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سیاست یپهنه از کارگر یطبقه گذار ِیبیرون

حصوری امین
کارگر یطبقه شدگ ِی نامرئی از پرسش بحث: اهمیت طرح

 پیامغغدهای شغغد ِن عیغغان همغغراه بغغه غغغرب، در داریسرمایه اخیر بحران به اعتراضی هایواکنش از ایگستره
بّر ِب اجتماع ِی  و طبقغغاتی سغغتیز یمقغغوله دیگغغر بغغار پیرامغغونی، کشورهای در نولیبرالی هایسیاست تحمی ِل مخ
 بحغغران هایخاسغغتگاه و پیامغغدها بغغه  [اعتراضغغاتاسغغت. داده قغغرار توجه کانون در را آن در درگیر نیروهای
 فلکغغت گسغغترش و نخسغغت؛ مغغورد از هغغاییمثال یونغغان ایتالیغغا، اسپانیا، انگلیس، کانادا، آمریکا، در اقتصادی
 شغغیلی، خاورمیغغانه، کشغغورهای برخغغی در آن از برخاسغغته ا ِیتغغوده اعتراضغغات و طبقغغاتی، شکاف و اقتصادی
 هژمغغون ِی تثبیت و بسط و شوروی فروپاشی از هستند]. پس دوم مورد از هاییمثال بنگلدش، و جنوبیآفریقای
 شغغد- کغغهمی قلمداد چنین -یا رفتمی تصور عموما ناپذیر)،چالش و بدیلبی نظامی یمنزله (به داریسرمایه

 پیوسغغته تاریغغخ بغغه که است ایدئولوژیک رویکرد نوعی طبقاتی، گیر ِیسمت و جامعه تحولت از طبقاتی درک
 الگغغوی مبنغغای بغغر جهغغانی اقتصغغاد تهغغاجمی بازسغغاز ِی حغغتی (که داریسرمایه اخیر بحران کهحالی است. در
 در مختلغغف درجغغات بغغه را دارانهسغغرمایه نظ ِم ماهیت دیگر بار فقط نشد) نه آن وقوع از مانع هم نئولیبرالی

 - را داریسغغرمایه خغغو ِد شغغده، یغغاد وسیع اعتراضات گواه ِی به بلکه داد، قرار عمومی تردید و پرسش معرض
 در سازیضدجهانی [مبارزات است ساخته بدل مبارزه و چالش موضوع معترضان- به از هاییلیه برای حداقل
 ایغغن از پیامغغدی عنغغوان ]. بهداشت محدودتری آماج و ابعاد اخیر، اعتراضات با مقایسه در نود، یدهه انتهای
 بیشغغتری عموم ِی اقبال داریضدسرمایه چپ نیروهای تحرکات سویک از اخیر هایسال در روگردانی، و تردید
 سغغوی از و لتیغغن)؛ آمریکغغای کشورهای برخی در سوسیالیسی هایاندیشه به دوباره گرایش (نظیر است یافته
 بغغود) شده «منسوخ» اعلم این از پیش (که داریسرمایه نقد در مارکس هایاندیشه به مشهود بازگشتی دیگر

 مفغغاهیم دیده،فلکت و زدهبحران جوام ِع این از برخی در که نبود انتظار از دور راستا، همین است. در داده رخ
 عینیت ازعمومی-  اذهان نزد خواه و آکادمیک سطح در -خواه حدی تا دیگر بار کارگر یطبقه و طبقاتی ستیز
گردد. برخوردار اجتماعی و مادی

 عمغغومی آگغغاهی در پایغغدار و مسغغتقیم بازتابی لزوم ًا اقتصادی فلکت و بحران که کرد اذعان باید حال، این با
 روسغغت همین زا ندارد. بخشا داریضدسرمایه آگاهی و طبقاتی آگاهی به مستقیمی ترجمان حداقل، یا و ندارد

 مسغغتقیم ًا آنهغغا، آشغغکار اقتصغغاد ِی هغغایبنیان و هاخاسغغتگاه رغم به تونس، و مصر در اعتراضی هایجنبش که
ندادند. قرار هدف را اقتصادی تحولت و نگرفتند اقتصادی سوی وسمت
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 اخیغغر، یدهه دو در طبقغغاتی شغغکاف و اقتصغغادی فلکغغت افزایغغش رغم به دلیل، همین به کمابیش ایران، در
 یپیکغغره در جملغغه از و ه،جامع سراسر در فزآینده طور به حاک ْم یطبقه زیست ِی و مصرفی الگوهای از بسیاری

 زیستی-فرهنگی هنجارهای دست این سمت به متوسط یطبقه اکثریت شیفتگ ِی[ اندشده درونی کارگر یطبقه
 اجتمغغاع ِی نفغغوذ یدامنه گسغغترش نیغغز و اسغغت)، مفصلی بحث نیازمند خود آن هایزمینه و ابعاد بررسی (که

 در نمغغامتناقض هنجغغار ِی گرایغغش اند]. ایغغنبوده زمینه این در موثری هایمیانجی گمانبی ای،توده هایرسانه
 نغغاامن ِی تشغغدید یواسطه به اینکه، جمله است. از مادی هایزمینه و هاپایه دارای گمانبی کارگر، یطبقه میان

 هولنغغاک و سغغریع َرو ِیپیش ی(ثمغغره کارگران زیست ِی موقعیت مادی ناپایداری و کار نیروی معیشتی و شغلی
 در آن،  ِروانی انکا ِر حداق ْل یا و آور،هراس و زاتنش موقعی ِت این از گریز به درونی میل ایران)، در نولیبرالیسم

 ُزدایغغی مغغرز طریغغ ِق از کغغه فریبنده تسکینی (همچون است گرفته فزونی کارگری هایخانواده و کارگران میان
 در نگریسغغتن ایستادن، برای بود ْن» جایگاهی «کارگر معنی، این شود). بهمی حاصل واقعی هایشکاف از ذهنی
 در طبقغغه، یمقغغوله دیالکتیکی نفی نه (و گریز و انکار برای است موقعیتی بلکه نیست، بازشناسی طل ِب و خود،

 اجتمغغاع ِی هسغغتی نتیجه، رود). درمی انتظار آن تاریخی آفرینش و ویرانگری جریان در پرولتاریا از که معنایی
 رسغغمیت بغغه سغغو هیغغچ از او سیاسغغی و اجتماعی هویت آن، تب ِع به و شودمی فراگیر- انکار طور «کارگر» -به

 1۳۸۸ اعتراضغغی جنبغغش در کغغارگران پرتعغغدا ِد اما پراکنده، حضور مثال، برای فرادست، شود. درنمی شناخته
 اقتصغغاد ِی مناسغغبات راز-ورز ِی حفظ و اعتراضات این هایخاستگاه ساز ِیدستیک و تحریف تا شود،می انکار

 در خغغود شناسغغاندن و بغغودن» (شناسغغایی «کغغارگر موقعیت از درونی گریز فرودست، در گردد؛ ممکن مسلط
 کغغارگران میغغان در طبقاتی همبستگی و طبقاتی آگاهی رش ِد و یگیرلشک موانع از یکی به خود کارگر)، جایگاه

 گردد.می بدل
 مبغغارزات دانسغغت ِن اهمیغغتکم و کغغارگران مسغغتم ِر و متعدد اعتراضات گرفت ِننادیده معنای به اما هاگفته این

 و وجغغود دلیغغل بغغه درست عکس،به نیست؛ خدماتی و تولیدی مختلف هایواحد و هابخش در هاآن اقتصادی
 جسغغتجوی به باید آنها، پیام ِدبی و مستمر هایسرکوب و عموم ِی ناکام ِی و دیرباز، از کارگری اعتراضات تکرا ِر
 بغغا پذیر،آسغغیب و پراکنغغده و افتغغاده جغغدا اعتراضغغاتی سطح در را تحرکات این که برآمد هاییزمینه و دلیل
 دلیلغغی بغغا جغغامعه کلیغغ ِت فقغغط نه سازند. گویامی متوقف دنبالهبی و افزاهم غیر محدود، هاییشیوه و هاهدف
 بغغه یغغک (هغغر نیغغز چپ نیروهای از بسیاری و کارگر یطبقه خود بلکه گیرد،می نادیده را مبارزات این معلوم

 ایغغن خاسغغتگاه کغغه حغغالی کننغغد. درمی رهغغا خغغود حال به و گیرندمی نادیده را مبارزات این عم ْل دلیلی) در
 طبقغغات زیر کارگر، ی طبقه بر علوه که است ایستمگرانه و سازمحروم عا ِم روندهای و هاواقعیت اعتراضات،

 بیغغان سغغازند. بغغهمی متأثر شدت به جامعه) را اکثریت (یعنی متوسط یطبقه فرودست هایبخش و اجتماعی
 اعتراضغغات سغغرانجام ِیبی و پراکنغغدگی کارگر، یطبقه مشکلت ماندن نادیده این که است این پرسش دیگر،
 چه از آن مبارزات بود ِن نامرئی و کارگر یبود ِن» طبقه «دیگری این کلی طور به و کارگری، واحدهای متعدد

 متأثر را جامعه از بزرگی بخش که آوریفلکت استثمار ِی ساختارهای رغم به چرا دیگر، بیان به روست؟

 2 | صفحه



Praxies.                                                    پراکسیس org

 کغغارگر یطبقه مشغغکلت و مغغوقعیت بغغا را خغغود جغغامعه از کغغوچکی بسغغیار بخغغش تنهغغا عمل، در سازد،می
 کند؟می پنداریذاتهم
 (در مندنظام انکار و گذاریسرپوش این که است آن از تربحرانی ایران یجامعه اقتصاد ِی وضعیت حال، این با

 در کغغارگران تراژیک نقش عمل ِی اجرای فرودست) بتوانند (در موقعی ْت از جانبههمه روان ِی گریز یا فرادست) و
 یمنغغزله گردانند. به رویت غیرقابل کام ًل را آن شوم پیامدهای یا و سازند متوقف را اجتماع عمومی یصحنه

 کغغارگران خودکشی حتی و اسفناک، کار ِی شرایط در کارگران مرگ اخبار دهنده، هشدار هایاختلل حادترین
 کارگر ِی اخبار از ثابتی شان) بخشموقعیت فروبستگ ِی به اعتراض -همزمان- در یا معیشتی استیصال دلیل (به

 در سغغازیپوشاک کارگغغاه یغغک بلنغغدای از کغغارگر زن دو سغغقوط نمادین، سپهر است. در بوده اخیر هایسال
 تحریغغف و انکغغار عیغغن در کغغارگر، موقعیت بودن (بحرانی وضعیت همین از تلخی به رو،پیاده کف به پایتخت
 کلغغی، طور به «زیرطبقه» و به موسوم اجتماع ِی هایلیه موقعیت اگر یا دارد. ومیبر موقعیت) پرده این مستمر

 از برآمغغده و کارگریطبقه موقعیت با همبسته اجتماع ْی شناس ِیهستی لحاظ به نیز را بیکاران» یذخیره لشکر«
 نیغغز مخغغدر مغغواد فروشغغانخرده منظ ِم اعدام و ُکرد، برانکول دولت ِی هایقتل بدانیم، حاکم اقتصاد ِی مناسبات
 نظغغم سغغرد دسغغتان که فروشیدست نوجوا ِن تراژیک مرگ کهچنانهم کنند؛می بازگو را مشابهی هایحکایت

کردند.   هدایت شهری قطار هایچرخ زیر به را او حاکم
 بغغه خغغود خغغود ِی بغغه آنهغغا، از برآمده تلخ فجایع حتی و بارفلکت روندهای این یهمه وضعیت، این وجود با

 کهچنغغانهم اسغغت، نشغغده منجر کارگران موقعیت هنجاری ارتقای و حاکم استثماری مناسبات از زداییافسون
 بیهوش درد، و ضعف فرط از جامعه است. گویی نداده ارتقاء نیز را کارگران طبقاتی همبستگی و طبقاتی آگاهی

 انتقغغادی ذهنیغغ ِت رخوت باید رسد می نظر به رو این است. از خبربی خود یپیکره ریزیخون از و است شده
 جسغغتجو بنیادین عواملی در را راستا این در مندنظام سیاس ِی  ِکنش فقدان و داری(پیامدهای) سرمایه به نسبت
کرد. 

 و ایجغغاد در مهمغغی سغغهم عمومی، یپهنه در چپ سیاسی یاندیشه و نیروها دیری ِن غیبت عوامل، این میان از
 نیروهغغای با ِرخشغغونت  سیاس ِی حذف حاصل چیز هر از پیش امر این اینکه گو است، داشته وضعیت این دوام
 در آن شکل ترینحاد و ترینگسترده که است، بوده حاکمیت سوی از آنان مستمر و مندنظام سرکوب و چپ
 ،حاضغغر فضغغای در چغغپ سیاسغغی غیبغغت دلیغغل به ارجاع در دلیل، همین پیوست. به وقوع به شصت یدهه

 مسغغتمر (سغغرکوب اسغغتبداد عامغغل مهیغغب نقش که است بوده آن چپ نیروهای اغلب میان در رایج گرایش
 از بسغغیاری در کغغه داشغغت خغغاطر به باید سازند. اما برجسته را چپ فراگیر افول جهان ِی شرایط نیز و دولتی)
 از اندتوانسغغته غیردموکراتیغغک، و اسغغتبدادی ساختارهای سرکو ِب و فشار رغم به چپ نیروهای جهان، مناطق
 حغغتی و کننغغد حرکغغت خغغود  ِسیاسغغی و اجتماعی بازسازی جهت در و بیایند بیرون میلدی نود یدهه شوک

 سیاسغغ ِی بازسازی در ناکامی یواسطه به ایران چپ کهحالی بردارند. در تهاجمی تحرکات تدار ِک در هاییگام
 و جغغامعه واقعیغغات بغغا عینی پیوندی برقراری از است)، مربوط نیز سرکوب یدامنه و شدت به قطع ًا (که خود

 و نامحدود سکتاریسم حصار در چنانکه(هم است مانده محروم خود مخاطبا ِن اجتماعی یپیکره با ارتباط
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 هغغایقابلیت رشغغد از دیگغغر، سوی از گذشته مطلق انکار و نظری آوانگاردیسم و سو،یک از خود گرای ِیگذشته
است).  مانده محروم خود عملی و نظری
 توان در نیز (و متن این مجال در که است مفصلی بسیار بحث گمانبی ایران متاخ ِر چپ تاریخ ِی شناسیآسیب

 رخغغوت یغلبه عوامغغل بررسغغی کغغه اسغغت ضروری رو آن از بحث این در آن به اشاره اما گنجد؛مولف) نمی
 (از اسغغتبداد عامغغل بغغر تنها نخواهد اگر آن، بر راست هایانگاره یسیطره ویژه به و ایران یجامعه بر سیاسی

 چغغپ سرگشغغتگی و ناکغغامی و ضغغعف دلیل جستجوی به باید ناخواه خواه بماند، سرمایه) متوقف دول ِت سوی
 فقغغط نغغه که است فراگیر چنان آشکارا ما یجامعه ذهنی فضای بر بورژوازی تسلط حاضر، شرایط بپردازد. در

 هغغایآرمان بغغه نسغغبت عمغغومی یدافعه نغغوعی (و اسغغت بیگغغانه چغغپ هغغایآموزه به نسبت جامعه اکثریت
 به اند. اینناتوان خود موقعیت هایریشه درک از نیز ستم تحت طبقات حتی بلکه است)، مشهود سوسیالیست ْی

 یحاشیه در شصت) همچنان ی(دهه اشتاریخی وسی ِع سرکوب آخرین از پس ایران چپ که است آن معنای
 بغغرای را قلمروهغغایی اسغغتراتژیک، نگغغاهی بغغا باشد بوده قادر آنکهبی برد،می سر به جامعه حرکت روند مطل ِق
 فاقغغد ایران چپ مشخص، و مهم پیامدی عنوان کند. به حفظ یا تصاحب خود آتی تهاجم و تدریجی رویپیش

 گریدخغغالت بسغغتر «آموزش-سازماندهی» (در اصل واقع، در و تاس ستم تحت هایتوده با ارگانیک ارتباطی
است. نهاده وا دلیل هر به روزمره) را مبارزات در

 مواجهیم کارگری یطبقه با سویک کرد: از توصیف گونهاین توانمی را حاضر موقعیت کلن، نگاه یک در پس
 هغغویت فاقغغد خود، یپراکنده اما متعدد اعتراضات وجود با و اقتصادی، هایستم یسابقهبی تشدید رغم به که

 ایغغدئولوژی از هغغاییآموزه و هاارزش طبقات، و اقشار سایر پایهم کمابیش و است سیاسی همبستگی و طبقاتی
 هایپراکنغغدگی یواسطه به که مواجهیم چپی نیروهای با دیگر، سوی است. از ساخته درونی را بورژوایی مسلط

 از رو ایغغن از و هسغغتند، کغغارگر یطبقه بغغا ارگانیک ارتباط حداق ِل فاقد عمدتا خود، نظر ِی و سازمانی سیاسی،
 همیغغن بغغه کمغغابیش و دارند؛ کلی» فاصله امر به آن دادن پیوند برای مشخص امر در گری«دخالت ملزومات

نیستند. جامعه ایدئولوژیک سپهر بر تاثیرگذاری به قادر نیز دلیل
 عملکغغرد یحغغوزه در را حاضغغر وضغغعیت از شغغده یغغاد یسغغویه دو هر برقراری و ایجاد کوشدمی حاضر متن

 اهمیغغتکم را عوامغغل و هاحوزه سایر کارکرد آنکه(بی کند جستجو هژمونی و ایدئولوژی یبستههم ایهمقوله
 مغغوقعی ِت از فغغردی شغغهود ِی درک الصغغولعلی آن، رادیکا ِل و انتقادی اشکال در ایدئولوژی، دانیمبداند). می

 در ایغغدئولوژی مقابغغل، در و زند؛می پیوند موقعیت این تغییر برای جمعی یآگاهانه مبارزات به را دیدگیستم
 و موجغغود وضغغعیت پغغذیرش سغغمت بغغه را ستمدیدگان حاکم، یطبقه ایدئولوژی قالب در و آن رسمی اشکال
 بغغاره ایغغن در کند. بنغغابراینمی تأمین را حاکم یطبقه هژمون ِی طریق، بدین و کندمی هدایت آن با یابیانطباق

 (حغغداقل هاآن مؤثر سیاس ِی حضور دمع یا ایران چپ نیروهای سازمانی پراکندگی و ضعف که نیست تردیدی
 اسغغتقرار شرایط و گشوده داریسرمایه رنگارنگ هایایدئولوژی تسلط و بسط برای را فضا اخیر)، یدهه دو در

 پیغغش را مهغغم پرسغغش این توانمی است. اما ساخته تسهیل را متاخر داریسرمایه بندیصورت ترینتهاجمی
 مستم ِر سرکوب عامل از جدا «آموزش-سازماندهی»، اصل از ایران چپ عمل ِی غفلت روند در که کشید
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 ایغغدئولوژیکی هغغایمولفه آن بغغر اینجا در که است واضح است؟ بوده دخیل حد چه تا ایدئولوژی عامل دولتی،
 چغغپ وسغغیع هایطیف درون در اما دارند، چپ سیاسی یاندیشه یحوزه در پای آنکه وجود با که داریم نظر

 گریزی»،«سغغازمان یخیغغالی- انگغغاره یجامعه یک -در کنیم فرض اگر مثال، اند. برایمناقشه و ستیز موضوع
 یمغغرحله بغغه حغغتی چغغپ فعغغالین که است بدیهی باشد، چپ فعالین اکثریت نزد رایجی ایدئولوژیک یمولفه

 هغغایگیبالقوه بغغه عمومی باوریبی ترتیب، همین به رسید. و نخواهند هم خودشان موجود قوای دادن سازمان
 و جمعغغی عغغزم چغغپ) عم ًل فعالین نزد ایدئولوژیک یانگاره یک عنوان (به کارگر یطبقه بخ ِشرهایی سیاس ِی
 آنکغغه کار حاصل  ْحالت دو هر در و گذارد؛نمی باقی کارگر یطبقه با ارگانیک ارتباط ایجاد برای مادی امکانی
 یآمغغاده پیش از فرهنگ ِی یا و سیاسی-اجتماعی مجراهای درون در نهایت ًا چپ نیروهای یپراکنده هایفعالیت

. 1گرددمی ادغام بورژوازی

 ناکغغامی و پراکنغغدگی (و ایغغران در کغغارگر یطبقه بغغودن نامرئی دلیل و هازمینه از پرسش اگر اساس، این بر
 و هغغازمینه ایغغن از برخغغی یدرباره مقدماتی تاملی تنها حاضر متن کنیم، تلقی بنیادی پرسشی آن) را مبارزات

 (بغغه مسغغاله ایغغدئولوژیک هایسویه بر گفتمانی، فضاهای و عمومی بازنمایی   یپهنه به نظر با که است، دلیل
 در کارگر یطبقه جایگاه افول از ایفشرده بندیصورت نخست، بخش دارد. در تأکیدچپ)  نیروهای نزد ویژه

 شدن کمرنگ یا حذف تاریخ ِی سیر و هازمینه و شودمی بیستم) ارائه قرن دوم ینیمه (در چپ نظری ساحت
هههای سیاسی نوظهو ِر چپ به طغغور گغغذرا (در کارگر یطبقه سوژگی  جهت تحولت سیاسی-اجتماعی) در نظری

ههای منتشر خواهغغد شغغد) هیگیرد. در امتداد آن (در بخش دوم، که در متن جداگان  مورد بررسی انتقادی قرار م
هههای ایدئولوژیک پراکندگی و عدم انسجام مبارزات کغغارگری و عغغدم پیونغغدیابی آن بغغا مبغغارزات  برخی زمین
هنجغغا بازتغغاب آن هیگیغغرد. در آ ههداری) مغغورد بررسغغی اجمغغالی قغغرار م هممند علیه مناسبات موجود (سرمای  نظا
هیشود) را در ساحت اندیشه و ادبیات سیاسغغی متغغاخ ِر چغغپ هشهای نظری (که در بخش نخست مرور م  چرخ
هیکوشیم ردی از تأثیرات آن را بغغر سغغپهر سیاسغغی- ایغغدئولوژیک و فضغغاهای گفتمغغانی هیگیریم و م هی م  ایران پ
ههی طبقه و جایگاه طبقاتی، بغغا هههای فرهنگی و هنجار ِی مقول  شناسایی کنیم. در این بخش همچنین به برخی سوی

نظر به چارچوب مناسبات کل ِن حاکم بر کشور به اختصار اشاره خواهد شد.

ههی «چپ فرهنگی»، چگونه که باشد آن متن این جانبی پرسش شاید رو این .  از1  (هم) گسستی ایران چپ درون در با ظهور پدید
 در را سوسیالیسغغت و چغغپ کلمات توانمی همیشه از دشوارتر امروز که طوری به است، داده رخ سوسیالیستی تفکر از ایدئولوژیک

برد. کار به مترادف معانی
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�: بخش نخست
شمالی آمریکای و اروپا: نظریه از کارگر یطبقه گذاریبیرون

کارگر یطبقه جایگاه فهم در آن بازتاب و رفاه هایدولت از برآمده . نظم۱.۱
 غربغغ ْی دار ِیسغغرمایه اقتصغغادی بحران رکود و جنگ، «نعم ِت» ویرانگر ِی مدد به و جهانی، دوم جنگ دنبال به

 کینغغزی اقتصغغادی الگغغوی طبغغق رفاه» بغغر های«دولت و داد اقتصادی سری ِع شکوفایی یدوره به را خود جای
 پوشش (در طبقغغاتی آشغغتی و اجتمغغاعی وفاق نوعی ایجاد با رفاه»، های«دولت گسترش و سربرآوردند. تثبیت

 پیشرو ِی خطغغر و غربی جوامع در سوسیالیستی تحرکات و هاایده گسترش خطر تنها نه ملی)، بازسازی یاولیه
 بخشید. داریسغغرمایه تولید موتور به ایتازه یمحرکه نیروی بلکه کرد، مهار زیادی حد تا کمونیسم» را «شبح
 دهه سغغه از بیش ظهور و سرمایه انباشت روند شتابان رشد داری،سرمایه آرایش تجدید این یعمده ینتیجه
 ساختار در کغغارگری هغغایاتحادیه ادغغغام بغغدون خغغود که روند بود. این جوامع این در اقتصادی وفور و رونق

 از نیز شمالی) را آمریکای و غربی (اروپای کارگر یطبقه مقابل، در نبود، پذیرامکان کشورها اقتصادی مدیریت
 سویک از آن، مانغغدگارتر پیامغغد اینکغغه نگذاشغغت. گغغو نصغغیببی حاصغغله کلن سغغودهای از بخشی بازتوزیع

 تثبیت دیگغغر سغغوی از و بغغود، مغغالی و صغغنعتی هغغایحوزه در انحصاری یسرمایه کلن هایقطب گیریشکل
مصرفی.  داریسرمایه هنجارهای یگسترده
 چپ سیاس ِی ادبیات و اندیشه در رفاه)، هایدولت عام (پیامدهای اجتماعی زندگی یتازه نمودهای این بازتاب

 تغییرات برای کارگر یطبقه گیسوژه امکانات به اعتمادیبی آن، پردازا ِننظریه و آمریکایی و اروپایی رادیکا ِل
 یمقغغوله از آشغغکار نظغغر ِی  ِگغغردانیروی بغغا  خو ْد گسترش و تداوم در فکری، یرویه بود. این اجتماعی کلن

 حامغغ ِل همچنیغغن مربغغوطه، نظغغر ِی هغغایچرخش و تاریخی عوامل سایر کنار در و بود، کارگر» همراه ی«طبقه
بود. مارکسیستی نظری سنت در اساسی  ِبازنگری به دعوت

��ی انقلبیسوژه یمقوله به نظری رویکردهای بر نوظهور اجتماع ِی هایجنبش . تأثیر۱.۲
 کغغارگ ِر یطبقه «انفعغغال از فراتغغر  ْمارکسیسغغتی نظغغری سغغنت از روگردانی این تاریخی و مادی هایپایه البته
 تغغدریجی گسغغترش و گیریشکل یدوره میلدی شصت یدهه مثال، متروپل» بود. برای کشورهای یزدههرفا

 نهغغادین و هنجغغاری هایتبعیض زنان، اجتماعی نابرابری به مربوط هایدغدغه که بود ایاجتماعی هایجنبش
 یپدرسالرانه هایسنت و لیبرال-دموکراسی بوروکراتی ِک نظم فرهنگی هایمحدودیت جنسی، هایاقلیت علیه
 و هغغاجنبش ایغغن اجتمغغاعی رشغغد مغغوازات دادند. بغغهمی پوشش را غیره و زیست محیط مندنظام نابودی آن،

 بغغر مبنغغی یغغافت نفوذ چپ فعالین و اندیشمندان از بسیاری میان در دیدگاهی آنها، گفتمانی یدامنه گسترش
 (و داریسرمایه از باورانهذات و گرایانهتقلیل درکی اقتصادی، ستم بر سویهیک تأکید با مارکسیسم اینکه
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 هایحوزه سایر که ساخت آن جایگزین را نظریاتی یا نظریه باید نظر این از و کندمی عرضهآن)  معاص ِر تاریخ
 یگسغغتره بتغغوان ترتیغغب ایغغن بغغه تغغا دهنغغد، پوشغغش را اجتماعی هایشکاف یبرسازنده سازوکارهای و ستم

گرفت.    نظر در داریسرمایه یجامعه نظر ِی هایتحلیل در را اجتماعی تغییر یبالقوه هایسوژه از تریوسیع
 رفاه) هایدولت اوج یدوره (در داریسرمایه یپیشرفته جوامع تاریخی مختصا ِت حول که هادیدگاه این تلقی
 (یغغا مارکسیستی نظری سنت از گردانیرو  ْمختلف درجات به که انجامید هاییگرایش تقویت به گرفتند، شکل

 دادنغغد. درمی بازتاب را کارگر یطبقه بخ ِشرهایی هایگیبالقوه به باوریبی آن) و کلسیک هایبندیصورت
 برخغغی کغغه داشغغت نظغغر در نیز را مهم تاریخ ِی عامل این باید همچنین نظری، چرخش این هایزمینه بررسی

 بغغود: تغغاریخی یبستههم کمابیش موقعی ِت دو به هاییواکنش کم و بیش ،نو نظر ِی هایگرایش این هایسویه
 رسغغم ِی احغغزاب سیاس ِی مشی خط بر نیز و موجود سوسیالیست ِی اردوگاه یبسته جوامع بر که عقیمی روند یکی

 و سیاسغغی فضغغای در مغغارکس ینظریه از خوانشی یسیطره دیگری، و بود؛ حاکم غربی اروپای در کمونیست
 سغغازوکارهای و سغغرمایه منطق از مستقیمی بازتاب را داریسرمایه انضمام ِی تاریخ که مارکسیستی، گیاندیشه

 از ایگغغونه مغغرو ِج داری»،سغغرمایه «نظغغام سغغرمایه» و «منطغغق گرفتغغن یکغغی با و گرفت،می نظر در اقتصادی
 را خغغود خغغاص هغغایانگاریجرم و هامحغغدودیت نیز سیاست ساحت در طبعا که بود اکونومیستی گراییتقلیل

 ترجمغغا ِن را خغغود کغغه گرا،غغغایت هغغا ِیباوریذات و تغغاریخی، دترمینسغغیم از َاشغغکالی بغغا پیوند (در آفریدمی
.کردند)می تاریخی» معرفی «ماتریالیسم

 برای سیاس ِت» رادیکال ی«نظریه یک تاسیس خود، اشکال متعهدترین در  ْنظری هایبازنگری یا هاچرخش این
 رونغغد اینکه گو دادند،می قرار هدف گر- راسرکوب نظم یا مصرفی یجامعه مثابه داری- بهسرمایه از فراروی
 هغغایتعمیم و آمیغغزتقلیل هایبازسغغازی یا زدهشتاب ها ِیبازنگری یپایه بر عمدتا خود  ْتاسیسی کار این نظر ِی

 یپهنه از طبقاتی درک به نسبت ویژه (به تردیدگرا هایاندیشه این مشخص آغازی ِن بود. نمو ِد استوار محابابی
 انتقادی ینظریه متفکران از برخی آثار در مثال برای کارگر) را یطبقه سیاسی هایگیبالقوه و اجتماعی حیات

 هغغایگرایش ظهغغور بغغا و بعغغد، انغغدکی یابیم؛نو» می «چپ بعد ِی شاخ ِص هایچهره نیز و فرانکفورت) مکتب(
 اجتماعی، دان ِش مورد در جایگزین اینظریه برجسته شد ِن اهمیت موازات به پسامدرن، و پساساختارگرا نظری

 هایحلقه و آکادمیک فضاهای در آن نفوذ یدامنه و یافت بیشتری انسجام و نظم پسامارکسیستی هایاندیشه
  در مجمغغوع،انقلبغغی، یا رادیکال یوژهس برای بدیلی جستجوی یحوزه یافت. در گسترش رادیکال روشنفکر ِی

 بغغه تغغا شغغهری، متوسغغط یطبقه و زنغغان دانشغغجویان، بغغود: از متنوع بسیار رویکردها این نظری دستاوردهای
غیره. و نژادی و جنسی و قومی هایاقلیت و اجتماعی مسلط نظم شدگا ِنراندهحاشیه

تغییر یسوژه یمقوله فهم در پسامارکسیستی هایدرک شناس ِیروش به انتقادی . نگاهی۱.۳
 رویکردهغغای ایغغن از یغغک هر که بود آن تغییر» یسوژه« یمقوله به هارهیافت تنو ِع این عل ِت ترینمهم شاید

 و کغغردمی رفاه] برجسغغته هایدولت تفوق یدوره [در داریسرمایه یجامعه در را ایویژه شکاف تنها نظری،
 از متأثر ها،پردازینظریه این از بسیاری در حال، عین کرد. درمی عرضه را آن با متناسب اجتماع ِی یسوژه
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 میلدی)، 6۰ و 5۰هغغایدهه آمریکغغای و غربغغی اروپای  (در زمان آن اجتماع ِی هایجنبش یویژه مختصات
. 2یافتندمی نظریه در بیشتری جایگاه و وزن مبارزات، این یبرسازنده اصلی هایایجنت و اجتماعی هایشکاف

 مشغغترک و عمغغده نقغغص یک از خود شناسیروش در هانظریه این رسدمی نظر به کلی، بسیار برآورد یک در
 نظغغری پیامغغدهای محابغغایبی تعمیغغم رغم (به تحلیلی گرای ِیجزئیت بر از: تأکید بود عبارت که بردند،می رنج

 و پیچیغغده ُارگانیغغ ِک کلیغغت یک یا سیستم یک سا ِن به داریسرمایه تحلیل نهاد ِن فرو بهای به آن)، از حاصل
 پرهیز ضرورت مقطع، این در چون نداشت، ناآگاهانه ماهیتی لزوم ًا نامیم،می نقص اینجا در آنچه اینکه پویا. گو

 هغغا»-روایت«کلن از گرفتنفاصغغله بغغرای و مختلف اشکال در پژوهشی- گاه شناسیروش -در گراییکلیت از
 قلمغغداد مغغارکس نظری دستگاه در هگلی ناسا ِز میراث از نمودی همچون گراییکلیت که جایی شد؛می تئوریزه

 برخغغی اینکه شد. ضمنمی نفی و نقد گرایی،غایت و جبرباوری و گراییذات با آن فرض ِی پیوند دلیل به و شده،
 یغغک (همچغغون فراگیر عینی کلیت یک مثابه به داریسرمایه از تلقی به نسبت تردید ابراز با رویکردها این از

 همیغغن در کمغغابیش و کردندمی نفی نیز را اجتماعی تغییر یکلن-سوژه یانگاره لجرم جهانی)، تاریخ ِی نظام
 معیغغن، اجتمغغاع ِی هایشکاف یحوزه در ُخرد مبارزات گیر ِیپی ضرورت سویه- بر-یک صرف تأکید با راستا،

 «سیاسغغت قغغالب در بعغغدها کغغه یدادند. (رویکردمی ارجاع رزاتمبا از سطح این در درگیر هایسوژه به تنها
یافت).  بیشتری هویت» انسجام

 هغغاینحله از بسغغیاری و هاپسامارکسیست (نزد نظریه سطح در داریسرمایه کلیت گرفتن نادیده حال، هر در
بود:  همراه زیر هایسویه انگار ِی نادیده با حداقل نو)، چپ

 دینغغامیزم و مشغغخص لمللغغیابین کار تقسیم با جهانی، نظم یک مثابه به داریسرمایه جغرافیایی  گستردگی.۱
اروپغغا- گرایغغش یغلبه از ناشی نارسایی این از بخشی یدامپریالیسم). شا یابیضرورت (و آن درونی هایتنش

 نیغغز داریسرمایه تحلیل یحوزه در حتی که باشد، رادیکال و چپ اندیشمندان ) نزدEurocentrism( محوری
 کشغغورهای بغغر حاکم شرایط از آنان فهم تابع را متاخر داریسرمایه کلن هایگرایش و مناسبات از آنان فهم

 کشغغورهای در انقلبغغی ملتهب فضای نیز و در غرب نظری-ایدئولوژیک هایکشاکش از سازد. متأثرمی غربی
شد.  داری) آغازسرمایه جغرافیایی (گسترش تحلیلی نارسایی این جبران برای نظری هاییتلش پیرامونی،

بّون تلش نخستین Dependencyوابسغغتگی»  ( ی«نظغغریه بندیصغغورت در زمینه این در مد  Theoryپغغل) ( 
 مدرنیزاسغغیون» ی«نظریه یسیطره به نظری واکنشی مثابه غیره) به و سوئیزی پل گوندر-فرانک، آندره باران،
 هایآموزه با آن عناصر برخی ترکیب نیز وابستگی» و ی«نظریه پالیش و بازبینی از یافت. سپس، تجلی

  -تغغاکارگر یطبقه مارکسی مفهوم برای همچنان اساسی هایبازنگری ایپاره عی ِن در که نظری رهیافت تنها شاید میان، این . در2
 کغارگری پرشغور مبارزات از بازتابی بخشا خود که بود، ایتالیا در آوتونومیستی سیاسی-نظر ِی سنت بود، قائل نظری جایگاهحدی- 

بود.  ایتالیا در میلدی  7۰ یدهه
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 Worldجهانی» ( «نظام ینظریه دیگران)، و برودل ) (فرنانThe Annales Schoolآنال» ( تاریخی «مکتب

System Theoryغیره) سربرآورد و امین سمیر گوندر-فرانک، آندره اریگی، جیووانی والراشتاین، ) (ایمانوئل 
 آن) جغرافیغغایی و تغغاریخی کل ِن هایگسغغتره (در جهانی داریسرمایه سازوکار به تریجامع نگاه کوشدمی که

کند.  عرضه

 ا ِیمغغرحله الگوهغغای از کغغه زمغغانی، پیوسغغتار یک در پویا کلیتی یمنزله به داری،سرمایه تاریخی  پیوستگی.۲
 عغغدم یغغا فقغغدان بغغا وضغغوح به اینجا کند. درمی ها) پیرویبحران (نظیر آن پیامدهای و هاضرورت و انباشت

 یدهه سغغه (مثغغل کوتغغاه مقغغاطع در داریسرمایه انضمامی تاریخ تحلیل بتواند که مواجهیم اینظریه کاربست
 بغغه سغغرمایه)، انباشغغت هایشیوه و مراحل (مثل داریسرمایه مدت بلند هایگرایش میانجی با بحث) را مورد
 ایغغن در مندنظام تحلیلی رهیافت یک بزند. فقدان سرمایه) پیوند مجرد اقتصادی (قوانین سرمایه درونی منطق
 داریسغغرمایه نظغغری تحلیغغ ِل محو ِر متروپ ْل جوامع بر حاکم مناسبات تنها که گیریسمت این همراه به زمینه،

 نارسا - درکی دوره آن -در داریسرمایه درونی هایگرایش و نیروها از غالب درک تا شد موجب گیرد، قرار
 حغغال- عیغغن -در بغغود بنغغا که درکی رویه، این از برآمدی عنوان به و بستری چنین در باشد. غیردیالکتیکی و

بّل ِ ِب و رسمی مارکسیسم برابر در نظری بدیلی  از بندیصغغورت ینحغغوه در خغغود کند، عرضه شرق بلوک متص
 ،بخشرهایی سیاست در طبقاتی مبارزات جایگاه یا و آنها)، میان تعاملت (و ایدئولوژی دولت، طبقه، هایمقوله
 هغغایتقلیل دست این از پرهیز منظور . [بهکردمی حمل را تاریخی فرا نگاه هایگیسویهتک از زیادی هایرگه

 رهیغغافت آلغغبریتون رابغغرت و ،سکین توماس نظیر او پیروان و اونو کوزو ژاپنی مارکسیست مثال، برای نظری،
ههاند عرضه قدرتمندی  ) متکیThe Levels of Analysis Approachتحلیل» ( یگانهسه «سطوح بر که کرد

 و پغغردازیمرتبغغط-  نظریه جداگانه- اما سطوحی در را انضمامی تاریخ سپهر و سرمایه منطق کوشدمی و است
. ۳کند تحلیل

 و/یغغا اقتصغغادی فغغرا هغغایمنطق سغغایر بغغر یابیتسغغلط به آن درون ِی گرایش و سرمایه منطق طلبی هژمونی.۳
 منطغغق کنغغار در چغغه غیره) اگغغر و نژاد مذهب، جنسیت، (نظیر اقتصادی فرا هایمنطق دارانه. اینپیشاسرمایه

 اجتمغغاع ِی هایشکاف و ستم هایحوزه (و دهندمی شکل را اجتماعی مناسبات یبرسازنده سازوکارهای سرمای ْه
 و سغغاختاری جایگغغاه متغغاخر، نظغغری رویکردهغغای از بسیاری درک برخلف اما کنند)،می ایجاد را خود خاص

 داریسغغرمایه در مسغغلط سغغازوکار مثغغابه بغغه سغغرمایه، منطغغق که ندارند. چرا ارزیهم اجتماع ِی کارکردها ِی
 (بغغه خغغود اقتصغغاد ِی هایضغغرورت جهغغت در را اجتماعی نظم یبرسازنده هایمنطق سایر کوشدمی پیشرفته،

 افغغراط از پس سازد. تنها ادغام خود کل ِن اجتماع ِی هایسیاست در را هاآن و کند سازگار و وسیع) خم عنایم
 از ایپاره که بود اجتماعی نظم یبرسازنده هایمنطق تعامل ینحوه یزمینه در بسیار نظر ِی هایتفریط و

کتاب:  به کنید رجوع نظریه این با آشنایی . برای۳

اسدپور فروغ یترجمه آلبریتون، رابرت سیاسی، اقتصاد در شکنیشالوده و دیالکتیک

 9 | صفحه



Praxies.                                                    پراکسیس org

 ها ِیهخاسغغتگا (بغغا دیگر سوی از پوسترنگین فمینس ِت مبارزان از ایپاره و سویی، از مارکسیست یشمنداناند
 هغغامنطق ایغغن بندیمفصغغل ینحغغوه یدرباره پردازینظریه ضرورت به متفاوت)، سیاسی هایدغدغه و ظرین

 یتجغغربه کغغه عینغغی موقعیتی بر تکیه با آمریکا، پوسترنگین هایفمینست از برخی مثال، آوردند. برای روی
 کند،می تحمیل آمریکا پوستا ِنرنگین از بسیاری بر را نژادی و اقتصادی هایستم کنار در جنسیتی ستم تواما ِن
 گرفغغت. ) نامIntersectionality( اینترسکشنالیتی «تلقی» یا ینظریه بعدها که کردند گذاریپایه را یانظریه

 -در واحد تحلیلی چارچوب یک در را نژاد و جنسیت طبقه، هایمقوله از برآمده هایستم کوشدمی نظریه این
 آنجل کغغالینز،هیل پاتریشغغیا  ِک ِرنشغغاو، کیمبرلی آرای به توانمی زمینه این (در 4کند یکدیگر- مطالعه با تعامل

کرد).  اشاره غیره و ُلرد آودری دیویس،

کارگر یطبقه گیسوژه از درک گرایی» درسوم«جهان و امپریالیستی ضد مبارزات . بازتاب۱.۴
 مبغغارزات کوبغغا، انقلب مائوئیسغغم، عغغروج چغغون عغغواملی میلدی، 7۰ و 6۰ ، 5۰ هایدهه در دیگر، سوی از

 از مغغوجی غیغغره، و امپریالیسغغتی طلغغبیجنگ علیغغه متعغغدد مبارزات مستعمره، شبه کشورهای در آزادیبخش
 چغغپ هایسغغازمان و فعغغالن و روشغغنفکران اندیشمندان، میان در را انقلبی رویکردهای رادیکال و و هانگرش

 رویکغغرد در نیغغز و شصغغت یدهه دانشغغجوی ِی جنبغغش در نمغغونه بغغرای کغغه انگیخغغت، بغغر اروپایی/آمریکایی
 دیگغغر بار نیز گریانقلبی از تازه یحوزه این در یافت. اما روشنی بازتاب هاطیف این گرای ِی» اغل ِبسوم«جهان

 دلیغغل بغغه نداشغغت: خغغواه انقلبغغی تغییغغرات گیسغغوژه در جایگاهی مشخص، عینی دلیل به بنا کارگر یطبقه
 سیاسی-پراتی ِک هایاولویت دلیل به خواه و ،»سوم«جهان به موسوم جوامع این در داریسرمایه نیافتگیتوسعه

 هغغایپویایی غیغغره. ایغغن و داشغغتمی مقغغدم را انقلبی پیشتاز نیروهای آفرینینقش که بخش،آزادی مبارزات
هتهای مشخصی نظری تاثیرات حال، عین در تاریخی هههای فکری و رهیاف   زما ِن خغغود بغغهسیاسی هم در دستگا

پسغغین سیاس ِی رویکردهای و نظریات ساحت بر سیاسی-تاریخی چرخش این یعمده گذاشت. بازتابمی جای
ههی کارگرکه است بوده آن هییغغافت. در ْ سیاس ِت متکی بر طبق   جایگاهی فرعی و یا صرف ًا شعاری و پوپولیستی م

 و کمونیسغغت یرزمنغغده احغغزاب تغییغغر) بغغه یمحرکه (موتور انقلبی و سیاسی تحولت اصل ِی فاعلیتمقابل، 
 علیغغه ایتغغوده هغغایجنبش یغغا چریکغغی نبردهغغای هغغدایت کغغه شغغدمی داده نسبت بخشآزادی هایسازمان
 اساس، این داشتند. بر عهده بر غرب) را به وابسته  ِبورژوازی هایُالیگارشی (و استعماری-استبدادی هایقدرت
 تغغاریخ ِی مختصغغات از متغغأثر خود «توده»، این اینکه شد. گومی  ادغام مردم عظی ِم «توده»ی در کارگر یطبقه
  دهقانی بوی و رنگ عمدتا مائوئیستی، نظریات جهانی گسترش نیز و سوم» «جهان در نبرد واقعی هایپهنه

 فمینیسغغم از هغغاییمولفه کوشغدمی میغانه)، چغپ (یغا لیغبرال سغفی ِد فمینیسغم نظغر ِی یسیطره با رویارویی در تلقی، ی. نظریه4
 هغغایتلش رغغغم بغغه رسغغدمی نظغغر به حال، این سازد. با برجسته قومی-نژادی  ِستم یمقوله با خلقانه پیوندی در را مارکسیستی

 هایآموزه برخی بر تأکید و آن)، فهم مندساز ِینظام معنای (در دیدگیستم موقعیت نظر ِی تحلیل به بخشیکلیت جهت در ارزنده
 بغغوده اجتمغغاعی ستم یبرسازنده سازوکارهای ساز ِیارزهم نظریه، این متفکران میان در عمده گرایش راستا، همین در مارکسیستی

است. 
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 در خغغود تغییغغر یسوژه داری،ضدسرمایه انقلب ِی مبارزات به نو نظر ِی هایرهیافت این در بود، چه داشت. هر
آمد.میدر حرکت به به میانجی آن، یا بود درک قابل پوپولیستی رویکرد یسیطره

داریسرمایه ضد مبارزات افق بر آن تأثیرات و شوروی افول و نولیبرالیسم عروج تاریخ ِی ی. مقارنه۱.۵

 باور بر را نهایی یضربه نولیبرالی گفتمان و هاسیاست جهانی عروج با شوروی فروپاشی روند تقارن نهایت، در
 تلقغغی زمغغان، ایغغن در آورد. چغغون فغغرود موجغغود نظغغم تغییغغر بغغرای کغغارگر یطبقه انقلبی هایگیبالقوه به
 بغغا داریسغغرمایه ایتغغوده هایرسانه و بورژوا پردازاننظریه تا شد موجب تاریخی عام ِل دو این یپوشانندههم

 اعتبغغاربی را بغغدیل جهغغانی تصغغو ِر و کنند قلمداد ابدی را حاکم جهان ِی نظم بیشتری چه هر جسارت و سهولت
 گفتمغغانی، و سیاسغغی سغغاح ِت دو هغغر در چغغپ رویکغغرد جهانی تضعیف و شوروی فروپاشی پی دهند. در جلوه

 با بستههم خود یک این که گردید فراهم نئولیبرالی رویکرد و گفتمان یاب ِیهژمونی برای مناسبی عینی یزمینه
 در داریسرمایه وسیع بحران با رویارویی برای میلدی هشتاد یدهه اوایل از که بود ایاقتصادی هایسیاست
 خلغغق در کغغارگر یطبقه احتمالی نقش انکار صرف ًا مساله . اینک5بود گرفته قرار متروپل کشورهای کار دستور

 گغغردد داریسغغرمایه جغغایگزین بتوانغغد که بدیلی نظم هر امکان آن، از فراتر بلکه نبود، بدیل سیاس ِی هایروند
 ابطال مهر (که سیاسی ُدگم یا پرستیکهنه یک سان به هم سوسیالیستی هایاندیشه آن کنار در و شد،می انکار

 گفتمغغان بغغا مغغوثری طغغور به و سرعت به نولیبرالی شد. گفتمانمی است) قلمداد خورده آن پیشانی بر تاریخی
 پیوند عمومی یعرصه از ُزداییسیاست با را کلن گذاریسیاست در گرایینخبه تا شد بندیمفصل بشر حقوق

 و نفغغوذ کند. گسغغترش جاروب جوامع سطح از را چپ رادیکال و انتقادی هایسنت و اندیشه یبازمانده و زند
ههی انحصاری صاحباننق ههای) به همراه سلط هههای دیجیتالی و ماهوار هههها (و به ویژه ظهور رسان  ش اجتماعی رسان

ههها، این تدابیر جهانی را هر چه بیشتر قرین موفقیت ساختند.  هتها بر کلن رسان هه و دول سرمای

ههی، نظیغغر همهای جهغغانی سغغلط همهای نهادین و مکانیز ههی نولیبرالی به مدد برخی اهر  از سوی دیگر، الگوی توسع
هنالمللی پول، به سرعت بر کشورهای پیرامونی تحمیل شد. در این میغغان و بغغه رغغغم  بانک جهانی و صندوق بی
هنها ههی حاکم آ هتهای مستبد خواه به دلیل پیوندهای ارگانیک طبق هتهای سیاسی و ملی، برخی دول  برخی مقاوم
هنهای اقتصادی خود، و خواه برای حفظ ثبات سیاسغغغی هبهای جهانی سرمایه، خواه به منظور گریز از بحرا  با قط
همدا ِر هتها رفتنغغد تغغا پغغرچ هنالمللی، به طور دواطلبانه به استقبال این سیاس ههتهای بی هنالمللی خود و جلب حمای  بی
ههههای هلگیری پروژ ههی این روندها با شک  «توسعه» و «پیشرفت» اقتصادی و صنعتی در کشورهای خود باشند. هم
هیکوشغغیدند ضغغمن تربیغغت نیروهغغای بغغومی متخصغغص (آکادمیغغک)، و کارشغغناس  هژمونیک همراه بود که م

هههها ِی  ههآسا ِی توسعه، همزما ْن در سطحی وسیع حول انگار (تکنوکرات) و بوروکرات برای طی این مسیر معجز

 و  لتیغغن آمریکغغای کشغغورهای برخغغی همچغغون پیرامغغونی، جها ِن از مناطقی در هاسیاست این تحمیلی ساز ِیپیاده یسابقه . البته5
گردد.می باز آن از پیش و میلدی هفتاد یدهه به اندونزی،
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Praxies.                                                    پراکسیس org

هتهای نظری و هیاعتنایی به (و حتی نفرت از) سن هپهراسی و ب هنسازی کنند. چ  سیاسی و فرهنگ ِی نولیبرالی گفتما
هنیافته، یغغا ههی کارگر، ضرورت کغغار سیاسغغ ِی سغغازما هتهای سیاس ِی طبق  سیاس ِی مارکسیستی (نظیر باور به قابلی

هیهای فرادستانه بود.  ههپرداز ضدیت با امپریالیسم)، از محصولت جانبی این دست نظری

1۳92 بهمن 26
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