکه به    آهنگیشاحزاب پ  یاسیس  ی. 

 یاجتماع  یهاجنبش   ینسب  تیموفق  دانستن «ی، از دست داده است. »انحرافرا که تاکنون داشته  یکم  تیجذاب

 رسد.نظر میبه یو جزم آمیزتعصب ند،یناخوشا یهزمان نی اعتراض در ا جیدر بس دیجد

  ی سندگانینو  یاز سو  دیجد  یاجتماع  یهاجنبش  استی س  بخشییرها  لیپتانس  ینظر  رشیپذ  یبرا   ییهاتالش

(،  1982اند. آندره گورز )را رد کرده  یطبقات  واکاوی دارند اما    سمی در مارکس  یانهی شیصورت گرفته است که پ

( تورن  اخ1981آلن  و  ) ئ ارنستو الکال  راًی(،  موفه  شانتال  و  بر1987و    1985و  و لس  1987)  ندسیه  ی (،   ،)

وجود دارد که    ی رسد توافقیبه نظر م  اساساًاند.  داشته  کردیرو   ن یدر ا  ی مؤثر  یها( مشارکت1986جانستون ) 

  دیبه روابط تول  یدرک روابط اجتماع  یکه در تالش برا  یاهیستم با حفظ نظر  هیاز کثرت مبارزات عل   تیحما

نیم  تی اولو سازگار  ا   ی طبقات  واکاویاز    متهورانه  فاع . دستیدهد،  برابر  الن    سوی   از   عمومیموضع    نیدر 

(  1987)  نیولفت ریویو نورمن گراس در    ی مقاله  ( و 1986)  طبقه از    ی نینشعقبکتاب  وود در    نزیکسیم

از    یروابط اجتماع  یاستقالل نسب  یستیمارکسی  هدیاز ا   یاکنندهگراس دفاع قانع  ژهیاست. به و  م شدهنجا ا

  (.Geras, 1987: 49ارائه کرده است ) ی ساختار اقتصاد

تحوالت    وندیمتعاقب آن پ  ییگراتینسب  گاهآن  م،یریرا نپذ  اواستثمار    یهینظر  ایمارکس    خیتار  یهی اگر نظر

در   در حوزه  کیگذشته و حال  با تحوالت  را  م  گرید  ی حوزه  پافشار یم  شهیکند. همیدشوار  با  بر    یتوان 

را که قادر به معنا    ریفراگ  ی هیمختلف، ارتباط متقابل را انکار کرد، و هر نظر  احوال و اوضاعو    طیشرا  ینگیتک

ابه تفاوت  دنیبخش آن را »اثبات کرد« پیکه نم  لیدل  نیها باشد، به   نده یرد کرد. در مورد آ  شی شاپیتوان 

در سمت چپ جذاب است، اما    یبرخ  یکه برا   یدگاهیخود را بسازد، دشهر  آرمان  دیبا  ی هر گروه  گویندمی

نوز  گرید  یبرخ  یبرا رابرت  مانند  راست،  سمت  برخنگران  ک،یدر  به  اگر  است.  تعهدات    یکننده  از 

جانستون از تمرکز بر    نیو و موفه و همچن ئشود. الکالیها روشن میدشوار  م،یها« نگاه کن ستی مارکس»پسا

  ها ینگران  نیکنند. ا   یم  ت یحما  کال یراد  یو دموکراس  ییگرا کثرت  «، یگفتمان  ی»هژمون   «،ی گفتمان  ت ی»اولو

برا تا کجا م  تیاهم  نیتربیش  هاستیالیسوس  یدر واقع  اما  دارند،  ارائه  میتوانیرا  انسجام  شده توسط  بدون 

گفتمان    ل یتحل  ی بر رو   یادیز  ی کارها  ر یاخ  ی هامثال، در سال  عنوان به  م؟یبرو   شیپ  ی مارکس  ی چارچوب نظر

  ارائه  یگفتمان  تیدرباره روابط قدرت در هر موقع  ییهانشیب  توانیکه اغلب م  ی شده است، و در حال  انجام

  نی. اگر چندست یممکن ن  یخی تار -یاجتماع  یلیتحل  ی هاچارچوب  یآن روابط قدرت بدون برخ  م ی، تعمکرد
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از    یمتفاوت  حات ی( وجود داشته باشد که توضسمیآنارش  ،یپدرساالر   سم،یدست )مانند مارکس  نیچارچوب از ا

م ارائه  قدرت  انزوایمحتمل    یهجینت  دهد،یمنبع  اعتراض  یفیط  همانا  را    ت یوضع  کهست  هااز  موجود 

  ریبه تصو یبرا  ی که گرامش کندصدق می یمفهوم هژمون همین امر در خصوص. گذاردیم ینخورده باقدست

بنا به  ییها راه  دنیکش فرهنگ و آموزش    یندهایدر جامعه توسط فرآ  یقدرت طبقاتها  آن  استفاده کرد که 

مختلف اشاره    ی هاتی در موقع  تلف مخ  یها تواند تنها به گروهیبدون طبقه م  یهژمون  ن ی. بنابرایابداشاعه می

با هژمون ناد  کی در    یکند. مقابله    گر ید  یها در حوزه  گرانیگرفتن مصائب د دهیحوزه ممکن است مستلزم 

مص  یحت  ایباشد،   است  تشد  گرانید  بتیممکن  برا   د یرا  بن  یکند.  است    یاسالم  انیادگرا یمثال،  ممکن 

 زنان را حفظ کنند.  جایگاه  یبارهدر یارتجاع  دیاحال، عق نیرا به چالش بکشند، اما در ع ینژادپرست

 سوهم  سمیالیهدف را با سوس  نیمتعهد هستند و ا  یبه گسترش دموکراسیادشده    ست«ی »پسامارکس  سندگانینو

  ی دموکراس  ال یسوس  یانهیگرادولت  یر یگمند که مطمئناً راه خود را در جهتارزش  ی استهدف  ن یدانند. ایم

است. سبزها  ییاروپا اداده  انجامآل  دهیا  نیا  احیای   ی برا  ی ادیز   یآلمان کارها   یگم کرده  با  حال،    نیاند. 

  شنهاداتیمخالفت با پ  نظیراند،  رو شدههروب  دیاند با مقاومت شدهدف را دنبال کرده  نیکه در گذشته ا  یکسان

بر  یصنعت   یدموکراس  رواج   یبرا ها  ا،یتانیدر  با صندوق  سوئد، محدود  انر یبگحقوق  یخصومت    یها تیدر 

  ،یخی شود. از نظر تاریکه توسط دولت اعمال م  یو نظارت  ی رازدار  یو ادامه  ،یلمح  یاسیشده بر قدرت ساعمال

که    ید یتهد  لیبه دل  قاًیدق  ،عمومی  ی را محدود حق  کیدموکرات  یاسیس  ی ارهایمع  یحت  رشیدر پذ  سمیبرالیل

و با آن مقابله    ییکه تضاد آن قدرت شناسا  ی. تا زمانکردعمل می بود، کند    یمولد خصوص   تیمتوجه مالک

 خواهد بود.  یواهامر    کی کالیراد یدموکراس یریگیپ شود،ن

  « ییگرالینسبت به »تقل  د،یجد  یاجتماع  یهاجنبش   استیدر س  ر یاز افراد درگ  ی اریو بس  هاستیمارکساپس

  ی از مبارزه طبقات  یا مفهوم افسانه  کیمبارزات مجزا از    تیمتضمن تبع  یطبقات  ی نظریهمحتاط هستند. اگر  

  ها ستیالیاز سوس  یاریبس  ا. امشودیم  هیتوجها  آن  باشد، محتاط بودن  یدیکارگر    ی طبقه  یهمگن به رهبر

مبارزات    کهنیاند، نه امقاومت استفاده کرده  دیجد  هایشکل  قی درک و تشو  یبرا  یطبقات  ی از نظریهاساساً  

دهند. از مراجع ذکر شده در باال روشن خواهد   لیتقل ی ها در ساختار اقتصادتنش ی ساده میها را به مفاهگروه

  د یجد  یرابطه  یپرداز هیدر نظر  یمنابع  عنوانبهتواند  یوجود دارند که آثارشان م  سندگانیاز نو   یشد که تعداد

  قی از طر  نیمرتبط با والرشتا  یجهان  م نظا  واکاوی .  ردیمورد استفاده قرار گ   دیجد  استیو س  یطبقات  واکاوی  نیب

پتانس  ،یدارهیسرما  منددستگاهو    یرت جهانبر قد   دیتأک   «ی ستمیضدس  یهادر »جنبش   میعظ  لیو شناخت 

  نحو به  تواندیقرار دارد، اما م  ت یاز عموم  یی همچنان در سطح باال  کردیرو  نیمند دارد. اتقدر   یسهم  د،یجد
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 دهند، یرخ م  یستمیضد س  یهاکه در جنبش  ییهاشرفتیمشکالت و پ  یدرباره  یتر به مطالعات خاص  یدیمف

حوزه  میتعم در  نظر   یخاص  ی هادهد.  رو  انجام   ی ادیز  ی کارها  یستیالیسوس  ی هیاز  که  است    ی کردیشده 

  1986 در  ید ککار  یبررس  ، یطبقات  ی نظریه  ینهی. در زمی جبر  یکیمکان  و نه رویکرد  دنکنیاتخاذ م  یکیالکتید

دولت،  ی  نظریه  ینهیکند. در زمیم  یبانیپشت  یطبقات  یاز آگاه  یرتر یپذانعطاف  دگاه یداز    ت،ی را  نیاز آثار اول

که او    کندیم  انیرا ب  ینیتع بی/نیاز تع  یکیالکتی( د1982)   جسوپ  ی دارهیدولت سرماکتاب    یانیفصل پا

  واکاوی از    کردیرو  نی( تکرار کرده است. ا1988)  و طبقه  هیسرمادر    میتنظ  یهینظر  یدرباره  یادر مقاله

خاص حساس است. کالوس    ی خیمبارزات تار  یویژه  مطالباتبه    نسبت   کند کهیاستفاده م  یابه گونه  یطبقات

»اکوسوساو آشکار  مدافع  تکوین در    یرا عوامل مهم  دیجد  یاجتماع  یها است و جنبش  سم«یالیفه  و   رشد 

حال او چارچوب   نیبا ا داند،یدولت رفاه م یبرا  کالی راد ینیگز یجا عنوانبه کیبوروکراتری غ یادار  هایشکل 

،  یفرهنگ -یاجتماع یهی نظر ینهی(. در زم12و  11: فصل Offe, 1984) کندیرا حفظ م یمارکس یلیتحل

 .( Williams, 1983)  ردیبپذ یطبقات  واکاویرا در   دیجد استیساین بود که  دیفق  امزیلیو موندیر  رهاورد

حاصل شود،    یشرفتیپ  ،یصنعت  شرفتهیپ  ی ایدر دن  ژهیوبه  ،یطبقات  ی تر آگاهگسترده  رشد  یقرار است به سو  اگر

دستخوش  جهان موجود    درکارگر را که    یطبقه  یهااز بخش  یاریبس  یآرزوها   دیبا  یستیالیو عمل سوس  نظریه

اغلب   یشناسان اجتماعو بوم  ستیالیسوس  یهاستینیکند. فم  انیببه طرق مختلف    د،هستن  یدیخشم و ناام

  آریگی، هاپگینز، والرشتاین دگاهیحال، اگر د ن یشوند. با ایم دیخود ناام یهادغدغهآشکار در  شرفتیاز عدم پ

  ی دیبود که ام  یاعتراض  دیجد  های شکل  ی در توسعه  یاکنندهنییسال تع  1968 که  م یری( را بپذ5: فصل  1989)

هنوز    را به یاد خواهیم آورد.  مرحله از مبارزه   نیا  »تازگی«  گاهآنداد،    یدار هیماسر ضد  یهادوباره به جنبش

 است.   وظیفه روشنزود است، اما  یلیخ هااندازچشم پیرامون  یریگجهینت
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