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  طبقه كارگر يا انبوه بسيارگونه

  هارت مايكلهارمن ـ  كريسي  مناظره

  رامين جوان :ترجمه

  

ي برزيل و در حضـور  در پورتو آلگرهWelt Sozial Forumدر مجمع اجتماعي جهاني  2003ژانويه  25اين مناظره در  - 
تن از حضار  22دقيقه سخن گفتند و سپس  21مدت  بهدو سخنران اصلي هر كدام . مندان و فعاالن برگزار شد تن از عالقه 300

  .ها و نظرات خود را مطرح كردند، كه اين يكي از باالترين درجات مشاركت در جلسات اين مجمع بود پرسش

  كريس هارمن ] سخنراني[ 

ه سال اكنون بيش ازس. خواهم بحث خود را با اين نكته آغاز كنم كه اين مناظره تا چه اندازه اهميت دارد مي
از آن . ي وجود گذاشته است عرصه آمريكا پا به سياتلسازي در  است كه جنبش جديدي پيرامون جهاني

سپتامبر بوديم، جنگ در افعانستان را  11سر گذاشتيم، شاهد  زمان تاكنون پيكار بزرگي را در جنوا پشت
ي  هفته 5يا  4ترين قدرت جهان نيروهاي نظامي خودرا طي  دهيم كه بزرگ تجربه كرديم و احتمال مي

ي ما كانون مبارزه عليه جنگ همين  براي همه. سومي وارد كارزار كند آينده عليه يك كشور فقير جهان
  .جاست

انگيزد كه تحقق دنياي ديگري نه  كه اين احساس را بيش از پيش در ما برمي انكشاف همين جنبش است
. آن دست يابيم شود كه چگونه به اما اين پرسش مطرح مي. باشد پذيراست، بلكه ضروري نيز مي تنها امكان

  اند، گردهم آوريم؟ ي دگرگوني شرايط كنوني ونه نيروهايي را كه الزمهچگ

. را مهم يافتند كارل ماركسهاي  هاي پيشين دراين مرحله استفاده از ايده لحاظ تاريخي بسياري از جنبش به
ويژه چگونگي تغيير آن  داري و به تحليل چيستي نظام سرمايه ماركس زماني به. دليل آن ساده است

هاي كوچكي از اروپاي غربي و ساحل شرقي  انكشاف دربخش تازه شروع به يِ توليد ت كه اين شيوهپرداخ
  .كرده بود 1860و  1850، 1840هاي  آمريكاي شمالي طي دهه

چگونه ماركس در كانون بحث خود اين شناخت را جا . خواهم بر روي اين مسئله متمركز شوم من فقط مي
تواند در تضاد با آن قرار گيرد و آن را سرنگون  آفريند كه بالقوه مي يي ميداري خود نيرو داد كه سرمايه

  .ي كارگر است اين نيرو همان طبقه. كند

  .اين برداشت از طبقه ي كارگر برچهار عنصر استوار است



ارگونهطبقه کارگر يا انبوه بسي  2  

revolutionary-socialism.com   گرايش سوسياليزم انقالبى 
 

همان چيزي كه ماركس آن  كار مردم است ـ داري تصرف نيروي ي اصلي سرمايه ، نيروي برانگيزندهنخست
طوري كه  پردازند؛ به انباشت آن مي هاي فردي در رقابت با يكديگر به كه سرمايه - ناميد  افزونه را ارزش

هايي استوار است كه مجبور  ي انسان كار بيگانه شده و كار دزديده شده  برپايه دكل واقعيت اين وجه تولي
  .كار خود هستند فروش نيروي به

انجامد كه بركارِ انباشت شده، دزديده  تمركز نيروهايي مي هاي اين نظام به عنصر اين است كه پويش دومينِ
مراكز اين  شمار در مناطق شهريِ متراكم و شهرهاي بزرگ استوار است كه به هاي بي شده، و ايجاد كارگاره

  .شوند نظام تبديل مي

ي  يابند، ناگزير درجريان مبارزه اين نحو تمركز مي هعنصر دقيقاً اين نكته است كه چون كارگران ب سومينِ
توانند فردگرا باشند و با نظام  ها مي آن. جنگند صورت جمعي مي ي فردي، بلكه به شيوه خود با اين نظام نه به

خواهند براي بهبود شرايط زندگي خود مبارزه  اما هنگامي كه مي. افتد اين اتفاق هميشه مي. مبارزه نكنند
  .پيكاري جمعي دست بزنند بايد بهكنند، 

هاي ميانه  دهقانان سده. كنند ها با طبقات زيرستم جوامع طبقاتي پيشين تفاوت پيدا مي جاست كه آن دراين
دست  تري به طور فردي زمين بيش تواند به ي دهقاني مي توانستند پيش خود چنين تصور كنند كه خانواده مي

شوند  ر دنياي امروز هنوز صدها ميليون دهقان و خرده مالك يافت ميد. آورد و شرايط خود را بهتر سازد
ترتيب  تري از زمين و بازار داشته باشد، و بدين تواند سهم بيش شان مي كنند خانواده كه هريك تصور مي
ي محوري ماركس اين است كه كارگران چه در  انديشه. صورت انفرادي بهبود بخشند موقعيت خود را به

صورت جمعي  ها هميشه به يقيناً آن. ي جمعي هستند مبارزه چه در سطح كل جامعه، ناگزير بهكارخانه و 
شكست . شوند ي جمعي سوق داده مي مبارزه ها به ماركس نشان داد كه چگونه آن. كنند مبارزه نمي

  .شوند ي جمعي مي مبارزه شوند و سپس مجبور به خورند، پراكنده مي مي

هاي  داري بر رقابت ميان سرمايه اين است كه چون سرمايه ماركسعنصر دربرداشت  و آخرين] چهارمين[
اين . كوشند تا بارآوري كار را افزايش دهد ها همواره مي رقيب استوار است، هركدام از صاحبان سرمايه

طبقات تحت اي نياز داردكه در مقايسه با  ي استثمار شونده طبقه دار به ي سرمايه معناي آن است كه طبقه به
خواندن، نوشتن و  اي كه به طبقه. از فرهنگ بسيار باالتري برخوردار باشد] بايد[ستم پيشين در تاريخ، 

ي كارگري نياز دارد كه  طبقه سرمايه به در جهان مدرن. ددانستن برخي از اطالعات اساسي جهان نياز دار
  .ـ مسلط باشد ح محدوديدر سط ، كامپيوتر و مانند آن ـ)آي تي(تكنولوژي اطالعات  به

ها در  گويد كه اين خصوصيت وي مي. ي ماركس هستند هاي مورد اشاره چهارگانه خصوصيت اين عناصر 
اين نيرو هميشه درحال . آفرينند كه توانايي مبارزه با اين نظام را دارد داري نيرويي مي سرمايه] نظامِ[قلب 

  .ن را داردمبارزه با نظام نيست، اما توانايي مبارزه با آ

پردازاني پيدا  ايم، نظريه هايي از شكست را در مبارزات خود تجربه كرده در مقابل، هرزمان كه ما دوران
 1970ي  در اواخر دهه. ي كارگر، كه نيروي ديگري نقش محوري در مبارزه را دارد نه طبقه: اند شده و گفته
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شكست در . كارگر در سراسر جهان بوديم ي هايي در مبارزات طبقه ، شاهد شكست1980ي  و اوايل دهه
در اقتصاد ] آزاد[هاي گوناگون سوسيال دمكرات در اروپا كه با وارد كردن بازار  گيري حكومت شيلي؛ شكل
يك ] خالصه[هاي رفاه كردند؛ استقرار ديكتاتوري خونين در آرژانتين؛ و  درهم شكستن نظام شروع به

هاي كارگري پراكنده  اي، سازمان با شكست درهردوره. گري كار ي كامل شكست در جنبش طبقه دوره
. كنند هاي انفرادي را جستجو مي حل زنند، و مردم راه اقدام مي شوند، كارگران برعليه يكديگر دست به مي

ي  ي كارگر ديگر محوريت ندارد ـ سوژه طبقه: گويند شود كه مي هايي مطرح مي در چنين شرايطي تئوري
  .آن رجوع كرد ه بايد بهديگري وجود دارد ك

ي خدا حافظ«كتابي با عنوان ) Andre Groz( آندره گرزنام  بهسال پيش شخصي  20سان بود كه حدود  بدين
  .كشيد ها را پيش مي گونه ايده نوشت كه اين» ي كارگر طبقه با

از كشورها سطح در برخي . المللي قرار نداريم ي جديدي از مبارزه در سطح بين كنم كه در دوره من فكر مي
گوييم  اما ما از موج جديدي از مبارزات سخن مي. بحران نظام شديدتر ̊تر است، و در برخي مبارزه پيشرفته

دراين موج جديد مبارزاتي، مردم . دهد داري و ضدجنگ بخشي از آن را تشكيل مي كه جنبش ضدسرمايه
  .هاي جديدي هستند درجستجوي پاسخ

. ارائه شده است توني نگريو  مايكل هارتي  نوشته امپراتورينام  در كتابي بهها  اي از اين ايده مجموعه
ي كارگر را يك عامل تغيير بدانيم  توانيم طبقه هاي محوري كتاب مذكور اين است كه ديگر نمي يكي از ايده

  .دنبال چيز ديگري باشيم و بايد به

يك . نتايجي برسم اطالعات واقعي محك بزنم و بهطور خالصه دربرابر برخي  خواهم اين فرضيه را به مي
  .جا براي شما بخوانم ام و قصد ندارم آن را دراين ي اين موضوع نوشته اي درباره هزار كلمه 15ي  مقاله

نظر  ي كارگر درحال ناپديد شدن است، بنا به اين است كه طبقه نگريو  هارتاما بحث محوري در كتاب 
هاي بزرگ متمركز هستند و زمان  قديمي ماركس كه كارگران در كارگاهي  اين انديشه نگريو  هارت

استراحت و  كنند و زماني كه ناگزير به شان ميان زماني كه كار مي شود و زندگي كارشان با ساعت سنجيده مي
  .شود، ديگر درست نيست فراغت از كار هستند، تقسيم مي 

اميداورم هنگام خواندن آن . بينيد ها را مي دالل اصلي آنآورم، است جا مي اي كه دراين در نقل قول طوالني
  .شكيبايي خود را از دست ندهيد

امروز آن . ي كارگر صنعتي بود نحو مؤثري تابع طبقه ي پرولتاريا برمحور و گاه به در دوران گذشته، مقوله«
اده، اما از جايگاه اين طبقه از هستي برنيفت. ي روزگار محو شده است ي كارگر تقريباً از صحنه طبقه

  .»داري كنار گذاشته شده است اش در اقتصاد سرمايه محوري
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بخشي از نظام ] ها ي افراد و گروه[ داري همه سرمايه] ي جامعه[گويند كه در  ها در اثبات اين مدعا مي آن
  .يكسان نقش محوري دارند همه به بنابراين، در مبارزه برعليه آنهستند؛ و 

ي كارگر وجود  گونه دليلي براي ادعاي ناپديدي طبقه لحاظ تجربي هيچ استدالل است كه بهطرح اين   الزم به
  .پردازم چند واقعيت مي جا به دراين. ندارد

. زده كند ايم كه نبايد ما را شگفت داري بوده گستر در سرمايه ما در ربع قرن گذشته شاهد تغييراتي جهان
هاي  اي از توليد پديدار و حوزه ي است كه طي آن قلمروهاي تازهداري آكنده از تغييرات كل تاريخ سرمايه

هاي جديد  محل داري را در سوق دادن مردم به هميشه پيشرفت سرمايه اين فرآشد. اند ناپديد شده  ديميق
ي كنوني نيز صدق  اين امر دقيقاً در مورد دوره. كار و نيز در سطحي باالتر از دوران گذشته شكل داده است

  .ندك مي

گوييم، اما  ي كارگر سنتي در توليد صنعتي، معادن و از اين قبيل سخن مي هرچند از ناپديد شدن طبقه
ترين اقتصاد جهان را  ي كشوري كه هنوز بزرگ خواهم ارقامي را درباره فقط مي. واقعيت غير از اين است

ترس و وحشت در » زدايي تصنع«با طرح موضوع  1970ي  در پايان دهه. دارد، يعني آمريكا ارائه كنم
 20كردند، تقريباً  شمار كساني كه در اياالت متحده در بخش صنعت كار مي 1988اما در. آمريكا باال گرفت

همين رشد دائمي در . بود 1900برابر سطح  4و تقريباً  1950تر از  درصد بيش 50، 1974درصد باالتر از 
درست است كه كل تعداد . شود ـ ديده مي ي و از اين قبيلمعدن، توليد صنعت - شمار كارگران صنايع قديمي 

قول  به ي كارگر صنعتيِ سنتي ـ تر از اين رشد كرد، اما رشد شمار مطلق طبقه شاغلين در اقتصاد كشور سريع
تا آغاز ركودي كه دو سال پيش  - )Lrabajadores(در مقابل جادرس ) obreros(رس  اُبره: ها اسپانيايي

ي كارگر صنعتي ژاپن را نمونه بياوريم، خواهيم ديد كه در نيم قرن  اگر طبقه. چنان ادامه يافت آغاز شد، هم
شمار آن  1988من آمار سه يا چهار سال پيش را در اختيار ندارم، اما در . گذشته رشد عظيمي داشته است

  .بود 1950تر از  بسيار بيش 1970و در  1970تر از  بيش

عنوان نمونه، شمار  به. ر مورد برخي كشورهاي اروپايي اندكي متفاوت استدرست است كه اين تصوير د
تعداد . ي اخيرِ ركود اقتصادي نصف شده است كارگران شاغل در صنايع توليدي در انگلستان، طي سه دوره

اما كاهش . درصد كاهش يافته است 20افراد شاغل در صنايع توليدي فرانسه حدود يك سوم و در ايتاليا 
» سنتي«رشد دائمي تعداد افراد شاغل در صنايع . معناي ناپديد شدن اين طبقه نيست رصدي بهد 20

  .گير است جهان

خواهم آماري  بار ديگر مي يك. موازات اين روند، شمار افراد شاغل مزدبگير افزايش زيادي يافته است اما به
  .دهد دست مي اين روند عمومي به هايي از ي صنعتي بدهم، زيرا نشانه ي كشورهاي پيشرفته را درباره

نامند، قائل هستند و چنين نشان  چه شغل خدماتي مي رشد فراواني را براي آن نگريو  هارتجا  دراين
شغلي كه با پردازش : است؛ يعني» اطالعاتي«دهند كه شغل خدماتي تمام آن چيزي است كه شغل  مي

  .اطالعات سرو كار دارد
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كار  هاي كار يدي و هاي صنعت خدمات را با مقوله مردم مقوله. بسيار متفاوت استاما واقعيت شغل خدماتي 
هاي بسيار بزرگي از كارگران يدي را  اما بخش خدمات هميشه گروه. گيرند سفيد اشتباه مي يقه

 رانندگان. اند كارگران اتوبوسراني كارگران خدماتي. اند كارگران بارانداز كارگران خدماتي. گيرد دربرمي
درست نيست . كنند ميليون نفر در بخش خدمات كار مي 103در اياالت متحده . اند قطار كارگران خدماتي

ميليون نفر در  18. ي جديد است، قلمداد كنيم كه نوعي مقوله» اطالعاتي«ها را كارگران بخش  ي اين كه همه
چينند و  ها را مي هاي فروشگاه قفسهكساني كه . هايشان سروكار دارند كنند كه قطعاً با دست مشاغلي كار مي

اند، كارهاي وحشتناكي كه از بسياري جهات  ميليون نفر ديگر در كارهاي معمول دفتري مشغول 18. غيره
يار  هزار نفر دست 750ميليون و  6. نويسي، بايگاني و غيره ماشين: از مشاغل يدي قابل تفكيك نيست؛ مانند

هاي كارگري وسيعي وجود دارند كه  گروه. كنند ها كار مي وشگاهاند و در بخش كنترل خروجي فر فروش
رقمي نزديك . ي زندگي است كننده آور و تباه كارشان مانند كار يديِ سنتي يكنواخت، كسل كننده، خستگي

  .كنند رفته در چنين مشاغلي در اياالت متحده كار مي هم ميليون نفر روي 42به 

رقمي  ارقام باال، به ليون شغل در بخش قديمي صنايع توليدي و مانند آن بهمي 30ميليون و  42با افزودن اين 
ي كارگر نه فقط درحال ناپديد شدن نيست، بلكه هنوز اكثريت جمعيت  دهد طبقه رسيم كه نشان مي مي

  .دهد اياالت متحده را تشكيل مي

) توليدي يا معادن وجود داشت كه پيش از اين فقط در صنايع(جريان تغييرات ديگري را  ̊اين موضوع اگر به
هاي پرداخت براساس  جرياني كه مشاغلي مانند آموزش را نيز بيش از پيش تابع نظام: يعني(اضافه كنيم 

كه امروزه در بريتانيا تا سطح دانشگاه نيز گسترش يافته  ها ـ ي كار، نظارت مديريت، و ارزيابي روش نتيجه
مشاغل سبك  تري از مردم را به شويم كه شمار هرچه بيش وبرو مياي ر با دگرگوني عمده  ،)كند ـ مي است

هاي  شوم تا از شغل تر وسوسه مي شود، بيش وقتي از مشاغل اطالعاتي صحبت مي. كشاند قديم مي
  .عنوان بخشي از يك خط توليد، سخن بگويم دونالدي به دونالدي و حتي آموزش يك شغل مك مك

اي از توليـد انبوه كه جاي خود را  آفرين است؛ مرحله كلبسيار مش» فورديسم«سخن گفتن از 
چه درحال وقوع  از نظر من آن. رسد پايان راه خود مي دهد كه در آن توليد انبوه به مي» پسافورديسم«به

ي فورديستي  كند، در يك مؤسسه دونالد كار مي كسي كه براي مك. است، جهاني شدن فورديسم است
هايي قرار  ها و رويه ي روش بندي شده است و زير سيطره بندي و زمان آن درجهچيز در  شاغل است كه همه

  .ي صنعت بود تر مشخصه دارد كه پيش

و  هارت. شود كه دراين مشاغل امنيت شغلي وجود ندارد اغلب ادعا مي. يك چيز ديگر نيز بايد گفته شود
جا،  درهمه. جا بايد مراقب باشيم  دراين .توانند يك شَبه نابود شوند ي اين مشاغل مي گويند همه مي نگري

وجود  خواهند احساس عدم امنيت شغلي را در ميان كارگران به كنند، مي كساني كه كارگران را استخدام مي
سال گذشته شاهد  30-20جا طي  ي متقابل درهم بشكنند؛ و تا اين ها را براي مبارزه بياورند تا توانايي آن

كشي از  بهره داري به اما اين نيز درست است كه هرجا كه سرمايه. ايم دهافزايش عدم امنيت شغلي بو
 18بينيم كه  بنابراين، مي. اي از تعهد نيروي كار و ثبات نيروي كار احتياج دارد درجه پردازد، به كارگران مي
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انگين مي. شوند محسوب مي  درصد كمابيش مشاغلي ثابت 82درصد مشاغل در اروپا امنيت شغلي ندارند؛ و 
ي مهمي است؛ زيرا فكر  اين نكته. سال پيش است 10ميزان همان  زمان ماندن در يك شغل در انگلستان به

گيرد تا بگويد  برداري دولت جديد نئوليبرال قرار مي مشاغل فاقد امنيت شغلي در انگلستان مورد بهره
براي ما درك اين . خودتان دفاع كنيد توانيد از شغل نمي] نيز[و بنابراين، شما . كس امنيت شغلي ندارد هيچ

شود تا احساس عدم امنيت  كوشش مي] دوماً[عدم امنيت شغلي وجود دارد؛ و ] اوالً[مسئله مهم است كه 
خورد كه توانايي  چشم مي كار ثابتي نيز به اما درهمان حال، نيروي. وجود بياورند شغلي را درميان كارگران به

  .ي متقابل را دارد مبارزه

اكنون . ام داري يعني كشورهاي صنعتي پيشرفته صحبت كرده ي اوضاع مراكز سرمايه جا درباره تا اين من
  .كشورهاي جهان را بررسي كنم  طور خالصه اوضاع بقيه خواهم به مي

ي موارد براي بانك  درهمه ديون فيلمررا  1995كار جهان در  تركيب نيروي آخرين ريز ارقام مربوط به
نيمي از  دهد كه حدود يك سوم مردم مزدبگيرند و نزديك به ارقام او نشان مي. جهاني تهيه كرده است

  .ها هنوز روي زمين اشتغال دارند آن

تر كشورهاي  يابيم كه امروزه در بيش ترِ اين مقوالت بپردازيم، درمي تجزيه و تحليل بيش اما اگر به
كار مزدوري نيز  اي به كنند تااندازه ود نيمي از مردمي كه روي زمين براي خود كار ميمانده حد واپس
جهان براي بقاي خود درگيرِ مناسبات توليدي ] موجود در[كار  بنابراين حدود يك سوم از نيروي. اند وابسته
است كه عمدتاً   اشتغال-كارِ مزدوري وابسته؛ حدود يك سوم خود داري كالسيك است و كامالً به سرمايه

دهقانان ساكن روستاها هستند؛ و يك سوم ديگر، بخشي از زمان را براي سرمايه و بخشي ديگر را براي 
هاي  هاي تجاري چند مليتي، فروشگاه اي زير كنترل شركت نحو فزآينده كنند و به خودشان كار مي

  .گيرند اي و از اين قبيل قرار مي زنجيره

  .دهد ر اين تصوير را تغيير ميمرو زمان به دو روند هم

درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي  37، 1975در سال . ي جهان است شهري شدن گسترده نخست
سال ديگر ادامه يابد،  15درصد؛ و برآوردها حاكي اسـت كه اگر اين روند تا  45، 1995كردند؛ در سال  مي

معناي شهري شدن وسيع  اين امر به. خواهند كردمانده درشهرها زندگي  نيمي از جمعيت كشورهاي واپس
  .مردم جهان است

كردند، اكنون  تر روي زمين كار مي در اين چارچوب روند ديگري جريان دارد كه طي آن مردمي كه پيش
كارِ  معناي آن نيست كه با رشد خودكار نيروي اما اين دگرگوني به. يافتن كار در شهرها هستند ناگزير به

  .هستيم دائمي روبرو

خوش  كار موقتي دست هاي جهان رشد اندكي داشته و همراه با آن نيروي تر بخش كار دائمي در بيش نيروي
مانند كبريت (كنند  اشتغالي سرميـ  هاي خود ترين شيوه رشد بااليي بوده است؛ يعني كساني كه با ضعيف
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كوشند كار  ها كساني هستند كه مي دركنار آن). راني و بعضاً تن فروشي فروشي، بندكفش فروشي، تاكسي
  .طور موقتي بفروشند خودرا به

هاي كالسيك  كار روبه نابودي نيست و روش هايي از آفريقا، قشر استخداميِ نيروي استثناي بخش اما به
ي  كنيم كه در دهه حتي اگر برزيل را درنظر بگيريم، مشاهده مي. داري هنوز پابرجاست كنترل سرمايه

واپس نشست؛ اما در اواسط  1990ي  كار دائمي حاصل شد، كه در اوايل دهه ي در نيرويرشد اندك 1980
كار موقتي  ميان رشد نيروي. شد و درحال حاضر نيز احتماالً با ركود روبروست اين دهه رشد آن دوباره آغاز 

  .ستنيروي كار دائمي درحال ناپديد شدن ني. كار دائمي كنش متقابلي وجود دارد و رشد نيروي

  اين بحث ها چه اهميتي دارند؟] ي اين احوال، اصوالً با همه[

  .هاي موجود است ي آن صحبت كنم، سياست خواهم در باره آخرين چيزي كه مي

اند، زير نگاه  متمركزشده كه دركارخانه هاي بزرگ آن كارگراني: بازگرديم ماركسكانون برداشت  بياييد به
طور پيوسته  شان به انظباط كشيدن معرض فشارهايي هستند كه نظام براي به اند و در سنجي تابعِ زمان مديران

لرزه  اما نه فقط براي به(آورد  لرزه درمي شان نظام را به اما در همان حال، هنگامي كه مبارزه. كند اعمال مي
عالوه . اند ها توانايي متشكل كردن خود را دارند، زيرا باهم مجمتمع آن. توانمند هستند) درآوردن نظام

نيرويي تبديل كند كه توانايي تغيير نظام را داشته  تواند اين كارگران را به كه آگاهي فرهنگي مي براين
، وقتي ]هرروي به. [كند متشكل شدن وادار مي ها را به كه آن داري است باشند؛ اما فرهنگ خود سرمايه

كنيم،  تي ما از تصوير جهان امروز صحبت ميوق. ها جمعي خواهد بود حركت درآيند، حركت آن كارگران به
] الزم[گونه فشار  داري همه بحران سرمايه. اند، سخن بگوييم هايي كه در آن شكل گرفته بايد از انواع جنبش

اي در يك  مبارزه جمعي نيستند و همه به ̊ي اين مبارزات اما همه. كند براي شورش و انقالب را ايجاد مي
  .جامندان نمي] نيز[جهت واحد 

ـ  درهرجا ي اشكال گوناگون مبارزه ـ كه همه كنند، براين است مطرح مي نگريو  هارتكه  دتو مولتيي  نگره
  .ارزش و اهميت يكساني دارند

دستان شهري است كه  هاي دهقاني يا تهي نخست، كل تاريخ شورش: دو چيز را بايد يادآوري كنيم
شوند و  رانده مي ها يا مزارع خود پس زاغه ريزند؛ و سپس به خيابان مي بهها  اين. كنند ها كار نمي دركارخانه
تاريخ مبارزات كارگران حاكي از اين است كه وقتي كارگران مبارزه . پاشد ـ ازهم مي سرانجام شورش ـ

يابند و يك  كنند كه در طول زمان تداوم مي هاي جمعي ايجاد مي رسند، سازمان پيروزي مي كنند و به مي
  .آفرينند داري را مي ژموني متقابل و سالحي عليه كل نظام سرمايهه

] يا انبوه بسيارگونه[ تود مولتيي  گفت اين است كه همه تود مولتيي مفهوم  كه بايد درباره دومين موضوعي
  .كنم ي هند اشاره مي نمونه در اين مورد فقط به. مترقي نيستند
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ترين اعتصابي  اين احتماالً بزرگ. لرزه درآورد ، بمبئي را به، يك اعتصاب عمومي در صنعت نساجي1983در 
درازا كشيد و يك ميليون كارگر در آن  ماه به 12بود كه تا آن زمان جهان تجربه كرده بود، اعتصابي كه 

ي  دستان شهري شاغل يا بيكار در منطقه ي تهي هاي جمعي برتوده ي زماني ايده دراين دروه. شركت كردند
كه نفرت  شيوسنانام  دنبال آن يك سازمان فاشيستي به اعتصاب شكست خورد و به. ه بودبمبئي چير

ـ و هندوها عليه )ها ها، يا نجس غيرقابل لمس( دالتيسترين اقشار ـ پايه هاي مياني را عليه دون كاست
. ها ريشه دواند ها و مانند آن دستان و خود شاغل انگيخت بر بمبئي مسلط شد و در ميان تهي مسلمانان برمي

توانستند يكي از اين  باد داده بود، مي شان را نظام به مقهورِ سرمايه كه زندگي تود مولتيدر همان شهر، همان 
ي جمعي سركوب شد و مبارزه  مبارزه. مبارزه جمعي يا مبارزه انفرادي: گيري را انتخاب كنند دو جهت

  .انفرادي اهميت يافت

پيشرويي داشته باشيم  تود مولتي، يا بايد ]از دو حالت خارج نيست[كنيم  مي صحبت تود مولتيي  اگر درباره
شود؛ يا با  چالش با اين نظام سوق داده مي طرف  داري به دارش در نظام سرمايه ي جايگاه ريشه واسطه كه به
  .ارتجاعي سروكار خواهيم داشت تود مولتييك 

بوئنوس هاي  انگيز جمعيت در خيابان د خروش شگفتسيزده ماه پيش شاه. است آرژانتيني ديگر  نمونه
از انجام آن ناتوان ماند،  تود مولتيچه اين  اما آن. دولت را ساقط كرد تود مولتيبوديم و ديديم كه  آيرس

كانون اصلي . داري آرژانتين جلوگيري كند شكل دادن نوعي بديل بود كه بتواند از تداوم بحران سرمايه
هاي كارگري از  ساالري اتحاديه ها، توسط ديوان ي كارگر متشكل دركارخانه مبارزه در آرژانتين، يعني طبقه

ي جمعي  هاست و داراي سنت مبارزه ي كارگر متشكل كه دركارخانه هتا زماني كه طبق. مبارزه بازماند ورود به
  .بست روبروست چنان با بن صحنه نيايد، مبارزه درآرژانتين هم است، به

ي حماسي هستيم كه  ما شاهد يك مبارزه. خواهم از آن سخن بگويم، ونزوئال است آخرين موردي كه مي
. دستان است اي بين ثروتمندان و تهي اين مبارزه. استي اخير در آن كشور جريان داشته  طي پنج هفته

اما . آيند ها مي خيابان دستان نيز در حمايت از چاوز به ثروتمندان مورد حمايت اياالت متحده هستند و تهي
دستان كمابيش كميت  طرفداري از ثروتمندان و تظاهرات در حمايت از تهي بايد گفت كه تظاهرات به

. گويند كه شمار تظاهركنندگان طرفدار چاوز اخيراً كمي افزايش يافته است برخي مييكساني دارد، هرچند 
متمايل  تود مولتيچپ و هم  متمايل به تود مولتيتواند هم  گوييم، اين مي سخن مي تود مولتيوقتي كه صرفاً از 

. بخشد كدام است يراند و تداوم م اي كه آن را پيش مي نيروي محركه: بايد پرسيد. راست را شامل شود به
اقدامي جمعي و  ها را ناگزير به داري آن شان در نظام سرمايه كنيم كه تجربه مادام كه از مردمي صحبت نمي

  .توان از تغيير واقعي در نظام سخن گفت كند، نمي ي بديلي جمعي مي ارائه

  
  مايكل هارت] سحنراني[
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دسته افرادي نيستم كه پيوسته از ماركس نقل  از آن. با سخنانش مرا تحت تأثير قرارداد] هارمن[ كريس
هاي او را انجيل  اي كليسايي ساخته شود و نوشته گويم نگذاريم از ماركس چهره معموالً مي. آورند قول مي
  .از ماركس، از ديگران و از خودمان بياموزيم. بدانيم

بنابراين ممكن است . سم استهاي وي درحقيقت عليه ماركسي استدالل. مرا تحت تأثير قرار داد كريساما 
  .ها رجوع كنم آن من نيز به

هاست كه از  رسد كه اين تخصص بعضي نظر مي به. يك جعل آغاز كنم پس اجازه دهيد بحثم را با اشاره به
بختانه بسياري از شما  اما خوش. كنند كنند و سپس عامدانه آن را بد تعبير مي اي را نقل قول مي كتاب ما نكته

  .دانيد كه مطلب ازچه قرار است ايد و مي ا خواندهكتاب ما ر

چه وي  آن. ي كارگرصنعتي ناپديد شده است نقل كرد، حاكي از آن نيست كه طبقه كريساي را كه  نكته
خواهم توضيح  اجازه مي. »ي كارگر صنعتي جايگاه ممتازش را ازدست داده است طبقه«خواند اين بود كه 

د، من با آمارهاي جالبي كه ارائه ش. بدهم كه منظورم از اين عبارت چيست تا بتوانم موضوع را روشن كنم
داري  بيان ديگر، در اقتصاد سرمايه جايگاه هژمونيك درون كار چيست؟ به: اما پرسش اين است. موافقم

ها  ديگر بخش شيوه اي هژمونيك نسبت به يك نوع كار، يك شكل از كار و يك بخش از كار است كه به
  .كند عمل مي

ي كارگر صنعتي بر ديگر اشكال  چه وي گفت اين بود كه طبقه خاطر آوريم كه درعصر ماركس آن حال به
نوشت،  زماني كه ماركس اين مطلب را مي. لحاظ برتري كمي آن نبود كند، و اين به  كار هژموني اعمال مي

تر  بيش. شمارتر ـ بسيار كم طوركلي به شمار بود و در جهان ـ ي كارگر صنعتي در انگلستان بسيار كم طبقه
ها  ي كارگر صنعتي برديگر بخش طبقه. كردند د ابتدايي كار ميكارگران در بخش كشاورزي، معدن و تولي

اين عبارت چه معنايي دارد؟ يعني اين كه قدرت داشت تا ساير اشكال كار را . كرد هژموني اعمال مي
معدن . شد كار كشاورزي بايد صنعتي مي. شدند تر شبيه آن مي ساير اشكال كار بايد بيش. دگرگون سازد

و اين هژموني كار صنعتي برساير اشكال كار . شد ر خود جامعه نيز بايد صنعتي ميچنين، و دست آخ هم
  .است

گوييم، چراكه آن بخش اقتصادي در زمان ماركس بسيار  لحاظ كمي بلكه از نظر كيفي مي ما اين را نه به
  .كوچك بود

از هژموني كار صنعتي  گوييم اين است كه ما امروزه از ديدگاهي ماركسيستي مي) نگري( تونيچه من و  آن
گيرد و  ها را دربرمي ايم؛ كه طيف وسيعي از فعاليت ناميم، گذر كرده چه كارغيرمادي مي هژموني آن به

. كند كار مادي است، اما محصولي غيرمادي مثل اثر يا احساس توليد مي. شان همه غيرمادي است توليدات
نه تنها محصولي مادي بلكه يك ] پختن ندارد ي بهكه نياز[توان گفت كه كارگران بخش غذاهاي حاضري  مي

گوييم اين يك جور كار  ما مي. كند خدمت كردن با لبخند كه حسي از رفاه ايجاد مي. كنند اثر را نيز توليد مي
هاي اقتصاد و در كليه سطوح  چنين توليد تصوير، توليد فكر و توليد دانش در تمام بخش هم. غيرمادي است
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درستي گفت، كميت نيست كه براقتصاد جهان فرمان  به كريسطور كه  اما همان. جريان دارد باال و پائين آن
. كند هاي كار هژموني اعمال مي لحاظ كمي ناچيز اســت و با اين حال برعرصه اين نيرو به. مطلقاً خير. راند مي

ـ كه ما نه از ناپديد شدن  كه من از آن خوشوقتم -كند  بنابراين، كريس دقيقاً از همان فراز نقل قول مي
  .گوييم ي كارگر، بلكه ازجاكن شدن آن از موضع ممتازش سخن مي طبقه

برخي انواع غيرمادي كار در مناطق . دهد، تعريف تقسيم جهاني كار است چه اين هژموني قطعاً انجام مي آن
ها كار  ر برخي مكاند. ها مهم است هاي آن اند و تشخيص تفاوت منزوي شده ̊جغرافيايي معيني از جهان

مراتبي  شود و در مناطق ديگر كار كشاورزي، و بين انواع مختلف كار تفاوت و سلسله صنعتي انباشت مي
  .قطعي وجود دارد

ي كارگر صنعتي  بر اولويت طبقه كريس. ي كارگر صحبت كنم ي طبقه خواهم كه درباره اكنون اجازه مي
  .كند ي يك نيروي سازماني و لزوم اعمال هژموني سياسي آن برديگر اشكال كار تأكيد مي مثابه به

نبايد (اي تبديل شده است  يك مفهوم محدود و رسـته ي كارگر به رسد كه مفهوم طبقه نظر مي طور به اين
ها صحبت كنيم  ي برخي از محدوديت اجازه بدهيد درباره). ستگونه شده ا گونه باشد، اما در زبان ما اين اين

طور مفصل براين موضوع  به كريس. ي كارگر شكل داده است مان درك ما را از مفهوم طبقه كه در زبان رايج
  .ي كارگر صنعتي است معناي طبقه ي كارگر براي ما به تأكيد كرده كه مفهوم طبقه

. شود شوند؟ مسلماً كار غيردستمزدي از آن كنار گذاشته مي مي چه كسي يا كساني با اين تعريف حذف
ها از اين  آن. شود ي كارگر تلقي نمي مطابق اين تعريف، كارِ خانگي بدون دستمزد زنان جزيي از كار طبقه

ناپذير و غيرقابل  ها اهميتي ندارد يا اين كه تشخيص ي آن مبارزه كريسي  گفته به. شوند طبقه حذف مي
  .ي كارگر متحد شوند ي طبقه ها بايد زيرسايه ه است و آناستفاد

ممكن است . ي كارگر نيستند ها بخشي از طبقه آن. شوند كاران نيز از اين جرگه حذف مي دستان و بي تهي
بايد از جنبش سياسي بركنار نگه داشته ] كه در چنين صورتي[ي كارگر تبديل شوند تهديدي عليه طبقه به

هاي  نظر من از جوانب ناخوشايند نوشته كه به   -ي لومپن پرولتاريا خود ماركس دربارههاي  نوشته. شوند
  .سان است هم كريسـ با ديدگاه  ماركس است

دهقانان نيز كنار . شوند دستان از اين مقوله حذف مي پرداخت نشده و تهي] مزد[كارِ خانگيِ  بنابراين، نيروي
ي و سوسياليستي اين مسئله از يك سنت پايدار برخوردار است كه ي ماركسيست در انديشه. شوند گذاشته مي

ي  اين بود كه دهقانان و طبقه 19ادعاي ماركس و انگلس درقرن . از بسياري جهات يك سنت ناميمون است
گفت  وي مي. توانند از نظر سياسي باهم متحد شوند كارگر صنعتي شرايط كاري مشتركي ندارند و نمي

دهقانان در . لحاظ سياسي متحد شوند و عمل كنند توانند به رتباط ناپذيري و پراكندگي نميدليل ا دهقانان به
ي  توانند با هدايت طبقه مي -كند و اين سنت بسيار بدي است كه بردوش ما سنگيني مي   بهترين حالت ـ

  .كارگر صنعتي وارد عمل شوند



ارگونهطبقه کارگر يا انبوه بسي  11  

revolutionary-socialism.com   گرايش سوسياليزم انقالبى 
 

خواهم  اين حذف ديگري است كه مي. گذارد ر ميكارگران كشاورزي را نيز كنا ،ي كارگر اين مفهوم از طبقه
  .آن اشاره كنم به

ـ اين  خواهم عليه اين سنت استدالل كنم ي يك سنت است و من مي و سخن او ادامه گفت ـ كريسچه  آن
. ي كارگر باشد اند، بايد تابع مبارزات طبقه ي كارگر حذف شده ي كساني كه از صفوف طبقه است كه مبارزه

  .يك سنت طوالني پشت اين نظر قراردارد

ها از نظر من  بهترين نمونه. گيرند چالش مي اين تفكر را بههايي هستم كه دقيقاً  اما امروزه ما شاهد جنبش
اند، بلكه  آن سنت تقسيم سياسي معترض ها هستند، كه نه فقط بهرو ته پيكهو  راو تيه سين، زاپاتيستاجنبش 
ي  بسط ايده بندي را ضمن توجه به آن تقسيم اعتنايي به بندي و بي دهي در عرض چنان تقسيم ي سازمان فايده
جاي  تالشي است براي بازانديشي امروزي مفهوم پرولتاريا به تود مولتيمفهوم . گذارند نمايش مي بهآن، 

كم در  يك مفهوم حذفي تبديل شده است، حال آنكه پرولتاريا، دست ي كارگر به طبقه. ي كارگر مفهوم طبقه
. كنند  ها كار مي در كارخانهمعناي كساني است كه در استخدام سرمايه هستند، كساني كه  بيان اصيل آن، به

  .داريم تود مولتيلذا چنين بسطي از مفهوم پرولتاريا همان چيزي است كه ما سعي در انطباق آن با مفهوم 

هاي كارگري امروز حول آن شكل  تر اتحاديه اي است كه بيش ي رسته ي نقد راديكال شيوه منزله اين امر به
هايي است كه  هاي كارگري و بسط امر بسيج سياسي آن اي اتحاديه تهكرد رس عمل نقد ما حمله به. اند گرفته

  .واقع از بسياري لحاظ ممتازند ي كارگر قراردارند، كه به هاي ممتاز طبقه بيرون از بخش

  .كنم دراين موقعيت مفيد باشد ارائه كنم كه فكر مي تود مولتيتري از  خواهم مفهوم فلسفي جا مي دراين

ي طبقه و مصارف  عنوان مفهومي طبقاتي و روشي براي مالحظه را به تود مولتيو من  ونيتچنان كه گفتم،  هم
يكي كه معموالً با كار خود . پذيرند مردم عموماً دو برداشت را از مفهوم طبقه مي. بينيم سياسي آن مي

كار ماركس ريشه اين مفهوم در . انگاريم عنوان مدل واحدي از طبقه مي ماركس ارتباط دارد و ما آن را به
هاي طبقاتي تا  كاهش تفاوت داري به ي سرمايه زماني باز مي گردد كه وي پيوسته از گرايش جامعه دارد و به
كار خود  ي كساني كه چيزي جز نيروي گفت، طبقه داري سخن مي اي سرمايه يك مدل دو طبقه رسيدن به

دو طبقه يا  بنابراين، ماركس از تقليل جامعه به. ري سرمايه دا براي فروش ندارند يا همان پرولتاريا، و طبقه
  .دهد كار را تشكيل مي ها نيروي گويد، كه يكي از آن مدل واحد مي

هاي گوناگون آكادميك و روشنفكري رواج  طور سنتي مفهوم ديگري از طبقه نيز داريم كه در انديشه ما به
اين مدل ليبرال . گيرد اي از طبقات را دربرمي وعهشود كه مجم عنوان مدل ليبرالي درنظر گرفته مي دارد و به

اي از طبقات در جامعه وجود دارند كه  بندي از كار وجود ندارد، بلكه مجموعه گويد كه فقط يك طبقه مي
اي است كه درتضاد با مدل واحد  گرايانه اين همان مدل ليبرال كثرت. يك برتر از ديگري نيست هيچ

  .ماركس قراردارد
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كار را هم در ارتباط با مدل واحد ماركس و هم  ما بايد نيروي. هردو برداشت از طبقه درست استنظر من  به
  .گراي طبقات درنظر بگيريم در ارتباط با مدل كثرت

يابيم كه وي از طبقات گوناگون  اش، درمي هاي تاريخي ويژه درنوشته اگر آثار ماركس را در نظر بگيريم، به
در اين . گويد ، از طبقات متعدد سرمايه سخن مي»يجدهم برومرلوئي بناپارته«در . كند زيادي صحبت مي

  .كند ي واحد سرمايه صحبت نمي ي واحد كارگران و يك طبقه كتاب وي فقط از يك طبقه

طبقات بسياري  -توان يك گرايش  جا مطرح است، اين است كه مدل واحد ماركس از كار را مي چه دراين آن
ـ يا يك رويكرد ديد كه  ي واحد از كارگران است سمت يك طبقه به] اين طبقات[يش وجود دارند، اما گرا

ي واحد  امروزه موضوع اين نيست كه يك طبقه. نگريست اي سياسي مي اي واحد چون پروژه طبقه ماركس به
رسميت  به اي از كارگران و ي سياسي ما براي خلق توده تواند پروژه از كارگران وجود دارد، بلكه اين امر مي
كنم اين همان روشي است كه ما براي درك اصطالح  فكر مي. شناختن آن توده از لحاظ سياسي باشد

  .ايم كار برده به تود مولتي

معناي ليبرال  ي كارگران يا كثرت به يا يك طبقه: نكته اين نيست كه دو طرز تفكر دراين باره وجود دارد
و اين چيزي است كه  ها ـ جاي اين به. نوع مبارزه وجود دارد نكته اين نيست كه يك مبارزه يا چند. آن

ـ ما بايد اشتراكات بالقوه طبقات گوناگون كار و نيز اشتراكات  آن بپردازد كوشد به مي تود مولتياصطالح 
  .دهند شان را نيز تشخيص مي اما اشتراكات. مانند ها متفاوت باقي مي آن. ي مبارزات را درك كنيم بالقوه

را در  تود مولتي] ي پديده[تر را مطرح كنم و توضيح بدهم كه ما  ي ديگر و حتي فلسفي ه بدهيد يك نكتهاجاز
كوشم تا معناي آن را  اجازه بدهيد چند مقايسه كنم و سپس مي. بينيم تاريخ مفاهيم فلسفي اروپا چگونه مي

  .از لحاظ سازمان سياسي باز كنم

طور  منظور ما اين است كه مفهوم مردم به. فهوم مردم تفاوت بگذاريمو م تود مولتينخست، بايد بين مفهوم 
عبارت ديگر، مفهوم مردم امر واحدي  به. شود عنوان يك مفهوم استفاده مي ي سياسي به سنتي در فلسفه

هويت ملّي ذيل اين مقوله قرار . هماني است شود، و منظور از واحد اين است كه از جمعيت منتزع مي
  .گيرد مي

تفاوت ميان . گرايانه است يك مفهوم كثرت تود مولتي. هميشه از نظر ذهني متفاوت است تود مولتيهوم مف
  .بسيار تود مولتيمردم يكي است و . در همين موضوع است تود مولتيمردم و 

ي  هـ مهم است و هم الناس ي مردم، جمعيت، عوام توده اي از مفاهيم ديگر ـ و مجموعه تود مولتيمتمايز كردن 
عوام و . طور مستقل عمل كنند توانند به اند و نمي چندگانه هستند، اما غيرفعال] نيز[ها اجتماعي و  اين كثرت

جا ضرورت  وجود يك نيروي خارجي دراين. اند كه بايد هدايت شوند ي مردم نه فقط قابل هدايت توده
نام خود وارد عمل شود و از رهبري  تواند به يكند و م ابتكار خود عمل مي بنا به تود مولتيدر مقابل، . يابد مي

  .زند شدن تن مي



ارگونهطبقه کارگر يا انبوه بسي  13  

revolutionary-socialism.com   گرايش سوسياليزم انقالبى 
 

 تود مولتي. طور مشترك عمل كند تواند به ناظر بركثرتي اجتماعي است كه مي تود مولتياز نظر من، تعريف 
  .طور مشترك عمل كند هاي گوناگون، همراه باهم و به تواند فعال باشد؛ و لذا با وجود تفاوت مي

رسد كه در محيط آمريكاي  نظر مي به: اظهارنظر بيش از حد فلسفي است، اجازه بدهيد مثالي بزنماگر اين 
يك . شدند ها حذفي تلقي مي اين مدل. هستيم  80و 70، 1960هاي  شمالي ما وارث دو مدل سازمان از دهه

. كنند ل ميها زير يك رهبري واحد عم اي كه در آن جنبش پارچه و واحد داريم، مدل حذفي مدل يك
  .كنند ها زير يك رهبري واحد فعاليت مي توانند وجود داشته باشند، اما آن هاي زيادي مي جنبش

ها تأكيد  پارچه نيز روبرو بوديم كه برافتراق و آتونومي آن اين مدل يك درمقابل، ما با امتناعي نسبت به
گرايان با اين مدل مفهومي، يعني  جنس هاي فمينيستي، نژادي و هم درآمريكاي شمالي جنبش. كردند مي

ي غيرقابل  رسد كه با گزينه نظر مي چنين به. خواني داشتند پارچه هم دهي مركزي و يك امتناع از سازمان
  .}13{حلي ميان همانندي و افتراق روبرو هستيم

ـ ما مجبور شديم  چياپاساحتماالً زودتر و شايد بهتر باشد بگوييم از  بعد ـ به 1999 سياتلنظر من از  اكنون به
  .هايي مواجه نباشيم كه ديگر با چنين جايگزين

ناپذيري با  طور عيني در تضاد و آشتي كرديم به هايي را داريم كه فكر مي گروه سياتلكه، ما در  نخست اين
طرافداران سنديكاها، محيط زيست، . يكديگر قراردارند، درحالي كه عمالً با يكديگر اشتراك داشتند

ها عمالً ضمن حفظ نقاط افتراق، با يكديگر  ها و كمونيست هاي كليسايي، آنارشيست گرايان، گروه جنس هم
همانندي و افتراق را  ي متضاد دهي روبرو بوديم، مدلي كه دوگانه ما با مدل جديدي از سازمان. كردند كار مي
طور فردي و در  شويم يا هريك به پذيرد كه ما يا بايد زير يك مركزيت واحد متحد كند، يعني نمي رد مي
ما حتي در درك اين مسئله در سطح مفهومي (ايم  جاي آن شاهد اين بوده به. هاي جدا فعاليت كنيم بخش

توانيم متفاوت باشيم، كه بايد متفاوت  كه مي) مشكل داريم، اما بايد آن را در سطح سياسي درك كنيم
نامند تا مفهوم آتونومي و اشتراك  ها مي اه آن را جنبشِ جنبشگ. طور مشترك عمل كنيم بمانيم، اما بايد به

مفهوم توزيعي شبكه در اينترنت مورد توجه قرار  اي با توجه به عنوان مفهوم شبكه درك شود؛ و گاه به
دهي، پديدار  طور مستقل و در تالش براي درك اين مدل جديد سازمان اين اشكال گوناگون به. گيرد مي

  .اند شده

ي مفهومي مكمل،  يك دوگانه نظر من اين مدل مفهوميِ متضاد همانندي و افتراق جاي خود را به اين، بهبنابر
  .شامل اشتراك و كثرت داده است

اين دليل  به[اما . اگر همانندي و افتراق در تضاد با يكديگر باشند، بايد يكي را از ميان اين دو انتخاب كنيم
توانيم هردو را داشته باشيم و در واقع بايد  ما مي] ، پس[اد يكديگر نيستندمتض ̊در واقع اشتراك و كثرت] كه

  .دوگانه باشيم
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دهي داشته  اي از سازمان ما بايد نوع تازه] براساس آن[كه  ناظر بر آن معنايي است تود مولتيبنابراين، مفهوم 
طور سنتي با تحزب و طرد  به ناپذيري حذفي تمركزگرايانه بركنار بماند؛ وضعيتي كه باشيم كه از انعطاف

  .هاي مختلف اجتماعي پيوند داشته است گروه

  

  جدل مشاركت كنندگان

  اول از فلوريدا  شركت كننده

كنم عمالً شاهد آن هستم كه  درجايي كه زندگي مي. موافقم تود مولتياز  مايكل هارتمن كامالً با تعريف 
اي كه پس از تصويب  برنامه:] يعني[نامم ـ ي سياسي سفت و سخت مي چه يك برنامه جنبش خود را از آن

هاي مبتني  چه من ائتالف آن سمت  اين جنبش به. ـ كنار كشيده است همه بايد آن را با سرسختي دنبال كنند
شكلي پويا پيرامون يك موضوع متحد  رود كه در آن اختالف وجود دارد و مردم به ، مي ممنا بر موضوع مي

امروز ممكن است ما ائتالفي پيرامون يك مسئله شكل دهيم، و فردا ائتالف ديگري پيرامون . شوند مي
  .طوركلي متفاوتي بيابيم ممكن است هرروز خود را در مواضع به. موضوعي ديگر

ي تكنولوژي اطالعاتي است؟ درگذشته  نظرشما اين وضع اساساً نتيجه آيا به. اين است پرسش من از مايكل
بنابراين، مجبور بوديم هرسال يا هرسه يا . ي دور با يكديگر ارتباط برقرار كنيم توانستيم از فاصله ما نمي

توانيم  امروزه ما مي درحالي كه. شد اي را طراحي كنيم كه بايد دنبال مي چهار سال گردهم بياييم و برنامه
بنابراين، آيا شما . ي اطالعات دراين ائتالف بپردازيم مبادله دقيقه به 5سرعت باهم ارتباط پيدا كنيم و طي  به
  .ي ارتباطات است ي نخست ناشي از جنبش درعرصه گوييد كه اين در وهله مي

  )از شيكاگو(دوم   شركت كننده

ي جديدي از كارگران غيرمادي  ي اين مسئله كه طبقه درباره. رمدا مايكل هارتي اول پرسشي از  در درجه
درك من، از نظر ماركس  بنا به! است  ي كارگر كسب كرده شكل گرفته كه موضعي هژمونيك در درون طبقه

ي كارگر در ارتباط با  ي مبارزات طبقه كه، همه اول اين. دو دليل موضع هژمونيك دارند كارگران صنعتي به
ي توليد جديد و  ي كارگر صنعتي از توانايي ايجاد يك شيوه دوم، طبقه. رگران صنعتي بوده استمبارزات كا

  .سوي خود، برخوردار است ها به اين ترتيب كشاندن ديگر بخش به

گفته شد نقش هژمونيك دارد، آيا ] جا اين[چه  اعتبار آن ي كارگر غيرمادي به خواهم بدانم كه اگر طبقه مي
دهند؟ آيا  ي كارگر غيرمادي شكل مي مبارزات خود را پيرامون مبارزات طبقه] ديگر[اثرِ هاي متك مجموعه

ي جديد توليد را  ي پيرامون آن توانايي يك شيوه گرفته هاي متكاثرِ شكل ي كارگر غيرمادي و مجموعه طبقه
  دارند؟

  شركت كننده سوم
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ي  اختالف سطح درآمد يا شرايط كار در طبقه با توجه به. بحث بگذارم خواهم به جا مي چند نكته را دراين
مثالً باراندازان در اياالت متحده درآمد . ها نيست ي منافع درميان آن اشتراك گسترده كارگر لزومي به

دست  هاي غيردولتي پول زيادي به ي كارگر و سازمان زيادي دارند، درحالي كه ديگر قشرهاي طبقه
ي كارگر  ي كلي اين است كه درميان اقشار طبقه نكته. تفاوت استها نيز م آورند و شرايط كاري آن نمي

  .تكثر منافع وجود دارد

گذاري  استقالل و توانايي تأثير گرداند، الزاماً ميل به ها را در مبارزه متحد مي چه توده خواهم بگويم آن مي
  .گري يك دستگاه متمركز دولتي، يا اصوالً يك دستگاه متمركز است بدون ميانجي

كرد،  صحبت مي كريس هارمنوقتي . خواستم مطرح كنم، در رابطه با آرژانتين است ي ديگري كه مي نكته
تصرف  ها را به اكنون در آرژانتين كارگران كارخانه گذرد؛ چون هم جا چه مي من واقعاً ملتفت نشدم درآن

اي  ارد، پس چگونه چنان مسئلهي كارگر ظاهراً دخالتي در مبارزه ند بنابراين، اگر طبقه. آورند خود درمي
  تواند اتفاق بيفتد؟ مي

حقيقت مسئله اين است كه اوضاع در آرژانتين بحراني است، زيرا يك ديكتاتوري نظامي امپرياليستي 
ي كارگر مداخله ندارد،  كه بگوييم طبقه جاي اين ي نظامي است، به اين يك مبارزه. جا در قدرت است درآن

ي  ممكن است قشر نخبگان دخالت نداشته باشند، اما همه. ات دخالت دارندي طبق بايد بگوييم همه
كه پرچم  مسئله اين است كه چگونه بر جو سركوب چيره شويم، نه اين. هاي جامعه مشاركت دارند بخش
همه دراين مبارزه شركت دارند، و اين چيزي است كه در مورد . ي كارگر در اهتزاز باشد يا نه طبقه

  .انگيز است سيار شگفتآرژانتين ب

  شركت كننده چهارم

يك [ي تئوريك كه  دهد كه اين ديگر نه يك مسئله نشان مي زاپاتيستاجنبش . آيم من از مكزيك مي
كه ممكن  ي جنگي هستيم و درآستانه پورتو آلگرهنيستيم، بلكه در  سياتلما ديگر در . عملي است] واقعيت

اگر ما بخواهيم اين جنبش ]. منظور جنگ عراق است[است پيامد وحشتناكي براي كل بشريت داشته باشد 
ي كارگر قرار دهيم،  جنبشي عليه جنگ تبديل كنيم و اگر بخواهيم آن را زير رهبري طبقه جهاني را به

نحوي كه  ها را شكل دهيم، به ترين جنبش داريم كه گسترده ما نياز. دهي كنيم توانيم آن را سازمان نمي
چنان كه جنبش  هم. نمايش بگذارد اكثريت وسيعي از بشريت بتواند مقاومت خود را در مقابل جنگ به

  .يك دنياي جديد دست پيدا كنيم توانيم به نشان داده است، ما مي زاپاتيستا

  ) ميشله از كانادا(شركت كننده پنجم 

كنم خطر جنگ اكنون كامالً  فكر مي. اهم درخصوص اظهارات خانمي از مكزيك صحبت كنمخو من مي
چه ما از آن صحبت  آن. رسد كه بتوان جلوي آن را گرفت نظر مي كند و به برذهن همگي سنگيني مي
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داري برپا شده كه  يك جنبش جهاني ضدسرمايه. داري است كنيم راهبرد خالص شدن از شر سرمايه مي
  .دهد بار خود قرار مي ها تن را زير تأثيرات زيان اين نظام هولناكي است كه ميليون ار پايان دادن بهخواست

طبقاتي بدانيم، ـ  طبقاتي يا جنسيتي ـ  ي نژادي عنوان كارت برنده اين خوانشي غلط ازماركس است كه آن را به
ي استراتژي  ي مسئله گويد درباره  وي ميچه  آن. نژاد يا جنسيت داشته باشد ي كارگر اتكا به كه طبقه اين

هاي نظام را هدف قرار دهند، كجا هستند؟ اين يك داوري  طور مؤثر ريشه كه بتوانند به آن نيروهايي. است
بلكه مسئله اين است كه چه . اي نيست كه مقدم و باالتر از ديگر چيزها قرار دارد ي طبقه ارزشي درباره

ما يك جنبش . اين پرسش حياتيِ جنبش در شرايط كنوني است. اندازد كسي عمالً نظام را از كار مي
بينيم، كه  مي پورتو آلگرههاي  جا در خيابان ما آن را اين. داري و امپرياليسم داريم گستر عليه سرمايهـ  جهان

] هم[جشن بنشينيم، كه جشن  گذرد به چه در آرژانتين مي اين مهم است كه براي آن. نظير است بي
رأس  جاست و سعي در بازگشت به داري هنوز آن هاي امپرياليسم و سرمايه دانيم كه ريشه يريم؛ اما ميگ مي

چه نيروها و : بينيم؛ اين پرسشي اساسي است چه را در ونزوئال جريان دارد، مي ما آن. امور در آرژانتين دارد
سرمايه [تا تضمين كنند كه نظام  چه نبردهايي بايد در شهرها و كشورهاي ما وجود و جريان داشته باشند

  .دنياي بهتري برسيم از ضربات اين جنبش درامان نخواهد ماند، تا ما بتوانيم به] داري

  شركت كننده ششم

ي دو  خواهم نظرم را بگويم و در ضمن پرسشي درباره مي. است و اهل آرژانتين هستم جوزفينانام من 
بحث من نه كمي كه كيفي است، . ي كارگر است ي هژموني طبقه پرسش اول در ارتباط با مسئله. مضوع دارم

  .ـ اهميت زيادي دارد البته هرچند كميت نيز ـ

ي كارگر در امر گرد آوردن ديگر نيروها حول خود  كه طبقهكنم  گونه برداشت مي من از مفهوم هژموني اين
در ارتباط با آرژانتين، . داري شايستگي دارد راه حل سوسياليستي درمقابله با بحران سرمايه براي پرداختن به

دست گرفتن كنترل توليد توسط كارگران وجود دارد و من شخصاً با  ها و به جنبشي براي اشتغال كارخانه
  .كنم ها همكاري مي در كارخانهاين رفقا 

ها مشاغل جديدي براي  كه كارگران با اشغال كارخانه اين. است زانون كارخانهي مهم مورد يك نمونه
ها براي توليد كاالهاي سراميكي خود از زميني استفاده كردند كه  آن. كنند يا نه كارگران بيكار ايجاد مي

ها ماپوچهاين زمين محصوالتي در بزرگداشت ] خاك[ها از  آنها داده بودند و  آن به ماپوچهسرخپوستان 
تر  نوعي توليد بدون داشتن رئيس است كه تاكنون براي يك سال يا بيش] تحركات[تمام اين . توليد كردند

ناميم، كه طي آن  ي كارگر مي اي كوچك از آن چيزي است كه ما هژموني طبقه اين نمونه. ادامه داشته است
هايي براي  حل ها را در ساختن و جستجوي راه ـ مشكالت ديگر گروه اي اي رسته شيوه نه بهـ ي كارگر  طبقه

ي كارگر  لزوم هژموني طبقه كه من هنوز به بنابراين از اين ديدگاه است. دهد اين بحران مورد توجه قرار مي
ي يك راه حل  ود براي ارائهدور خ معناي تحميل كه معناي گردآوردن ديگر نيروها به باور دارم، و اين نه به

  .سوسياليستي است
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ي كارگر  طبقه كه آيا بايد محدود به: در ارتباط با جنبش ضدجنگ كه يكي ديگر از رفقاي قبلي مطرح كرد
آمدند  اما، اگر سنديكاهاي كارگري برزيل، ايتاليا و ديگر كشورها گردهم مي. باشد يا نه؛ بايد گفت قطعاً نه
گرفتند و جنبش  سازي را مي كردند و جلوي توليد كارخانجات اسلحه ري ميو جنبش ضدجنگ را رهب

  شد؟ كردند؛ عالي نمي داري تبديل مي جنبش ضدسرمايه ضدجنگ را مستقيماً به

  شركت كننده هفتم

ي احزاب كمونيستي  همه. دولت نظر دارد] مراتب سلسله[ي ماركسيستي مبارزه به بينم كه شيوه من مي
ي دولت را نفي  انديشه هالوويو  هارت، نگري. اند رپايه ارتقا از طريق دولت شـكل دادهفعاليت خود را ب

. كنيد ي دولت مقاومت مي كنم شما كمونيست هستيد، اما درعين حال در برابر انديشه فكر مي. كنند مي
ي چگونه صورت گير گيرد، تصميم ي كارگر را دربرنمي كه فقط طبقه تود مولتيخواهم بدانم در ميان اين  مي
خواندم كه  توني نگريي  ها من در يكي از مصاحبه. كمونيسم برسيم خواهيم كه به پذيرد، زيرا ما قطعاً مي مي

  .تسخير دولت رسيد جا به توان از آن كنم كه چگونه مي كرد و درك نمي ي سرخ صحبت مي وي از منطقه

  شركت كننده هشتم

ي كارگر غيرواقعي  و طبقه تود مولتيكنم كه تضاد بين  فكر ميهستم و  مجمع اجتماعي يونانمن عضوي از 
اي از افراد  ي كارگر مجموعه در سنت ماركسيستي، طبقه. اين دو اصطالح متقابالً نافي يكديگر نيستند. است
ي طبقات ديگر  دهند با بقيه ي كارگر را تشكيل مي توانيم گروهي از افراد را كه در جامعه طبقه ما مي. است
مفهوم مجموعه مواضع طبقاتي را  1970ي  ر نويسندگان فرانسوي دههو ديگ پوالنزاساز . ذات بپنداريم هم

. تر اين باشد كه بگوييم ديدگاه ماركسيستي يك راهنماي عمل است كنم درست فكر مي. در اختيار داريم
  .كنيم ي كارگر ديگر وجود ندارد و بعد دوباره آن را كشف مي شود كه طبقه سال اين بحث مطرح مي 20هر 

وي در . كاربرد در قرن هفدهم، اسپينوزا آن را به. از يك سنت معين برخوردار است تود تيمولي  ايده
يكديگر  ها باهم صحبت و به تواند هرشكلي را درك كند، اما وقتي آن گويد كه ذهن مردم نمي فرازي مي

  .است تود مولتياين راهنماي عمل . رسند كه در ابتدا وجود نداشت هايي مي حل راه گوش كنند به

. هزار نفر حضور دارند تود مولتيدريك : پس احمقانه است كه بگوييم. آمار ندارد بنابراين، مسئله ربطي به
  .كند ي كارگر را نفي نمي ي عملي است كه لزوماً وجود طبقه اعداد ندارد، بلكه شيوه اين موضوع ربطي به

را  تود مولتيما نبايد . وب نيست، درست استاين معنا كه لزوماً مطل مطرح كرد به كريس هارمننكته اي كه 
  .تواند منفي هم باشد اين كار ضرورتاً مثبت نيست و مي. ايدآليزه كنيم

  شركت كننده نهم

نظر من عامل ديگري را نيز بايد درنظر  به. من اهل كره جنوبي هستم و فقط يك پرسش از سخنرانان دارم
دهي توده  ي عمده، اين شكل نوپديد از سازمان اي من مسئلهي هژموني نيست، اما بر اين فقط مسئله. گرفت
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ما درخصوص بسيج مستمر مردم پيرامون يك . هاي متفاوت است هاي ناشي از هويت لحاظ دگرگوني به
محترم شمردن اختالفات و استقالل هربازيگر، مشكل  دليل تمايل زياد به ي مشترك حداقل، دقيقاً به برنامه

ي  ي مشترك براي همه ي يك برنامه زمان و تالش فراواني را براي توافق دربارهداريم؛ و اين مشكل 
ـ توافق كنيم؛ اما در مورد  سازي جنگ و جهاني چه با آن مخالفيم ـ آن توانيم نسبت به ما مي. طلبد اقدامات مي

صحنه آوردن شمار  از نظر به. اهداف مشكالت زيادي داريم هاي مربوط به ها و ديدگاه توافق برسر استراتژي
كنم از لحاظ  توافقي دست يافت، اما فكر مي توان به ي كارگر مي تري از افراد و مسلماً بسيج طبقه هرچه بيش

جنگيم با سرعت زياد تغييراتي را  ها مي كساني كه با آن. يك برنامه مشكالت زيادي داريم تداومِ تعلق به
ميل دارم نظر هردو . خواهيم بكنيم ن هستيم كه چه ميگريبا كنند و ما با اين مشكل دست به ايجاد مي

  .ي اين عوامل بپرسم سخنران را درباره

  شركت كننده دهم 

خاطر  به. خاطر دارم ، درسال گذشته بهمايكلميزگرد شما را، . ام آمده) آرژانتين( بوئنوس آيرسمن از 
شركت كنندگان ميزگرد منزوي  در مقابل بقيهامپراتوري آورم كه چگونه شما هنگام معرفي كتاب  مي

  .تري يافته است بينم اين مفهوم طرفداران و ياران بيش لذا خوشوقتم كه مي. بوديد

عنوان يك كار در جريان،  بسياري از رفقا هنوز اين كتاب را به. خواهم نقدي بريك نقد داشته باشم مي
  .خوانند دانند و مي ساله مي 30اي آسماني، و نه محصول يك كار سياسي و تحليلي  مائده

و  تود مولتيكليد درك » كارغيرمادي«و » احساس«كار برديد، مثل  كنم اصطالحاتي كه به لذا فكر مي
مسلماً از برخي جهات . سال پيش شده است يا بدتر 100كار بهتر از ] شرايط[دانم كه  نمي. استامپراتوري 

طر آوريم اين است كه محوريت مبارزه و تاريخ خا چه بايد به آن. بهتر و از جهات ديگر بدتر شده است
بنابراين از شما . داري صحبت كنيم آوردهاي سرمايه مبارزه بخشي از آن تاريخ است و ما نبايد فقط از دست

كشي و  نظام بهره به تود مولتيكه مفهوم  تري بدهيد، اين را بسط بيش تود مولتيي  خواهم كه اين ايده مي
  .سلطه تعلق دارد يا نه

  مايكل هارت

اما ابتدا . دهي است ي استراتژي و سازمان رسد پرسشي عمومي و تكراري باشد، مسئله نظر مي چيزي كه به
كنندگان اين بود كه آيا  ي يكي از نخستين پرسش مسئله. بايد يك سوء تفاهم را رفع كنم

كار  غيره اشتغال دارند، پيشگام نيرويكارِ توليد اطالعات و  هايي كه عمدتاً به كارغيرمادي، يعني آن نيروي
  .منظور من اين نبود و لذا اين را بايد روشن كنم. خواهد شد

مادي بر  كه از هژموني كار غيرمادي برديگر اشكال سخن گفتم، منظورم هژموني كارگران غير من وقتي
روند تا ما را  ميخواهم بگويم كه كارگران مايكروسافت در سياتل  من نمي. ديگر كارگران مادي نبود

اي تحليلي براي تشخيص  عنوان شيوه آن منظور طرح نشد كه به اين اصطالح به. سوي آينده رهنمون شوند به



ارگونهطبقه کارگر يا انبوه بسي  19  

revolutionary-socialism.com   گرايش سوسياليزم انقالبى 
 

ي اطالعاتي پيدا  شوند و چگونه صنعت جنبه كار رود كه چگونه ديگر اشكال كار متحول مي اين مسئله به
هاي گوناگوني  لذا، بخش. كنند اطالعات پيدا ميتري با  هايي مثل كشاورزي ارتباط بيش حتي بخش. كند مي

  .اما هژموني كارگران اطالعاتي در معناي سياسي آن مورد نظر است. از اقتصاد درحال اطالعاتي شدن است

پس پرسش اين است كه چه كسي جنبش را رهبري خواهد كرد و چگونه سازمان خواهد يافت؟ چه نوع 
. ايل نخست من اين است كه از دادن پاسخي مستقيم خودداري كنمكند؟ تم راهبردي اين روزها كفايت مي

چه انجام شده  درعوض، مايلم از آن. چنين پرسشي باشم پاسخ به كنم كه در مقام فيلسوف موظف به فكر نمي
ي ارتباطي  عنوان حلقه اي بايد به نهاد كرد كه صنعت رسانه نوعي پيش كننده به لذا نخستين شركت. بياموزم
نهاد  نيز راهي را پيش زاپاتيستارفيقي از جنبش . اين مهم است. تشكل و جدايي در مبارزه عمل كند در امر
كه بگويم چه بايد  ها بياموزم تا اين دهم از آن ترجيح مي. شوند هم مرتبط مي اشكال مبارزاتي كه به. كرد
ها پيكه ته رواور نكردني جنبش ي يك شكل، خالقيت ب مثابه به زاپاتيسموشناخت خالقيت باور نكردني . كرد

جا  ي اتفاقات آن كه بگوييم چه اتفاقي بايد بيفتد، سعي درخوانش و مشاهده جاي اين بايد به. در آرژانتين
  .داشته باشيم

رفيقي كه از . كنم، منظورم مبارزات كارگري و صنعتي در آرژانتين نيست ي كارگر مي وقتي صحبت از طبقه
كند و مسلماً رهبري مبارزات معيني  ي كارگر قطعاً مبارزه مي زد، گفت كه طبقه مبارزات كارگري حرف مي

من اين حقيقت را . كنم كنم كه اين گفته درست است؛ و من از آن حمايت مي فكر مي. را نيز برعهده دارد
تر  شها بي آن يابند و درچنين صورتي مردم به ها گاه موضعي هژمونيك مي گيرم كه برخي گروه نديده نمي
. سپارند ها گوش مي آن تر به هاي معيني هستند كه مردم بيش گروه] هرروي، هميشه به. [دهند گوش مي

نوعي موضع هژمونيك  ها به آن! جا گذاشته فكر كنيد در سراسر جهان به زاپاتيستاتأثيري كه گروه  به
  .اند؛ اما اين وضعيتي متغير است، نه دائمي يافته

اي  گونه ، بايد به معناي شخصي و جنبشي آن كه تعريفي از راهبرد يا استراتژي استي رهبري، در  مسئله
طوري كه نبايد حالت ثابت  به. از هم جدا كند] حال  درعين[هم بپيونداند و  ها را به شكل بگيرد كه گروه

  .داشته باشند

هايي  پرسش ها را به آن يا. راهبردها خودداري كنم هاي مربوط به پرسش كوشم از پاسخ به بنابراين مي
اين مسئله  ها بهترين شكل پرداختن به تشخيص اشتراكات آن. هاي كنوني برگردانم ي راهبرد جنبش درباره
  .است
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  كريس هارمن

اعتنا  آن بي ي كارگر متنفر يا نسبت به ي طبقه اي جز مبارزه گويم كه ما بايد از هرمبارزه وجه نمي هيچ من به
ي طبقاتي  ي جامعه ساله 5000ي مبارزات  ي جهان از جنبه من تاريخي درباره. بيندازيمباشيم و برآن تف 

  .ام نوشته

دوست ندارم آن ( سياتل] در[كه جنبش ضدجهاني شدن  اي كه با آن مواجهيم، اين نيست حال، مسئله با اين
چه چيز  به) ت بناميماي متفاو گونه را جنبش ضدجهاني شدن بنامم، بهتر است آن را جنبش جهاني شدن به

جنبش در آرژانتين . چه كنيم تا پيروز شويم؟ اين پرسشي حياتي است: دست يافت؟ پرسش اين است
اما مسئله اين است كه يك سال . اي نوشتم و اين جنبش را ستودم العاده است و يك سال پيش جزوه فوق

ي گوشت  دومين كشور توليد كنندهدر . ميرند از گرسنگي مي بوئنوس آيرسي  بعد از آن مردم در حومه
شما . چه بايد كرد؟ اين پرسشي است كه لنين نيز مطرح كرد. اند جهان مردم از گرسنگي درحال مرگ

  .ممكن است نخواهيد همان پاسخ اورا بدهيد، اما پرسش بايد مطرح شود

عام كرد در  را قتل چياپاس) بومي(سال پيش زماني كه ارتش مكزيك مردم  6. متأسفم زاپاتيستادر مورد 
هزارنفري مردم مكزيكو شركت كردم و اين پرسش برايم مطرح شد كه  10مكزيك بودم و درتظاهرات 

اين مبارزات  چرا نيم ميليون نفر در اين تظاهرات شركت نكردند، چه بايد كرد تا نيروهايي را براي كمك به
كه چهار تا  -طعيت، ولي اميدوارم چنين نباشدميل دارم بگويم با ق گردآورد؟ ما با اين احتمال مواجهيم ـ

  چه بايد كرد؟. هايي بر روي بغداد فرود خواهد آمد ي ديگر بمب شش هفته

اما اين پرسش نيز مطرح . دست آمده است هايي تاكنون به هنگام طرح اين پرسش بايد بگوييم چه موفقيت
  هاي ما كجاست؟ شود كه ضعف مي

كنيم  ما فكر مي. راه افتادند هاي لندن به توان توده ناميدشان، درخيابان كه مي هزار نفر، 400در ماه سپتامبر 
تنها افسوس من اين است كه آرزو . هاي لندن بكشانيم خيابان توانيم طي سه هفته يك ميليون نفر را به مي

  .پرداختم تبليغ و توزيع جزوه و بحث و گفتگو و از اين قبيل مي داشتم در لندن بودم و به

ي  نقطه. ي ضعف ما كدام است ما اين را نيز بايد بگويم كه وقتي اين كار را انجام داديم، بايد ببينيم نقطها
كساني هستند كه ارزشي را ] همان[كنند،  سرمايه را متوقف ] توانند مي[نيروهايي كه   كه آن ضعف اين است

سرمايه . اند بدون كارگران وجود داشته باشدتو سرمايه نمي] چراكه[آفرينند؛  كند، مي كه سرمايه استثمار مي
هاي بزرگ و  كشت و صنعت راند، زيرا به حاشيه مي سرمايه دهقانان را به. قتل برساند تواند بيكاران را به مي

  .داري از اين يا آن نوع متكي است زراعت سرمايه

اين . ايم يند، بسيج نكردهآفر داري خود مي ضعف ما چيست؟ واقعيت اين است كه ما نيرويي را كه سرمايه
. كند گويي مي اما وي دراين باره تناقض. ي كارگر وجود دارد طبقه: گويد مي مايكل هارتخوب است كه 

شود كه چند نفر  گاه اين پرسش برايم مطرح مي. قدر دشوار است درشگفتم كه چرا خواندن كتاب وي اين
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مشكل در زبان آن نيست، بلكه در . قضات آن ديرفهم استدليل تنا اين كتاب به. اند آخر خوانده آن را تا به
؛ و درجاي ديگر »نابودي است نزديك به«ي كارگر  طبقه: گويد جا مي در يك. ي نهفته در كتاب است انديشه

برعكسِ اين [دهم كه  كه من نشان مي كند؛ و زماني كاهش اعالم مي شمار آن را در اياالت متحده مطلقاً رو به
و اجازه دهيد . با ربط است] درحالي كه[داند،  ربط مي افزايش است، آمار ما را بي مطلقاً روبه] آن نظريه، شمار

انباشت سرمايه  گويم كه كارشان به گويم از كساني مي ي كارگر سخن مي روشن بگويم، وقتي كه از طبقه
اي نيز هستند  هاي گسترده شود، بخش نمي - اپرايوس، اويزرس افزايد، و اين فقط شامل كارگران دستي ـ مي

اَشكالي از  ي فورديستي جهاني، به درون يك جامعه ها به اما آن. شوند ها كشانده مي درون اين طيف كه به
اي است كه در مدارس بريتانيا،  اين پديده. شوند تر خاص كارگران دستي بود، جذب مي كشي كه پيش بهره

  .دهد مقياسي گسترده، رخ مي ها و در ميان كارگران دفتري در حتي دانشگاه

اي  هاي توده كند كه بگوييم جنبش اين افراد دست يابيم؟ اين كفايت نمي چگونه به: پرسش ما اين است
دانم كه حمايت بخشي از  كنند، در بريتانيا مي هاي مختلف داريم كه كارهاي مختلف مي متشكل از گروه

ي مردمي را جلب كنيم كه ارزش  اما چگونه آن توده .ايم دست آورده روشنفكران سياسي عليه جنگ را به
جا بايد بگوييم كه اين مردم  جريان انداختن سرمايه است؟ اين است پرسش محوري ما و اين ها در به آن

تباهي كشانده شده  شان توسط سرمايه به اند، اما زندگي ها ناپديد نشده آن. اي مستمر با سرمايه دارند رابطه
دانند  ها هنوز از نظام بيزارند، اما نمي آن. هاي بزرگ مجتمع و متمركزاند هم در كارخانه ها هنوز آن. است

  .ها را گرد هم بياوريم ما بايد اين. كه اين نظام وجود دارد

گويد ديگر  گاه كه مي آن. رود ها طفره مي عنوان يك كتاب اين است كه از اين پرسش بهامپراتوري مشكل 
كند كه در سراسر دنيا مردم  اين فكر نمي براي سرمايه و اوقات فراغت وجود ندارد، به تفاوتي بين زمان كار

كتاب از استراتژي و . نالند وار براي سرمايه تبديل شده است، مي زمان كار برده از فقدان اوقات فراغت كه به
  .ها اهميت زيادي براي جنبش ما دارند و اين پرسش. گريزد تحليل مشخص مي

اين معنا  دهند، آن را به را تشكيل مي» ي هژمونيك اليه«گويد كارگران اطالعاتي اكنون  ميراتوري امپوقتي 
دهند، زمان  تر مردم انجام مي تر از بيش كنم كه جنبشي داريم متشكل از مردمي كه كاري آسان تفسير مي

هايي كه ما انجام دهي و غيره و نيز كار تري براي انديشيدن، گردهم آمدن، تظاهرات، سازمان بيش
توانيم از بقيه  و مي» ما سرآمد ديگران هستيم«گوييم  اما بعد مي. ها درست است ي اين همه. دهيم، دارند مي

كند،  ي زنان را وارد بحث مي ي كارگر مسئله كرد طبقه گويند روي و وقتي مردم مي. نظر كنيم مردم صرف
كار مزدوري  تحمل بار مراقبت از كودك هستند، به هحقيقت اين است كه زنان درهمان زماني كه مجبور ب

تر  ها را بيش كار مزدوري آن داري اين است كه با كشاندن زنان به ويژگي متضاد سرمايه. شوند كشانده مي
  .دهد و ما بايد اين مسئله را مورد توجه قرار دهيم دهي جمعي قرار مي از گذشته درمعرض اشكال سازمان

: بلكه بايد بگوييم. سبك و سياق قديم و مانند آن، سخن بگوييم توانيم به ييم ما نمياين خوب نيست كه بگو
يك (تر از هميشه، يك سوم جمعيت جهان  ي كارگري بزرگ واقعيت چيست، واقعيت اين است كه طبقه

كارند  يدهد، و شمار بسيار زياد از مردمي كه ب را تشكيل مي) ي پرولتري هستند اين معنا از رگه سومي كه به
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اما در حاشيه اجتماع بودن . درون جنبش كشاند ها را به توان آن مي] اما[اند  حاشيه جامعه رانده شده و به
چگونه نيرويي را بسيج كنيم كه بتواند اوضاع را . ها قدرت تغيير اوضاع را ندارند اين معناست كه آن به

. ي كوچك در بريتانيا وجود دارد د، يك نمونهكنن تغيير دهد، زماني كه مردم از بسيج عليه جنگ صحبت مي
ي قطاري كه از حمل  راننده 15دهد كه  كنم كه جنبش ضدجنگ در بريتانيا اين نكته را تشخيص مي فكر مي
چگونه اين را . ي تسليحاتي براي اين جنگ خودداري كردند، در پيشاپيش اين جنبش قرار گرفتند محموله

زنند، اين كار  كارشان براي جنگ سر بازمي يل كنيم كه از استفاده از نيروياي از كساني تبد جنبشي توده به
كردي از جهت گفته شده  اما تا زماني كه روي. هاي خودبنياد نيز براي آن وجود ندارد و پاسخ. آساني نيست

  .كند ميامپراتوري ] كتابِ[همان كاري كه . رويم  آن نداشته باشيم، از اين موضوع طفره مي به

  كت كننده يازدهمشر

. ايد نپرداخته امپراتوريي  مسئله اما به. ايد صحبت كرده تود مولتيشما زياد از . دارم مايكل هارتپرسشي از 
پس از حمالت يازدهم سپتامبر، اين . ي خود يكي يافتم وقتي كتاب شما را خواندم، ابتدا آن را با انديشه

ي مفهوم امپراتوري  پرسشي درباره خود را ملزم به پرسش برايم مطرح شد، و با پيشرفت جنگ آمريكا
بازتاب  امپراتوريهرشكل در مفهوم  خواهم سؤال كنم كه چگونه حمالت يازدهم سپتامبر به لذا مي. ام كرده
  يابد؟ مي

  شركت كننده دوازدهم

ي كه شامل چه تعاريف نظر ار اين صرف(ي كارگر  ي طبقات تحت ستم و نيز طبقه هايي درباره صحبت
كشان  باور من چند طبقه وجود ندارد و فقط يك طبقه، كه ستم به. وجود داشته است) شوند شوند يا نمي مي

كنم كه بايد آن مبارزه را  ي من مبارزه بايد براي آزادي همه باشد و فكر نمي عقيده به. هستند، وجود دارد
اي تعلق دارند، بلكه  كدام طبقه پرسيم كه به يها نم اند، از آن بينيم كه گرسنه وقتي مردمي را مي. محدود كنيم

  .ها كمك كنيم آن خواهيم به مي

  شركت كننده سيزدهم

در يكي از آخرين  توني نگري. سوي جهان بدون مرزهاي ملي را آرماني كرده است پيشرفت بهامپراتوري 
پاسخ وي اين . سوي امپراتوري خواند جانبه عليه عراق را ضدگرايش آشكار به هاي خود تهاجم يك مصاحبه

گذارد، انقالبي منفعل كه در مسيري  نمايش مي ي تضادهاي امپراتوري را به بود كه اين تهاجم ظاهراً استحاله
نظر  به. هاي اروپايي است اروپايي و اتحادي از قدرت حل وي تحكيم يك بلوك راه. دارد ارتجاعي گام برمي

  .شما واكنش ما در برابر اين تهاجم جديد چه بايد باشد

  )ازاستراليا(شركت كننده چهاردهم 
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گفت، چون اين  مي تود مولتييكي از نخستين كساني پاسخ دهم كه از موافقت خود با مفهوم  خواهم به مي
كنيم،  دنياي امروز نگاه مي اما وقتي به... دهد گرايي را بازتاب مي اتونومي در مقابل مركزيت مفهوم ميل به

خواهيم  ها تا چه اندازه اقتدارگر هستند، نمي بينيم كه آن ي حاكم اياالت متحده، و مي و طبقه جورج بوش به
ها چگونه نظام را  كنم بايد ببينيم كه آن اما فكر مي. داشته باشيم گردانند، ها مي اين نظامي كه آن كاري به
. ي حاكم بر آمريكا كند، يك طبقه را در پشت خود دارد، طبقه سرِخود عمل نمي جورج بوش. كنند اداره مي

 تواند برود، قدرت هرجا مي قدرت نظامي، دولتي كه دراين جهان به. اي در اختيار دارد العاده وي قدرت فوق
هاي  ها، رسانه ها برانديشه بنابراين، آن. هاي بزرگ ي اقتصادي، با حمايت و پيوند با شركت العاده فوق

. رسميت مي شناسد وجود اين قدرت را به تود مولتيكنم كه مفهوم  ، و فرهنگ كنترل دارند و فكر مي گروهي
دنبال  بگذريم، يا از آن پنهان شويم يا به توانيم از كنار آن رسميت بشناسيم، نمي اين قدرت را به] وجود[اگر 

  .استقالل ازآن باشيم

. اند هاي خود را در آرژانتين تصرف كرده كارگراني اشاره كردند كه كارخانه كنندگان به برخي شركت
نشست و ) ها كارخانه(جا  توان در آن اما تنها نمي. جا صورت گرفته است انگيزي درآن كارهاي شگفت

ي سركوب و اختناق در آرژانتين دست و پنجه  بلكه هنوز بايد با مسئله. خوش بود خانه دلتصرف يك كار به
هرچه  جنگد؛ و به خواهد، مي اين قابليت اياالت متحده پرداخت كه با هركس كه مي نرم كرد و هنوز بايد به

طعاً نيازمند ما ق. اندازد؛ و مردم را از نظر اقتصادي تحت فشار قرار ميدهد خواهد، دست مي كه مي
. شمارد دهي جمعي را مردود مي اين سازمان تود مالتيمفهوم . دهي جمعي هستيم دهي، و سازمان سازمان

  .همين دليل است كه فكر مي كنم بايد تحليل طبقاتي داشته باشيم به

  )از لندن(شركت كننده پانزدهم 

كريس . بلكه هردو مهم هستند. ن نيستي كارگر، مسئله برتر بودن اين يا آ ها و طبقه درارتباط با جنبش
آهن در اسكاتلند را پيش كشيد كه از حركت دادن محصوالت نظامي براي  ي كارگران راه مسئله هارمن
ها چنين  چرا آن. اين يك تحول بسيار مهم در ميان كارگران انگلستان است. خودداري كردند] عراق[جنگ 

راه [ريتانيا عليه جنگ؛ بدون آن جنبش اعتراضي، كارگران اي در ب خاطر جنبش اعتراضي توده كردند؟ به
تنهايي  به] ضدجنگ[ي كارگر يا جنبش  طبقه. نفس الزم را براي بازداشتن آن قطار نداشتند اعتماد به] آهن

نفس  ي كارگر اعتماد به طبقه تواند به جنبش مي. كنند برد، بلكه هردو باهم اهميت پيدا مي كاري از پيش نمي
  .آن نياز دارد ي حاكم به ايدئولوژي طبقه اي كه براي تهاجم به ا بدهد، روحيهالزم ر

  شركت كننده شانزدهم

  .سوژه، استراتژي و سازمان سياسي. خواهم مطرح كنم سه مسئله را مي

ي كارگر در اين اتحاد با توجه  نقش هژمونيك طبقه. اي از طبقات تحت استثمار است ي انقالبي آميزه سوژه
محوريت آن در پيوند با محوريت آن طبقه در بازتوليد خود جامعه . شود آن در توليد تعيين مي نقش به

گويند كه ما را از جايي كه هستيم  كنند، از فرآشدي مي ها از استراتژي صحبت مي وقتي ماركسيست. است
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كنيم، اين امر  يدهي كارگران صحبت م سازمانـ  وقتي امروز از خود. شود هدفي در آينده رهنمون مي به
دهي كارگران  لذا، وقتي از سازمان. ي آينده ارتباط دارد دهي كارگران در جامعه مستقيماٌ با چگونگي سازمان

اي در آينده نظر  جامعه اند، به گوييم با رهبراني كه هردم در معرض بازخواست سبك شورايي سخن مي به
حزب در . اي شكل گرفته است هاي آتونوم بزرگ توده ندهي با سازما اي از سازمان داريم كه براساس گونه

مركزيت  ما بايد به. كشد دوش مي هاي تاريخي را به كند كه تجربه اين موضع نقش يك ميانجي را بازي مي
  .چنان كه بورژوازي مركزيت دارد برسيم، هم

  كننده هفدهم  شركت

تري نياز داريم كه حمل  اميون بيشرانندگان قطار و ك شما گفتيد به. دارم كريس هارمنپرسشي از 
تنها چيزي . ي انقالبي هستند آنها طبقه] زيرا[ها قدرت توقف جنگ را دارند،  تسليحات امتناع كنند، زيرا آن

نظر من  به. ها را متوقف كنند توانند كاميون ها نيستند كه مي خواهم بگويم اين است كه فقط راننده كه مي
  .تواند چنين كاري را انجام دهد تين نشان داده است كه ميها در آرژانپيكه ته روجنبش 

  شركت كننده هجدهم

جا  در اين. ي اين بحث ابراز كنم ي اداره ام را از شيوه خواهم ناخشنودي ام و مي من از آفريقاي جنوبي آمده
فكر . شود يناميده شده است، كشيده م تود مولتيچه  ي طبقاتي و آن چه مبارزه خط تمايز پررنگي بين آن

چه  در آفريقاي جنوبي، آن. هردو مستحق نكوهش براي خلق اين دوگانگي هستند كريسو  مايكلكنم  مي
اي سياسي بود كه مسايل نژادي، ملّيت، جنسيت، زمين و هرموضوع قابل  ناميديم، مبارزه ما مبارزه طبقاتي مي
  .داشت چه برما ستم روا مي برآمده از آنچه ما را متحد كرد عقل سليمي بود  آن. گرفت تصوري را دربرمي

بارآورد، كه  ي ما وجود داشت كه وضع كنوني را براي ما به زمان در مبارزه با اين حال، نقاط ضعفي نيز هم
همين ممكن است بازتاب اين دوگانگي ميان . قدرت رسيد ي مبارزات مردمي به دولتي نوليبرال در نتيجه

  .باشد تود تيمولي  ي طبقاتي و ايده مبارزه

كنم اين واژه تبارشناسي قابل  ي هژموني توجه كنيم كه بارها و بارها از آن استفاده شده، فكر مي واژه اگر به
داشتن  ي حاكم با واداشتن همه در جامعه به اين شكل چگونه طبقه به. اي در ماركسيسم دارد استفاده

تواند حاكمان  دهد و لذا مي اكثريت را تشكيل مي عنوان فرد، و نه بخشي از يك جمع كه تصويري از خود به
از سوي ديگر، بخش ديگر درك كالسيك از هژموني اين بود كه چگونه . كند را سرنگون كند، حكومت مي

اي  اين مسئله. كند هايي تحت ستم عمل مي هاي مبارزه توده ي ديگربخش عنوان متحدكننده ي كارگر به طبقه
) سال گذشته دقيقاً همين چيزي بود كه اتفاق افتاد 70ميراث استالينسم در طي و (سازماني و دستوري نبود 

ي  روي از طبقه دنباله كنم ماركسيسم را بتوان با چنين دركي مورد استفاده قراردارد كه مردم بايد به فكر نمي
از . كنم تقاد ميان مايكلاين دليل است كه از موضع  به. هرمعناي مورد نظر از آن واداشته شوند كارگر به

كاسه كنيم و  هاي مخالف را يك ي اشكال مبارزه و گروه سوي ديگر، اگر ما اين درك را داشته باشيم كه همه
وجه ضعيف  كنم به كند، فكر مي دنبال آن نباشيم كه دريابيم چه چيز درعمل اين مبارزات را متحد مي اگر به
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ي ضعفي است كه مارا در  كنم اين نقطه رسيم و فكر مي جاي نقاط قوت احتمالي آن، مي اين مبارزات، به
اي هژمونيك كه مبارزان ديگر را  عنوان طبقه ي كارگر ـبه طبقه. كشاند ي خطر مي نقطه آفريقاي جنوبي به

هاي مبارزات ستمديدگان نتوانسته موضع هژمونيك خود را  ي طيف كندـ در متحد كردن همه متحد مي
عنوان  قبيل آزادي ملي و دمكراسي توسط يك گروه از نخبگان مصادره و به لذا مسائلي از. اعمال كند

  .ما عرضه شد ها به بخش آن ديدگاه مبارزات وحدت

سال  20هاي مختلفي كه در  كثرت جنبش. اين مسئله طفره برويم توانيم از پرداختن به گمان من، ما نمي به
ي  كنيم، نحوه ما براي پيشبرد امر مبارزه جستجو مي چه اما آن. اند، تحول مثبتي است گذشته سربلند كرده

ي كارگر است، نقش وحدت بخش اين طبقه  نظر من ويژگي طبقه چه به و آن. متحد كردن اين مبارزات است
  .ي اشكال ديگر مبارزه را عليه دشمن مشترك دارند ها درعمل امكان متحد ساختن همه آن. است

  مايكل هارت

اي را كه آخرين  كنم نكته فكر مي. اند كه بايد پاسخ داده شوند هاي بسيار زيادتري نيز مطرح پرسش
يك بديل ] انتخاب[عنوان  اين بحث به شما نبايد به: كننده از آفريقاي جنوبي مطرح كرد، مهم است شركت

دهي و راهبرد  كاناتي براي سازمانعنوان ام بنگريد، بلكه برعكس بايد آن را به ـ تود مولتيي كارگر يا  طبقهـ 
ي كارگر را  ي من طبقه عقيده دو مسئله را ما بايد از نظر راهبرد در نظر بگيريم، كه به. سازماني تلقي كنيد

گويد، بلكه از اشكال  ي كارگر سخن نمي ها از طبقه ي آن بخش از كنار گذاشتن همه كريس. گذارد كنار نمي
ي كارگر و  گويد كه آيا طبقه ي موقت و اين مسئله سخن مي شكال شبكهراهبرد و مركزيت در مقابل ا

اين بحث نبايد در  بيان استراتژيكي، به به.  كنند يا نه كارگران صنعتي اولويت و نقش محوري پيدا مي
  .جويي نگريست چارچوب تضاد يا بديل

بلي كه گفته بود ما مركزيت يك سخنران ق اي بپردازم كه به كننده سخنان شركت خواهم به جا مي دراين
ي كافي در برابر دشمن رويارو  اندازه مركزيت نياز داريم تا به وي گفت قطعاً به. خواهيم، پاسخ داد نمي

ي نخست، كارآمدي  مسئله. ها را ازهم جدا كنم خواهم آن جا دو مسئله هست كه مي در اين. نيرومند شويم
خواهيم شكل متمركزي از سازمان داشته  آيا مي. مندي است هي دومي كه بايد مطرح شود فايد مسئله. است

پوشي كنيم؟ آيا  خواهيم از دمكراسيِ خود جنبش چشم دنبال كارآيي هستيم، آيا مي باشيم؟ اگر به
ها تحميل كنيم و خود را  ها و شمار معيني از جمعيت ها، جمعيت ها را برجنبش خواهيم اين محدوديت مي
هاي  ي جنبش و خواسته اي هستند كه درباره هاي سياسي ها پرسش خواهيم؟ اين ه نميچيزي تبديل كينم ك به

  .شود خودمان مطرح مي

گرايي كاراتر نيست و ما با يك جنبش سنتي،  خواهم اين بحث را مطرح كنم كه مركزيت من هم چنين مي
چه  كنم آن چنين فكر مي من هم. ي كارگرصنعتي پيروز نخواهيم شد مدار مبتني برطبقه ـ  متمركز و حزب

امروز از نظر پيشرفت در درون جنبش و آثار بيروني جنبش كارآمدتر است، درحقيقت نوع جديدي از 
دنبال راهي براي اقدام مشترك است،  پذيرد، و به تابد، رهبران را نمي جنبش است كه مركزيت را برنمي
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تر، كه مؤثرتر  چنين نه فقط مطلوب ين راه هما. كنند ها و در جنبش عمل مي همراه افرادي كه در شبكه به
  .رسد نظر مي ـ به نيز ـ 

  كريس هارمن

ي امپراتوري و امپرياليسم  اي را درباره كنندگان نكته يكي از شركت. خواهم مطرح كنم چند نكته را مي
كدام كشاند كه هر جا مي آن درآمد بحثم اين را مطرح نكردم، چون هردوي ما را به من در پيش.  گفت
را يك اصطالح » امپراتوري«اما بايد بگويم كه من اصطالح . ي ديگر صحبت كنيم دقيقه 20كم  دست

براي امپرياليسم يك . ها در آن مستتر نيست دانم، زيرا درجه و ميزان رقابت امپرياليسم خطرناك مي
نقش فائقه را دارد؛ اما از  مراتب وجود دارد كه اياالت متحده در رأس آن قرار دارد و از نظر نظامي سلسله

. ها بسيار مهم است وجود اين امپرياليسم. آيد لحاظ اقتصادي چنين نيست، و درنتيجه تضاد منافع پيش مي
چنگ آورد و از اين  جنگد، اين است كه نفت را به مي] فارس[كنم يكي از داليلي كه آمريكا در خليج  فكر مي
اين مهم . و نيز چين ديكته كند كه ايستار جهان چگونه بايد باشدهاي اروپا و ژاپن  امپرياليسم طريق به

اين . برداري كنيم معناي شكاف در داخل اردوي دشمن است و ما بايد از اين شكاف بهره است، زيرا به
كار بايد بكنيم؟ ما بايد بدون  با اين آزادي عمل چه. كنند ها آزادي عمل فراواني را براي ما فراهم مي شكاف
مان بپردازيم، اما متوجه باشيم كه جنگ دراين  بسيج نيروهاي هاي رقيب به نه حمايتي از امپرياليسمهرگو

  .}18{راه انداختن جنبشي عليه آن باشد ترين كار بايد به لحظه عليه امپرياليسم آمريكاست و اكنون مهم

من از سنتي . گرايي باز گردم ي مركزيت مسئله خواهم دوباره به كنيم، مي زماني كه از اين چيزها صحبت مي
مشرب و توتاليتر براي جهان  يك ديكتاتور استالين سوسياليسم از پائين باور دارد، كه باوري به آيم كه به مي

ها در انواع  ها و استالينيست اي با مائوئيست  هاي طوالني ها پيش جروبحث آورم كه سال ياد مي به. ندارد
با اين حال، كامالً براين باورم كه تصميمات محوري معيني دراين . ائل داشتيماين مس ها، راجع به گوناگون آن

اند كه گويي آمريكا  كار خود سرگرم كنند و به مثالً افراد بسياري طوري صحبت مي. لحظه بايد گرفته شود
) Welt Sozial forum(» مجمع اجتماعي جهان«احساس من اين است كه . ي بمباران بغداد نيست درآستانه

بسيج عليه جنگ در عراق بدهد و  ي آينده به بايد در اين مورد تصميم بگيرد كه اولويت را طي چند هفته
شود  از جنگ با عراق موجب تسهيل امور ديگري مي جورج بوشآن بپردازد، و درك كند كه بازداشتن  به

جهان «فقر در . انجام خواهد شد تري ي آمريكا با سهولت بيش تجارت آزاد قاره. خواهيم انجام دهيم كه مي
ها را درك  ما بايد ارتباط اين. المللي پول پليدتر عمل خواهد كرد تر خواهد شد، و صندوق بين بيش» سوم

  .گيري محوري است معناي نوعي تصميم كنيم و اين به

نجام دهيم، ي خود را ا كنيم كه چگونه مبارزه وقتي كه ما دراين باره صحبت مي. برم تر مي بحث را پيش
اين جنبش، يك جنبش اقليت . بياييم همه صادق باشيم. نقاط ضعف جنبش نيز توجه كنيم گاه بايد به آن

اما ما همه آگاهيم كه نفوذ عميقي در جامعه خود . لحاظ فعاالن آن بسيار قدرتمند است اين جنبش به. است
اين يك . ان يا محل كارمان را بسيج كنيمي افراد كوچه و خياب توانيم همه دانيم كه نمي همه مي. نداريم
  با اين نقطه ضعف چه كنيم؟. ي ضعف است نقطه
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ي مردم با چه  شما بايد بگوييد توده. »العاده نيست؟ هستيم، فوق تود مولتيما يك «توانيد بگوييد  شما نمي
ي مردمي  ند، آن تودهآور دست  قدرت تغيير جامعه را به] بايد[ها از كجا  مسائلي روبرو هستند و اين توده

پلشتي كشيده شده، كه مجبورند شب و روز كار كنند، كه  به] ديگر[شان كامالً از سوي مردم  كه زندگي
  .زند داري رقم مي روزگارشان را سرمايه

» ي كارگر صنعتي طبقه«از عبارت  مايكل هارتي  استفاده. ها هستند ي كارگر اين آدم منظور من از طبقه
بينيم كه مثالً زندگي همسرم  ي كارگر صنعتي ناپديد نشده است، اما مي من گفتم طبقه. انه استكامالً ناصادق

تر مطابق  تر و بيش مردم بيش. شود كش بود، مي تر شبيه زندگي پدرم كه يك لوله كه معلم است هرچه بيش
ي  زندگي طبقه اين يك الگوي. شوند داري درهم آميخته مي يك الگوي زندگي تعيين شده توسط سرمايه

دنبال سازماندهي  اين جاهاست كه ما بايد به. كارگري است، چه در اداره كار كنند چه در مدرسه يا كارخانه
  .جاهاست كه ما بايد با قدرت درآويزيم اين. باشيم

انگيزي،  پسند نفرت هاي عامه ها چنان روزنامه كنيد چرا آن فكر مي. طرف ديگر كامالً از مسئله آگاه است
اين دليل است  اند؟ به گرايان و مهاجران برپاكرده جنس ها، هم پراكني عليه اقليت سرشار از بيزاري و نفرت

ي كارگر  ما بايد درك كنيم كه مجبوريم براي رهايي طبقه. ي كارگر را كنترل كنند فهمند بايد طبقه كه مي
راحتي  توانيم به معناي آن است كه ما نمي اين به. رهاسازي خود كند ي كارگر شروع به مبارزه كنيم، تا طبقه

  .»آن هدف رسيديم به«يا » اين هدف رسيديم ما به«بنشينيم و بگوييم 

ها پيكه ته رومشكل كليدي در آرژانتين اين است كه سال پيش جنبش . ي آرژانتين دارم صحبتي هم درباره
ي كنترل  غل خود در چنبرهي كارگر در هراس از دست دادن ش ها شكل گرفت، اما طبقه اسمبليو 

توان از رهايي  تا زماني كه اين كنترل درهم شكسته نشود نمي. ساالري سنديكاهاي كارگري باقي ماند ديوان
اما اين . ما بايد اين مسائل را در نظر بگيريم. داري صحبت كرد المللي پول و سرمايه آرژانتين از صندوق بين

ي  چگونگي رخنه بلكه به. ها را مورد مالحظه قرار دهيمپيكه ته روش آن معناست كه ما نه فقط بايد جنب به
تواند كساني را بسيج كند كه  چگونه اين جنبش مي. ي كارگر شاغل هم بايد بپردازيم درون طبقه آن به

ها و ادارات  كنند و در كارخانه آورند، در بخش توليد آب كار مي حركت درمي ها و قطارها را به اتوبوس
  .هستندمشغول 

متأسفم كه بايد بگويم . خواهيم جامعه را تغيير دهيم، اين مشكلي است كه بايد با آن برخورد كنيم اگر مي
دهد،  اي از شكست را بازتاب مي اين كتاب دوره. روند در كتابشان از اين مسئله طفره مي نگريو  هارت
نفس براي جنگيدن  جسارت و اعتماد بهها حضور داشتند اما كارگران شاغل  اي كه درآن انواع جنبش دوره

  .نفس هستيم اما در دوران جديد، ما شاهد آن جسارت و اعتماد به. نداشتند

لرزه  ها را به اقدام زدند، دولت سفيد هرزمان كه در قرن بيستم مشتركاً دست به كارگران يدي و يقه
س زده و سركوب شدند، نه فقط وقتي پ. ها را متوقف كردند انداختند، جامعه را تغيير دادند و جنگ

ي  خواستند خود را رها سازند و همه هايي كه مي ي گروه كارگران دچار رنج و محنت شدند، بلكه همه



ارگونهطبقه کارگر يا انبوه بسي  28  

revolutionary-socialism.com   گرايش سوسياليزم انقالبى 
 

حركت در نيايند  تا زماني كه كارگران در مكزيكوسيتي به. زحمت افتادند جنگيدند، به هايي كه با ستم مي آن
ي مرزي با گواتماال، درعين فقر، بينوايي و بيماري و  منطقهرا در  زاپاتيستاچنان جنبش  دولت مكزيك هم

» حركت در آورديم؟ چگونه كارگران مكزيك را به«: گويند مي. مرگ كودكان، در تنگنا قرار خواهد داد
ها  آن. ها مشكالت خود را دارند بايد ببينيد كه آن. ها ارتباط برقرار كنيم پاسخ اين است كه بايد با آن

ها ارتباط بگيريم و  چگونه با آن«شما بايد بگوييد . گردانند اي اقتصاد آمريكا را مي ك و تااندازهاقتصاد مكزي
  .لحاظ استراتژيك امر محوري جنبش ماست ها به ارتباط با آن» دهي كنيم؟ ها را سازمان چگونه آن

ن بحث راهبردي اهميت كنم اي خاطر اين بحث سپاسگزاري كنم زيرا فكر مي به مايكلخواهم از  در پايان مي
  .نظر من دو بحث عمده در اين مجمع اجتماعي مطرح است به. حياتي دارد

نخست، يك بحث عاجل است كه از لزوم يك فراخوان محوري براي بسيج همگان عليه جنگ حكايت 
و ما بايد در شود  اهللا و قاهره برگزار مي در آتن، لندن، رام] 2003[فوريه  14روز جهاني براي اقـدام . كند مي

  .بي نظمي اجتماعي عليه جنگ تبديل سازيم بسيج مردم بپردازيم تا مخالفت با جنگ را به همه جاي جهان به

اين فكر كنيم كه چگونه وضعيت در اقليت بودن اين جنبش را درهم شكنيم، و با  نظر من بايد به سپس، به
ي  طبقه ها ـ زيرا كار آن. داري برخوردارند ايهي سرم كساني ارتباط برقرار كنيم كه از قدرت تغيير جامعه

  .ي محوري ماست گردش درمي آورد و اين مسئله داري را به ي سرمايه هاي زندگي در جامعه ـ چرخ كارگر

 


