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 »زني كارگران در ايران پس از انقالب طبقه؛ توان چانه كارگران بي«اي كه در ابتداي كتاب  دارم به وعده ي پيشِ رو سعي در مقاله
، به علت استلزامات »زني چانه توان« و نامناسب دانستن اصطالح رغم خنثي ام كه علي جا توضيح داده ام عمل كنم. آن داده )1397(

در هنگام نگارش متن، عمالً مجبور به استفاده از آن در  جا شخصيِ نابهچنين لحاظ كردن برخي تعارفات و مالحظات  آكادميك و هم
هاي اين اصطالح را بيش از اين (و خصوصاً در  تيام؛ و حاال با اذعان به اين خطا، كنار آمدن و مماشات با كاس عنوانِ نهايي كتاب شده

 بورلي برداشت و 1رايت اُلين اريك طبقاتي ي منازعه و مصالحه ي ام كه از نظريه چنين گفته دانم. هم هاي آتي) درست نمي پژوهش
نواقص اين تئوري و اقتباس آن، ام و در مورد  كرده  مطالبم استفاده بيان براي بخش انسجام چارچوبي عنوان به صرفاً آن، از 2سيلور

كنم  مطالبي دارم كه به صورت مستقل بيان خواهم كرد. بر همين مبنا و براي تدقيقِ مسائل نظريِ فوق، در ادامه سعي مي
 اين غلبه بر مسائل پژوهشي و سياسيِ ناشي ازرا برشمارم و نهايتاً پيشنهاداتي براي  از آن ي رايت و برداشت سيلور هاي نظريه كاستي
  ها مطرح كنم. ضعف

 ي مصالحه و دار سرمايه ي طبقه منافع كارگر، ي طبقه قدرت«ي مفصل ايشان تحت عنوان  توانيد در مقاله ي رايت را مي نظريه(
 سازي جهاني و كارگري هاي جنبش كار؛ نيروهاي«توان در كتاب  مي همبخوانيد؛ برداشت سيلور از اين نظريه را  )2000( »3طبقاتي

  ).) مالحظه كرد49-41: 1392» (كنون تا 1870 از

  براي آنانديشيِ ناكارآمد سيلور  و چاره رايت موضع نظري غيرتاريخي

بر  كارگر ي طبقه قدرت كه ادعا دارد رايت ؛گردد بازمي به وجه تاريخي اين نظريهي قدرت طبقاتي رايت  گيرترين كاستي نظريه چشم
 اتخاذ براي داران سرمايه هاي ظرفيت رفتن بين از باعث ، كهمنفي تأثير اولي: گذارد مي تأثير مختلف ي گونه دو داران به منافع سرمايه

كند. بر همين مبنا او مدعي  داران كمك مي روي سرمايه  مشكالت پيش كه به حل مثبتي تأثير دومي و شود؛ مي طرفه يك تصميمات
زماني  تا روند اما اين شود؛ مي داران سرمايه منافع كاهش باعث 4كارگر ي طبقه سازماني قدرت شود كه به صورت كلي افزايش مي
. واقع شود سودمند آنها براي هايي ميانجي ي وسيله به افزايش اين كه كند مي پيدا ادامه داران قابل تحمل باشد و تواند براي سرمايه مي

ي طبقاتي به  اند از: يك. مصالحه دهد كه عبارت ي طبقاتي ارائه مي مصالحه، سه تصور مجزا از 5ي بازي نظريهاو در ادامه با استفاده از 
ي كارگر  : به اين معنا كه طبقه7ي طبقاتي منفي مصالحهداران؛ دو.  ، احزاب و سرمايه6هاي كارگري پردازيِ اتحاديه عنوان توهم و دروغ

ي خود، دچار فرسايش  گيريِ روابط خصمانه دارند، در صورت پيكه هر دو از قدرت نسبتاً برابري برخور داران، به علت اين و سرمايه
باخت)؛ و سه. -يا برد 8دهند (بازي مجموع صفر شوند و به همين دليل نيز نهايتاً به مصالحه با هم تن مي طبقاتيِ متقابل مي

ي مفاهمه و عقالنيت يك بازي  هدار به صورت مثبت و در نتيج ي سرمايه ي كارگر و طبقه كه در آن طبقه 9ي طبقاتي مثبت مصالحه

                                                           
1. Erik Olin Wright 
2. Beverly Silver 
3. Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, and Class Compromise 
4. working-class associational power 
5. game theory 
6. trade unions 
7. negative class compromise 
8. zero-sum 
9. positive class compromise 
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دهند. رايت مدعي است كه در دو مورد اول، تضاد به شكلي  ي روابط طبقاتي خود قرار مي برد را سرلوحه- يا برد 1مجموع غيرصفر
بهبود شود، اما در سومي، هر كدام از طرفين در جهت  شود و بنابراين همكاري دوجانبه غيرممكن مي ناپذير مطرح مي بنيادين و آشتي

 عكسِ و به). از نگاه ا958-957: 2000كاري دوجانبه نيز منطقي خواهد بود ( كنند و هم گيري منافع خود تالش مي وضعيت و پي
ابدي با منافع مادي -، قدرت سازماني كارگران در تضادي ازلي»و اقتصاددانان نئوكالسيك 2هاي سنتي ماركسيست«تصورات 

نگرد  اميدوارنه مي ،به عنوان امري منطقي و عملي ي طبقاتي مثبت مصالحهمين خاطر نيز او به . به ه3داران قرار ندارد سرمايه
)2000 :958 .(  

 "طبقاتي ي نقشه" خواهد مي و ايستاست و فرمال اساساً او تحليل« ي طبقات رايت مدعي است كه نظريه با رابطه در 4كالينيكوس
 حفظ و كرده خلق را طبقاتي ساختار اين كه كند مطرح را اي تاريخي هاي دگرگوني پرسش كه آن بدون بكشد، را معاصر داري سرمايه

 در اين مقاله نيز رايت موضع ؛توان نافذ دانست نيز مي» ي كارگر... قدرت طبقه«ي  اين نقد را در مورد مقاله ).32: 1396( »كند مي
و مناسباتي كه اين ميدان   ي طبقاتي را تئوريزه كند، اما به گذشته و آينده خواهد ميدان منازعه رايت مي .ستاساساً غيرتاريخي و ايستا

ي قدرت طبقاتي رايت خود معلول  البته ايستا بودن نظريه هيچ كاري نداشته باشد. ،كند را شكل داده و آن را دگرگون كرده و مي
 متعاقبِ آن و 6كارپايه ي ارزش نظريه ازرايت  5تلقي غيرماركسيِي بازي و  نظريهمبنايي از ي  ادهمند ديگري نظير استف اشكاالت نظام

پيش از پرداختن به  بررسي كرد. اما به صورت مجزا اين موارد راحتماً تر موضوع بايد  مفهوم استثمار است. بنابراين براي فهم دقيق
 قبولي قابل صورت به را تاريخ نتواندبه هر دليلي  اجتماعي ي نظريهوقتي  كه گفت چنين به صورت كلي توان مينيز  اين موارد

  بود.  خواهدن آكادميكفكري و احياناً  تفنن نوعي چيزي بيش ازنهايي  قضاوت در دهد، توضيح

هايي هم براي رفع مشكل غيرتاريخي بودن  تالش ي مورد بحث هاي محدودي از مقاله در قسمت رايت رسد كه به نظر مي البته
داران در مواجهه با يكديگر  ي بازي بر مبناي دو واكنشِ احتمالي كارگران و سرمايه او با استفاده از نظريه كرده است:چارچوب خود 

. 2كاري؛  هم-كاري هم .1: اند از رسد كه عبارت طبقاتي مي نبي  ي به چهار نوعِ مشخص از مواجهه، 8مقاومتو  7همكارييعني 
، پنج مدل بازي احتمالي را قابل  كاري. رايت بر اساس اين چهار نوع مواجهه هم-. مقاومت4مقاومت؛ -. مقاومت3مقاومت؛ -كاري هم

. بازي دوراهي 3(ديدگاه ماركسيسم سنتي)؛  9ي بنيادين . بازي منازعه2داران؛  ي سرمايه طرفه ي يك . بازي سلطه1داند:  مي تصور
 اين به). 974-969: 2000) (12سوسياليسمِ دموكراتيكي كارگران ( طرفه ي يك . بازي سلطه5؛ و 11. بازي تضميني4؛ 10زنداني

                                                           
1. non-zero-sum 
2. traditional marxists 

د. نپندار مي و سرمايه را بنيادينها تضاد كار  ها درست به روشِ ماركسيست السيكها اين نيست كه نئوك ها و نئوكالسيك . مقصود رايت از در كنار هم قرار دادن ماركسيست3
كنند و با همين منطق نيز، معتقدند كه نبايد حضور آنها را در بازار رقابتي  ي تعادل بازار تلقي مي زننده ها قدرت سازماني كارگران را برهم دهد كه نئوكالسيك او توضيح مي

  هاست. داران از جانب نئوكالسيك ي تفكر، پذيرش عدم امكان مصالحه و سازش طبقاتي ميان كارگران و سرمايه شيوه ي اين تحمل كرد؛ نتيجه
4. Alex Callinicos 
5. Karl Marx 
6. Labor theory of value 
7. cooperate 
8. oppose 
9. zero-sum pure conflict game 
10. prisoner’s dilemma game 
11. assurance game 
12. democratic socialism 
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 ينبنياد تعارض رويكرد به دوم، مدل دهد؛ مي پوشش را بنيادگرا و ناب داري سرمايه اول، مدل كه شود مي مدعي وي ترتيب
 در متقابل كاري هم چهارم مدل كند؛ مي نمايندگي را گذار مقاطع در مشروط بازي سوم، مدل شود؛ مي مربوط سنتي ماركسيسم

 مربوط دموكراتيك سوسياليسمِ به نيز پنجم مدل نهايتاً و كند مي تبيين را دموكراتيك سوسيال و كورپوراتيستي هاي گذاري سياست
 قدرت افزايش با زمان هم دار، سرمايه و كارگر ي طبقه دو منافع كه است چهارم مدل در تنها كه كند مي ادعا ادامه در رايت. شود مي

 از يكي منافع تنها بازار بنيادگرايي و دموكراتيك سوسياليسم ي) مدل (يا احياناً مرحله دو در و شود مي تضمين كارگران، سازماني
د و بيشتر سعي ادعايي در مورد توضيح تاريخ ندار هيچ حتيصرا جا رايت اين ).991-987: 2000( شود  محقق تواند مي طرفين

، هاي تاريخي مشخص (نظير مقاطع گذار اما به هر حال نام بردن از دوره ،برساندكند منطق نظري خود را به انتها  مي
همان وجه  راهاي مواجهات طبقاتي رايت  و سوسياليسم دموكراتيك) ممكن است مخاطب را وسوسه كند كه مدل دموكراسي سوسيال

از  به نحوي شود كه نويسنده نيز سعي نكرده است تر مي . مسئله جايي بغرنجي قدرت طبقاتي او در نظر بگيرد نظريه تاريخيِ مفقود
 ي رايت تالشي هاي مورد اشاره صديق كند. اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه مدلآن را ت الاقل بروز اين سوءتفاهم جلوگيري يا

 ها مدلاين  گاه با قطعيت بايد بگوييم كه آن ،هستند داري نظام سرمايهتعارضات طبقاتي در  تاريخيِبراي توضيح  خودآگاه يا ناخودآگاه
 ساده، هاي فرض با پيش تاريخ اجتماعي ند.نرسا به انتها مينيز را  آن منطق غيرتاريخي بلكه ،دنكن نميي رايت را تاريخي  نظريهتنها  نه

 قرار دادن. (به اين مسئله جلوتر خواهيم پرداخت) گنجد در تنگناي آن نمي منطقاًو   خواني ندارد هم ي بازي نظريه فرديِعقالني و 
) و سوسيال دموكراسيالمثل  فيادوارِ مختلف تاريخي (اي از  ملغمهبا هاي احتمالي،  ي بازي و مقايسه اي تاريخ در چنين مخمصه

  است. آن نيست، شوخي با آنتوضيح  ،ماركسيسم سنتي)المثل  في( هاي سياسي و نظري گرايش

ي  هاي رايت و اضافه كردن نظريه كند با حذف مدل سعي مي خود چارچوب نظري پژوهشِ در با وقوف بر اين نقصِ اساسي سيلور
 تاريخ را به نحوي رفع و رجوع كند  ي نظريات ماركس، خالء ي پوالني به وسيله و نهايتاً ترميم مشكالت نظريه 1تاريخيِ پوالني

حدودي به آنها آگاه بوده است، ي پوالني كه خود مبحث مفصلي است و سيلور نيز تا  . اما جدا از مشكالت نظريه)48-49: 1392(
، يا شايد  گويانه اي همان منطقِ دروني افكارِ رايت باشد صرفاً حذف و اضافه سازي يا اصالحِ بيش از آن كه بهينه نيز اين حذف و اضافه

ي رايت را رفع نكرده است،  سيلور اشكاالت نظريهرايت است.  چارچوبها و قسمتي از  بهتر باشد بگوييم تقريرِ گزينشيِ برخي از ايده
، چارچوب رايت را تاريخي كند و از ماركس و پوالنيبلكه صرفاً بر آنها سرپوش گذاشته است تا به اين ترتيب بتواند با تزريقِ نظريات 

تئوريك نهايتاً اين عدم تقارن  د وآن بهره ببرد؛ غافل از اين كه متافيزيك حاكم بر چارچوب رايت هيچ نسبتي با نظريات ماركس ندار
ي رايت  نظريه مسائلطور كه در ادامه سعي داريم نشان دهيم،  همان شود. اقتباسي سيلور نيز مي-بداعيشدن چارچوب ا فلجباعث 
 بتوان، چارچوبي عناصري از اين  گويانه ي غيرانتقادي و تقرير گزينشي و همان مندتر از آن است كه با حذف و اضافه تر و نظام مبنايي

  . فائق آمد  مشكالت آن بر

  هاي مجدد گذاري منطق نام

 ، تي راي نظريهبا مبنا قرار دادن سيلور اگرچه قدرت طبقاتي رايت به مورد فوق نيز محدود نيست. ي  اقتباس سيلور از نظريه مشكالت
پذيرفته و مجدداً به كار گرفته است، اما اقتباس او تفاوتي لفظي با  اي را بدون هيچ تغيير عمده هاي طبقاتي او بندي انواع قدرت تقسيم

                                                           
1. Karl Polanyi 
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استفاده » كارگران 1زني توان چانه«از اصطالح جديدي به نام » ي كارگر هقبت طقدر«اصطالح   او به جاي دارد: چارچوب رايت
را » زني توان چانه«و » قدرت طبقاتي«يم توان است كه آيا مي  آيد اين ). حال سوالي كه پيش مي42تا  41: 1392كند (سيلور،  مي

مفهومي عام است كه داللت بر » قدرت طبقاتي«ايِ صرف،  نامه دو اصطالح مترادف بدانيم؟ بايد پذيرفت كه در سطح زباني و لغت
وعي رقابت در سطحي خاص، داللت بر ن» زني توان چانه«اوج و فرود نبردهاي طبقاتي در مقاطع مختلف تاريخي دارد، اما اصطالح 

ي آزادانه و پاياپاي دارد. بنابراين مفهوم  آميزِ طبقاتي در بستري از صلحِ از پيش توافق و تضمين شده ذيلِ يك معامله مسالمت
تاريخي مشخصي كه در آن كارگران در موضع  يها توان در مورد فعل و انفعاالت طبقاتي در دوران زني را با مسامحه تنها مي چانه

با منطقِ اضافه  يگذاري حت لكل منتفي است، قابل استفاده دانست. اين نامي گسترده و انقالب با مال منازعهند و احتضعف قرار دار
در سطح  يكردنِ ديدگاه پوالني و ماركس به تئوري رايت براي رفع مشكل غيرتاريخي بودن اين تئوري نيز در تضاد است؛ چراكه حت

  بند نيست. ردهاي طبقاتي پايزبانيِ صرف نيز به پويايي تاريخِ نب

طور كه جونا و فاستر  دارد. همان ضرورترغم دور شدن از مباحث اصلي  وجود دارد كه درنگ بر آن علي سياسياي  جا نكته اين
هاي اخير جريان اصلي  اند، در سال اشاره كرده» ي كارگر ثباتي طبقه بي«) به درستي ضمنِ واكاوي نظري و تاريخيِ مفهوم 2016(

  قرار گرفتهاست تا مفاهيمي را كه قبالً ابعاد آنها مفصالً در آثار كالسيك مورد بررسي دقيق   علوم اجتماعي و اقتصادي در تالش
و غيرتاريخي » گرايانه تقليل«، »گزينشي«اي شديداً  است، مجدداً كشف كند؛ اين اكتشافات مجدد عموماً با اسامي جديد و به شيوه

هاي مجدد را ذكر كنيم بايد به  گذاري ي مشخص و دمِ دستي از اين قبيل اكتشافات و نام شود. اگر بخواهيم صرفاً يك نمونه انجام مي
در » ي كارگر طبقه«به جاي مفهوم كالسيك » نيروهاي كار«يا » ي كارگري جامعه«ي استفاده از اصطالحاتي نظير  گسترده رواج

صدا با انديشمندان جريان اصلي و طبعاً با  جاست: آيا بايد هم . حال سوال اين2اي و آكادميك خودمان اشاره كنيم فضاي رسانه
رويِ تئوريك تلقي كنيم يا  هاي متعارف نظري و بهينه كردن زبان براي پيش اندازي صرفاً پوستموارد را   ، اين»تكثرگرا«رويكردي 

ي دوم است.  مشخصاً گزينه با رجوع به عقل سليم جواب اين سوالالبته مسئله چيزي فراتر از بازيِ زباني و تتبع و تفنن نظري است؟ 
ام شده باشند، در عمل باعث قطع ارتباط مفاهيم كالسيك با تاريخِ پسِ اگر بدون نيت سوء هم انج يهاي مجدد حت گذاري اين نام

ي اجتماعي از طريق  شود. روند اخته كردن نظريه اين مفاهيم مي  زدايي از آنها و نهايتاً از معنا تهي شدن شان و در نتيجه سياست پشت
ي اكنون از  مون براي انقطاع سياسي و تاريخيِ لحظهداريِ هژ مهمل كردن مفاهيم، در واقع بخشي از تالش سيستماتيك سرمايه

و اين يعني تضمين  شد خواهيماهميت  نظري كليت از دست برود، تا ابد درگير جزئيات بي-هاي تاريخي گذشته است. وقتي با گسست
  .تداومِ وضع موجود

  مفهوم استثمار ي رايت از ويژهتلقي 

ي طبقاتي مثبت  تصورات رايت از مصالحهگرديم.  ميباز رايت ي قدرت طبقاتي نظريهي اصلي مقاله يعني واكاوي اشكاالت  به مسئله
برد) اساساً بر باطل انگاشتن منطق مبناييِ نظريات طرفداران موضع تضاد بنيادين كار و -صفر يا برد ي بازيِ غيرمجموع (ذيلِ انگاره

                                                           
1. bargaining power 

 »كارپذير« لغت از يحت 1369سال  كار قانون هاي نويس پيش از يكي اي كه در گونه تري دارد. به ي طوالني اي سابقه . اين مسئله در سطح سياسي و رسانه2
  استفاده شده است. نيز »كارگر« جاي لفظ به
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ي  به نظريه 1)، در پي پذيرفتن انتقادات پيروان سرافا1985» (بقاتط«سرمايه استوار است. اين مسئله اتفاقي نيست. رايت در كتاب 
ي عمومي استثمار  نظريه«روي آورد. رومر در كتاب  2ي استثمارِ جان رومر ارزش ماركس، اين نظريه را عمالً كنار گذاشت و به نظريه

ي ارزش او جدا كند و نهايتاً مدعي شده بود كه استثمار در  ) سعي كرده است كه مفهوم استثمار ماركس را از نظريه1982» (و طبقه
هاي  ز رومر نامتقارن بودن داراييمعناست. رايت به تبعيت ا بازار نيز ممكن است رخ دهد و بنابراين محدود كردن آن به سپهر توليد بي

، »نيروي كار«مولد شاملِ   نظر چهار نوع دارايي با مبنا قرار دادن همين نقطه» طبقات«بيند و در كتاب  ي استثمار مي افراد را سرچشمه
رسد  ي استثمار مي هكند و به اين ترتيب به چهار سرچشم را از هم تفكيك مي »ها مهارت«و  »هاي سازماني دارايي«، »وسايل توليد«

ي توليد وجود دارد،  زمان چند شيوه ي توليد مجزاست و با اين ادعا كه در هر جامعه به صورت هم كه هر كدام مربوط به يك شيوه
رسد (كالينيكوس،  ي مياني، به دوازده موقعيت طبقاتي مي داران، كارگران و طبقه ي عمومي تفكيك طبقات به سرمايه جاي نظريه به

  : دهد دالنه و تأييدآميز چنين توضيح مي مفهوم استثمارِ رومر را به صورت هم رايت). 76-79: 1396

ي محوريِ رويكرد رومر براي واكاويِ استثمار اين است كه بنيان ماديِ استثمار همانا نابرابري در توزيعِ  نكته
سو،  شود. ازيك الكيت به آن ارجاع داده ميچيزي است كه معموالً تحت عنوان مناسبات م هاي مولد، يا همان دارايي

ديگر، اشكال مختلف نابرابريِ دارايي  ها علتي كافي براي توضيحِ انتقال مازاد است، و ازسوي نابرابري در دارايي
  .)1397(رايت  هاي گوناگون استثمار است نظام نمايِ سرشت

  به صراحت بيان كرده است: نيز ي ماركسي ارزش را بند نبودن خود به نظريه پاي جا همان رايت

دهد كه  شكل مي  به مازادي حاصل از استثمار دار] [مزد كارگر و درآمد سرمايه تفاوت بين اين مقادير كمي
 ارزش ي پايه كار ي نظريه از مستقل منطقي نظر از ادعا اين كه كرد اشاره . بايدكنند داران آن را تصاحب مي سرمايه

 با مطابق كه شوند مي مبادله هايي كميت با مطابق كاالها كه اين بر مبني ندارد وجود فرضي هيچ جا اين در. است
 را مازادي پوليِ ارزشِ دارانْ سرمايه درآمد كه است چنين ادعا. شود  مي تعيين ها آن در متجسد الزمِ اجتماعاً كارِ ميزان

 كنيم قلمداد استثمار حاصلِ را آنان درآمد تا است كافي شرط همين. دهد مي تشكيل كنند مي توليد كارگران كه
  .(همان)

خلق  3اش استفادهكه ارزشِ  است نيروي كار تنها كااليي دارانه ارزش ادعا اين است كه در فرايند توليد سرمايه ي ماركسيِ در نظريه
ي آن  كند و ارزشِ استفاده پرداخت مي به شكل مزد دار ارزش نيروي كار را سرمايه ارزش است و مابقي كاالها چنين خاصيتي ندارند؛

پرداخته است دست يابد.  تواند به ارزشي بيش از آن چه يبه اين ترتيب م او كند. خود مي ) را از آنِي بيشتر و اضافي(يعني خلق ارزش
نظر ماركسيِ  از نقطه بنابراين .گردش و سپهر در بازار نهشود و  توسط نيروي كار خلق مي ،تنها در محل توليدارزش جديد نتيجتاً 
 كنندگان ندارد؛ هاي ذهني مصرف ربطي به مختصات بازار يا مطلوبيت وجه عيني آن كاالست و ،ارزش يك كاال اوالً ي ارزش، نظريه
. و در ثاني كند تعيين مي ،ي مشخص ها براي توليد آن كاال در هر جامعه كار ميانگينِ اجتماعاً الزم انسان كاال را صرفاً ارزش هر يعني

                                                           
1. Piero Sraffa 
2. John Roemer 
3. use value 
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سامان كشي تضادي غيرقابل رفع (مگر با فروپاشي نظم و  ي استثمار و بهره داران به خاطر وجود رابطه ميان كارگران و سرمايه
  دارانه) وجود دارد. سرمايه

 دار سرمايه ي طبقه بين پنهان بيش و كم و طوالني داخلي جنگ«داري چيزي جز  ي طبقات در نظام سرمايه تر رابطه به تعبيري روشن
براي تداوم و بقاي حيات سرمايه الجرم كارگر بايد استثمار شود و عمالً  .تواند باشد نمي) 332: 1386ماركس، ( »كارگر ي طبقه و

هايي بنا به اقتضائات تاريخي و سياسي شدت استثمار كاهش يابد  هيچ راه گريزي از اين مسئله وجود ندارد. البته ممكن است در دوره
 قراردادي رسد، دار، بر خالف آن چيزي كه در ظاهر به نظر مي سرمايه و كارگر بين كار قرارداد شود. منطقاً هيچ وقت متوقف نمياما 

 تنها فروش به مجبور معيشتي جبر به بنا طرفين از يكي الجرم نيست. در اين قرارداد مختار و آزاد شهروند دو بين معقول و منصفانه
هاي  با اتكا بر دارايي- از كار ديگران 1اضافي ارزش تصاحب ي انگيزه با تنها ديگر طرف و است غير به) كار نيروي يعني( خود دارايي
ي استثمار طبقاتي  سرچشمه اجتماعي،-اقتصادي تقارننام ي رابطه ايندر واقع . گذارد مي سپهر توليد به پا -توليد) يعني وسايلخود (

  .شد خواهد دارانه سرمايه توليد ي برنظام اجتماعي مبتن در طرفين بين منازعاتي بروز باعث ناخواه خواهاست و 

به عنوان محل وقوع استثمار و در نتيجه تعارضات طبقاتي را  بازاريهاي  ي استثمار، صرفاً تفاوت بدون توجه به منطق رابطه رايت
اي اجتماعي است كه در مناسبات توليد نهفته است و  استثمار نزد ماركس رابطه است. آميز مغالطهنشانه رفته است كه اين كامالً 

التفاوت  تقليل به مابه قابل گاه هيچاستثمار  در نتيجههاي افراد نتيجه و نمود آن است و نه ذات و علت آن؛  تفاوت در داراييبنابراين 
آن چيزي كه خلق كرده است  تر از مولد ارزشي كم كارگرِ ،زتوليد سرمايهواحد توليد و با در فرايند. نيست هاي افراد در بازار دارايي

به طور  شود. ميبراي تسهيلِ تحققِ ارزشِ توليد شده  همان زمان كارگر نامولد نيز مجبور به انجام كار اضافيو در  كند دريافت مي
و بنابراين مولد يا  است در معناي ماركسي اين كلمه مبناي استثمار ،توليد و تحقق ارزشتصاحب كار اضافي ديگران به منظور  كلي

اي اجتماعي  رابطه داري سرمايه .تأثير است بي ماهيت استثماريِ آندر  دارانه سرمايه نامولد، يدي يا فكري، خدماتي يا صنعتي بودن كارِ
رايت اما با متمركز دهد.  خود را در ثروت ثروتمندان و فقرِ فقرا نشان مي ستثمار اكثريت به دست اقليت است كه اين البتهمبتني بر ا

را مبناي حركت  ظواهر بيروني آن استثمار، ي كردن مفهوم استثمار بر قلمرو مبادله و توزيع، به جاي پرداختن به مناسبات دروني رابطه
بار برسد كه با  ي فاجعه نتيجهاين به  خواه ناخواهئوريسين شود كه ت مبناي تحليلي غلط باعث ميدهد. اين  ار ميتحليلي خود قر

هاي  با اهرمِ اتحاديه مزدها دست سطح باال بردن يعني( داران ي قدرت سازماني كارگران و سرمايه و موازنه عادالنه كردن توزيع ثروت
) انو استثمارگر يعني استثمارشوندگاني استثمار ( بين طرفينِ رابطه  امكان مصالحه دموكراتيك)، هاي رفاه سوسيال در دولت كارگري

اين طبيعتاً  .عيب و نقص است به لحاظ تئوريك مفهومي بي برد)-ازي بردب(بقاتي مثبت ي ط مصالحهوجود خواهد داشت و بنابراين 
  . نام نهاد »زني توان چانه«كه سيلور آن را  است مغشوش مفهومي نظريه بستر مناسبي براي تكوين

ي تصاحب  كند، مهم مسئله توليد مي كسي تحت چه شرايط اجتماعي و ذيل چه مناسباتيي رايت هيچ اهميتي ندارد كه چه  در نظريه
ها از وسايل توليد و نيروي كار به مهارت و  ترين علت غيرتاريخي بودن نظريه اوست. تعميم دارايي هاست. اين اصلي مازاد دارايي

به  ي ماركسي ارزش . اين مسئله صرفاً از اثرات گذار از نظريهبه حساب آوردتوان يك نوآوري ارزشمند  سازماني را نيز نميهاي  دارايي
ندارد  وجود دليليها  در تفكيك انواع داراييست؛ بگذريم از اين كه ارزش ني خلق ي تنها سرچشمهكه در آن نيروي كار  اي است  نظريه

                                                           
1. surplus value 
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، 1(بنگريد به كاركدي زي متفاوت از مالكيت ابزار توليدها را چي از نيروي كار بدانيم و تسلط بر سازمانمهارت را چيزي جداي  تا
اي پويا در مورد  ي مشكالت تئوريك رايت براي برپاساختن نظريه ريشهشود كه  ا روشن ميج بنابراين اين. )107-113: 1989

گردد كه اين  صورت خاص به تلقي غيرماركسي او از مفهوم استثمار باز ميتفكيك طبقات به صورت عام و قدرت طبقاتي كارگران به 
  ي ارزش است.  از نظريه و رومر او 2خود نيز محصول خوانشِ نوريكاردويي

ه بايد حتماً به آنها اشاره كنيم: وجود دارد ك فوق نيز پيرامون مباحث پراكنده ي روشي و سياسيِ اين بند، سه نكته ي خاتمه پيش از
ي  ي مبناييِ ارزشِ او حق طبيعي هر انديشمند و متفكري است. اما استفاده نظريه طبعاً بند نبودن به نظريات ماركس و يپا نخست،
و  سطوح از يك سمت رايتي او به هيچ وجه پذيرفتني نيست.  نقادانه تئوري مباني منطق و و تحريف هاي او از انديشه نادرست
و منطق دروني  ارزش ي نظريهو از سمت ديگر با كنار گذاشتن ؛ گرفته استبخواهانه به كار  ماركس را به صورت دل يتحليل عناصرِ

اين . ، زنده نگه داردي ماركسي استثمار را در قلمرو گردش و مبادله رابطه اي از سايه مكنبه هر طريق م كند سعي مي افكار ماركس
رايج است.  ، از جمله منتقدين وطنيداري كه اين روزها در ميان بسياري از منتقدان سرمايهشناختيِ عامي است  مسئله اشكالِ روش

هاي  توانيد با تحليل كار نبريد، نمي هاي خود به وقتي سطح انتزاعي (و البته بنيادين) مباحث ماركس را نپذيريد يا به هر دليلي در تحليل
راهي كنيد. ظواهر پديداري تنها از طريق درك ذات پديدارها به درستي قابل داري هم جزئي و انضمامي او در مخالفت با سرمايه

ون و اسكلت آن تطابق اي بايد با فندانسي . منطقاً نما و ظاهر هر سازهوگرنه وهم و خيالي بيش نيستند مشاهده و تحليل شدن هستند
هايي از نتايج  توان در موضع طرفداري از ماركس قسمت ينمآورد.  ديوارهاي سنگي و سيماني بر اسكلت چوبي دوام نمي داشته باشد؛

يا آن را  اعتبار دانست يا به هر دليلي از آن استفاده نكرد المثل قانون ارزشِ او را بي سياسي و تاريخي مباحث او را برجسته كرد اما في
نظريات ماركس مثل يك سوپرماركت نيست كه هرچه خواستيد از  مجموعه .تر جايگزين كرد اي التقاطي از نظريات ضعيف با ملغمه

ها بگذاريد. اگر قرار بر گزينش عناصر يا سطوح تحليلي باشد بايد الاقل داليل  آن برداريد و هر چه نخواستيد را سرجاي خود در قفسه
  ركس گذاشته شود.بنيادين افكار ما مبنايي و به محك منطق دقيق اين گزينش

هاي طبقاتي و نامعتبر دانستن  براي تقويت استدالل استثمار ي از مفهوممغشوش و درك ي بازي تبار استفاده از نظريهفرض اع دوم،
دموكراسيِ  ي استثنائي سوسيال توجيه و تطهير تجربهتر ندارد:  مشخص بيش ي سياسيِ يك نتيجه ،در اين احتجاجات ي ارزش نظريه

مثبت ي طبقاتي  برد يا همان مصالحه-دار به شكل بازي برد سرمايه-ي كارگر قرن بيستم به عنوانِ تنها آلترناتيوي كه در آن رابطه
ي  ائتالف گسترده«ي دست به طبقات ي گانه هاي دوزاده شود. براي رسيدن به اين مصالحه نيز بايد لزوماً بين موقعيت متجلي مي
ي ياد  ي مقاله البته رايت در ادامه .نيست متوسطيِ رايج طبقه -لبانهطا همان ايدئولوژي اصالح اين البته چيزي جز زد كه »دموكراتيك

بازي ي احتمالِ  دالنه ي طبقاتي مثبت، و بررسي نسبتاً هم ناگهان با فراتر رفتن از منطقِ مصالحه به صورت كامالً متناقضي شده،
چيني براي ورود به فازي  ي سوسيال دموكراسي) را تلويحاً مقدمه ي طبقاتي مثبت (يا همان مرحله ، مصالحهسوسياليسمِ دموكراتيك

ي كارگر، كنترل اقتصاد و  يِ قطعيت خود رسيده است و با پيروزي طبقهي نهاي داند كه در آن تعارضات طبقاتي به مرحله مي
 ها و از سازوكار و ميانجي گويد و نه اين گذار چيزي مي منطق نه از اما شود؛ داران خارج مي از دست سرمايهگذاري در توليد  سرمايه

است ديگر چرا كارگران بايد  امر مطلوبيبرد -شود كه اگر بازي برد ي رايت معلوم نمي . در نظريهتدريجي يا ناگهاني بودنِ آن يحت

                                                           
1. Guglielmo Carchedi 
2. Neo-Ricardianism 
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ه نظر ب داران با چه منطق و مكانيسمي نهايتاً مغلوبِ شركاي سابق خود خواهند شد. سرمايه ،تر اين بازي را بهم بزنند و از آن غامض
غيرقابل رفع ، يعني »هاي سنتي ماركسيستانگاريِ  ساده« ــ صورت ناخودآگاه بهــ  مت از تحليل خودقسدر اين  رايتكه  رسد مي

منطقي » هاي تجديدنظرطلب ماركسيست«ي  را به شيوه ــ داران سرمايه ي كارگران بر مگر با غلبهــ  كار و سرمايهدانستن تضاد 
  .استدانسته 

ها،  ها، مدل انواع بازي  گونه اير آثار خود به طرزي وسواسهم در سو » ي كارگر... قدرت طبقه«ي  ديديم كه رايت هم در مقالهسوم، 
ي اشتراك  بندي افراطي مقوالت تاريخي و اجتماعي، نقطه تمايل به دستهكند.  بندي مي هاي طبقاتي را دسته ها و موقعيت مقاطع، اليه
براي   هاي پيچيده سازي ريخيِ مقوالت و زيرمجموعهتا بندي شبه  هاي اجتماعيِ فرمال و غيرتاريخي است. اين قسم دسته تمام تئوري

ي شكست تئوريسين در ساخت دستگاهي پوياست. بديهي است كه  آنها به منظور گنجاندن تمامِ موارد ممكن و محتمل، صرفاً نشانه
اين   فرساتر گنجاند. راه درست و البته توان ينيپيشبندي  دستهي شقوق و احتماالت تاريخي و اجتماعي را ذيل يك  توان همه نمي

هاي منطقيِ استوار و در عين حال منعطفي بسازيم كه توانايي  هاي دروني پديدارهاي مختلف، دستگاه است كه با شناخت منطق
تمام شقوق  بينيِ پيشي مقوالت و  بنديِ همه دسته به هر حال توضيح موارد ضد و نقيض و پديدارهاي گوناگون را داشته باشد.

  . ن آب با اَلكجا كرد مثل جابه؛ درست ستمعنا و بي تلف كردنِ وقت و انرژي براي رسيدن به هدفي مطلقاً ناممكن محتمل

   در مواجهه با مسائل طبقاتي  ي بازي نظريه

داران) و اكثريت  (سرمايهتضاد بنيادين دو اردوگاه بزرگ اجتماعي يعني اقليت استثمارگران  چارچوب مستحكمِ ،ظرگاه ماركسيدر ن
ي  ئلهمس چارچوب اين است و بنابراين فارغ از درست يا غلط بودنِ طبقاتي مواجهات بندي صورت استثمارشوندگان (كارگران) راهنماي

و   (يعني نظريه يادشده است كه با كنار گذاشتن چارچوب طبيعياصل تنظيمي مشخصي دارد.  ها نزد ماركسيست مواجهات طبقاتي
استفاده  مجبور به و طبيعتاً روبروبندي مواجهات طبقاتي  پرداز با مشكالت زيادي براي صورت وم ماركسي ارزش و استثمار)، نظريهمفه

ي  ت در مقالهرايبه نحوي رفع شود.  اش تئوريك ي متهورانه اقدام مشكالت ناشي از بلكه تا دشاي كمكي ديگري خواهد از ابزاره
) از اين مفهوم 1985( 2گرامشي و تلقي پرزورسكي 1هژمونيِي طبقاتي را بر اساس مفهوم  ابتدا مصالحه...» ي كارگر قدرت طبقه«

شود كه اين تلقي از  كند و فوراً متذكر مي داران) تبيين مي (به معناي تضمين باالتر رفتن مزد همراه با افزايش سود نزد سرمايه
است ي طبقاتي مثبت  مصالحهدهد و اين در حالي است كه او به دنبال تبيين منطق  را پوشش ميي طبقاتي منفي  مصالحه،  مصالحه

براي درك مواجهات طبقاتي (با  ي گرامشي مفهوم هژموني و نظريه كاربرد ي زده با رد شتاببه همين خاطر  ).964-966: 2000(
توان مدعي شد كه دليل  جا و پيش از ورود به جزئيات مي جويد. همين ميي بازي توسل  به نظريه، ي مثبت طبقاتي) تأكيد بر مصالحه

 مند اين انتخاب به پيوند و انطباق مفهوم هژموني گرامشي با مجموعه نظريات ماركس و ناسازگاريِ منطقيِ آن با ناخودآگاه اما نظام
هاي آن در مورد  ي هژموني گرامشي و پيچيدگي ريهطرز تلقي رايت از نظ به هر حالمربوط است.  ديدگاه رايت در مورد استثمار

ي طبقاتي منفي (به  گرايانه و استفاده از آن صرفاً براي تببين مصالحه بسيار تقليل ي مورد بحث تحليل منازعات طبقاتي، در مقاله
اي توضيح بيشتر اين مسئله لطفيِ تئوريك است. بر فرسايش و انفعال طبقاتي) قسمي كم ي آن يعني باخت و نتيجه - بازي بردعنوان 

                                                           
1. hegemony 
2. Adam Przeworski  
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ي  هنظري ي كاربردهاي مورد بررسي قرار گيرد تا پس از آن امكان مقايسهي هژموني به اختصار  هاي نظريه بايد برخي از ظرافت
 ) از آراء گرامشي را مد نظر1976( 1. در اين راه تفسير پري اندرسونحاصل آيد براي فهم مواجهات طبقاتي ي بازي و نظريه گرامشي
  ايم. قرار داده

) دو معناي 1971( دفترهاي زنداني مقدماتي ضرورت دارد: اول اين كه به صورت كلي گرامشي در  قبل از هر چيز ذكر دو نكته
المثل  داري (في ي سرمايه ي جامعه هاي استثمارشده گيرد كه يكي تفوقِ كارگران بر ساير گروه ي هژموني در نظر مي متفاوت براي واژه

ن، دارا تر از هژموني كه هم براي كارگران و هم در مورد سرمايه ي طبقاتي است؛ و ديگري، مفهومي گسترده دهقانان) در روند مبارزه
هاي متنوعي براي تحليل مفهوم قدرت  توان در جهت پذير است. به اين طريق هژموني را مي ي طبقاتي كاربست در روند منازعه

نهد كه به صورت  ها بنا مي اي از دوتايي بر مجموعه 2كه گرامشي نظريات خود را به سياق ماكياولي طبقاتي به كار برد. دوم هم اين
ي تزاري) در برابر غرب  ؛ شرق (روسيه6سازي در برابر اجتماعي 5؛ خشونت4در برابر اقناع 3اراند از: اجب مشخص عبارت

 10و جنگ سنگر به سنگر 9ي جنگ متحرك هاي دوگانه و استراتژي 8ي مدني در برابر جامعه 7هاي اروپايي)؛ دولت دمكراسي (ليبرال
ي او دارند كه در ادامه تنها وجه  هاي پراكنده و پيچيده نوشته ها كاركرد تحليلي بسيار مهمي در )؛ اين دوتايي1971(گرامشي، 

   محدودي از آن را ذكر خواهيم كرد.

)، كه همين خود 33-26: 1976دهد (اندرسون،  هاي گوناگوني از مفهوم هژموني ارائه مي بندي ، صورتدفترهاي زندانگرامشي در 
ترين  ي طبقاتي، بدل شود. در اصلي ي قدرت و منازعه براي تبيين رابطه شود تا هژموني به مفهومي ديناميك، خصوصاً باعث آن مي

اي متعادل و  ي مدني را رابطه ي دولت و جامعه داري در قرن بيستم، رابطه هاي سرمايه بندي، او با آگاهي از واقعيت دولت صورت
ي  هژموني را نيز به تناسب ميان دولت (يا جامعه پندارد كه در آن هيچ يك، بر ديگري ارجحيت ندارد. با اين منطق، او متوازن مي

كند؛ تركيبي كه در آن، اقناع و وفاق، به  ي مدني تقسيم و آن را به صورت تركيبي از اجبار و اقناع توصيف مي سياسي) و جامعه
ا به دستگاه دولتي و جا بايد توجه داشت كه گرامشي مفهوم دولت را تنه ي اجبار و خشونت پنهان، ضمانت شده است. اين وسيله

داند و مدعي است كه اين مفهوم را بايد به نهادهايي از قبيل آموزش، قانون و سيستم قضايي نيز تعميم داد  پارلمان محدود نمي
 نظير غيردولتي نهادهاي ي مدني نيز بايد گفت كه ارجاعِ آن در نگاه گرامشي همواره به )؛ در مورد جامعه246: 1971(گرامشي 

كند  ي مدني، تصريح مي ي دولت و جامعه هاي خود، در مورد دوگانه است؛ اما او در برخي نوشته اصناف و ها اتحاديه مدارس، كليسا،
). بنابراين به صورت خالصه از نگاه گرامشي: 160: 1971كه در واقعيت، تمايز مشخصي مابين اين دو وجود ندارد (گرامشي، 

داري مدرن، اقناع اجتماعيِ تضمين شده توسط خشونتي پنهان است كه در مواقع اضطرار  مايههاي سر ي حاكم در نظام هژموني طبقه
  شود. ي مدني بر طبقات ديگر اعمال مي آيد و با عامليت مشترك دولت و جامعه از پسِ پرده بيرون مي

                                                           
1. Perry Anderson 
2. Niccolò Machiavelli 
3. force 
4. consent 
5. violence 
6. civilization 
7. state 
8. civil society 
9. war of manoeuver 
10. war of position 
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ي  گيري بر اشكاالت نظريه نحو چشم توان به ي هژموني گرامشي نيز مي با اين شرح بسيار مختصر و شديداً ناكافي از نظريه يحت
كه صرفاً  ي هژموني گرامشي را با اتهام اين نظريه اريك اُلين رايت واقف شد. در حالي كه رايت خود ي طبقاتي مثبت مصالحه
تواند،  احتي ميي گرامشي به ر هايي از نظريه تواند تبيين كند، كنار گذاشته بود، حاال با وقوف به قسمت را مي ي طبقاتي منفي مصالحه

دار در دوران تاريخيِ خاصي از فراز و نشيب روابط كار و سرمايه (يعني دوران بسط  ي سرمايه ي هژمونيك طبقه سلطه قلب واقعيتبه 
 نوعي واقع در و عريان قدرت اعمال با متضاد چيزي هژموني، مضمونِ از رايت تصور كه رسد مي نظر ) متهم شود. بههاي رفاه دولت
 مجموع در اما دارد نيز گرامشي هژموني مفهوم در خشونت بودن مستتر به نسبت راييگذ ي اشاره رايت هرچند است؛ اجتماعي اقناع

تواند با توجه  هاي گرامشي مي اين در حالي است كه مفهوم هژموني در نوشته .است ناقص و گرايانه تقليل بسيار هژموني از او تعريف
ي حاكم در  ي كارگر و طبقه هاي اتخاذشده توسط طبقه چنين نوع استراتژي ي مدني و دولت در جوامع گوناگون، هم به نسبت جامعه

خود بگيرد. هژموني مفهومي با ديناميسمِ نظري  هاي متنوعي به مواجهه با يكديگر (جنگ متحرك يا سنگر به سنگر)، ابعاد و جهت
شده  ي ديگر در طيف متنوعي از اقناع تا اقناعِ تضمين ي يك طبقه بر طبقه ي سلطه بسيار باالست كه با استفاده از آن شكل رابطه

ي مدعي شد كه به ي هژموني گرامش توان با استفاده از نظريه توسط خشونت و خشونت محض و عريان قابل توضيح دادن است. مي
ي  شود، غلبه چربد و منافع سرمايه به خوبي تأمين مي داران نمي هايي كه قدرت كارگران بر سرمايه صورت تاريخي، در برهه

دارانه  گيرد و در زماني كه قدرت كارگران از حد قابل قبول براي نظام اجتماعي سرمايه داران شكلي تماماً اقناعي به خود مي سرمايه
  گيرد. آميز به خود مي داران، شكلي خشونت ي سرمايه افتد، غلبه رود يا به هر دليلي منافع سرمايه به خطر مي يفراتر م

اي تاريخي و  كند، چراكه ماهيتاً نظريه باخت تحليل نمي-ي طبقاتي را صرفاً در بازي مجموع صفر يا برد ي هژموني، منازعه نظريه
ي بازي  جمله تفكيك جنگ متحرك و جنگ سنگر به سنگر، اساساً در تنگناي نظريهپوياست كه با لحاظ كردن تمهيداتي از 

شود كه در آنها، چهار بازيِ  اش پنج مدل براي روابط كار و سرمايه متصور مي ي طبقاتي ي مصالحه گنجد. رايت در نظريه نمي
دهند. خود رايت اما بر بازي  ي طبقاتي را توضيح مي عهبه صورتي تلويحاً تاريخي، مناز دوراهي زنداني، و برد-برد، باخت-برد، تضميني

هاي تضميني و دوراهي  توان مدعي شد كه بازي كند. مي ترين بازي تأكيد مي ترين و عملي برد و تضميني به عنوان منطقي-برد
براي تبيين مقاطع ثبات دوران برد نيز تنها -ي كار و سرمايه، كارايي ندارند و بازي برد زنداني در عمل، چندان براي تبيين منازعه

هاي رفاه كاركرد دارد (البته اگر به سياق رايت بدون در نظر گرفتن منطق انباشت و قانون ارزش، بازي سوسيال دموكراتيك را  دولت
اهلِ نظري) رفاه آن هم با تسامح و تج  برد فرض كنيم). بنابراين بايد پذيرفت كه در مقاطع تاريخيِ ديگر (غير از مقطع دولت-برد

باخت در مقاطع  -توان ادعا كرد كه مدل برد از آن نيز بيشتر مي حتيكند و  روي مي باخت پي -كار و سرمايه عمدتاً از مدل برد  بازي
به يك  داران) ي كارگر و تهديد شدن منافع سرمايه بحراني (چه بحران در سيستم اقتصادي و چه بحران ناشي از افزايش قدرت طبقه

گيرند كه  شود. در اين بازي دو راننده در موقعيتي قرار مي داران بدل مي (بازي ترسوها) تمام عيار ميان كارگران و سرمايه 1مِچيكن گي
ي اين بازي كسي است كه زودتر فرمانش را بچرخاند و از  ديگر برانند؛ بازنده هاي خود را با سرعت زيادي به سمت هم بايد اتومبيل

ي منفي  اين بازي احتمال فروپاشي دوطرفه، برد يك طرفه و باخت دو طرفه (چيزي كه رايت به آن مصالحهمسير منحرف شود. در 
  ي مثبت) نخواهد بود. گويد) نيز وجود دارد، اما يقيناً در آن خبري از برد دو طرفه (مصالحه مي

  قدرت طبقاتي ترِ دقيق پيشنهادي نظري براي فهم

                                                           
1. chicken game 



12 
 

بررسي  است كهامكاناتي خالقانه واجد ، ِ حاكم بر روح كلي آن بنيادينِ از اشكاالت رايت فارغي قدرت طبقاتي  وجوهي از نظريه
ي ظرفيت  تواند به مثابه در بستر تحليل طبقاتي، قدرت مي«كند:  قدرت طبقاتي را چنين تعريف مي رايت .هايي دارد مجزاي آنها مزيت

). پس از آن، به قدرت سازماني يا 962: 2000» (تي خود درك شودها براي تحقق بخشيدن به منافع طبقا افراد يا سازمان
يابي جمعي] كارگران  هاي جمعيِ [يا سازمان هايِ مختلف قدرت، كه از سازمان صورت«پردازد و آن را  ي كارگر مي تشكيالتي طبقه

 حتييندگي... و در شرايط خاصي اَشكال گوناگون ديگري نظير شوراهاي كار يا نهادهاي نما يها و احزاب و حت نظير اتحاديه
ي مقابل  )؛ نهايتاً، او قدرت سازماني كارگران را در نقطه962: 2000كند ( تعريف مي» گيرند ، نشأت مي1هاي محلي يابي سازمان

كند. او قدرت  دهد و مورد اخير را قدرت ناشي از جايگاه كارگران در نظام اقتصادي تعريف مي قرار مي 2قدرت ساختاري كارگران
دهد  ساختاري كارگران را به قدرت افراد در بازار كار يا به عنوان قدرت گروهي از كارگران در يك بخش كليدي از صنعت، نسبت مي

)2000 :962( .  

؛ و پس از ها دولت، بازارها، ها كارخانهشامل  3بستر نهاديي طبقاتي را ابتدا در سه  َتبعِ آن مصالحه محل منازعه و به در ادامه، رايت
هاي  ها، يعني مكان ها و كمپاني ها، كارگاه كند. قلمرو توليد به كارخانه بندي مي دسته 6سياستو  5،  مبادله4توليد آن در سه قلمروِ

ي انواع بازارهاي  شود، معطوف است. قلمرو مبادله به بازار كار و همه گذاري انجام مي توليدي كه در آن كارگران استخدام و سرمايه
هاي دولتي و مديريت  ي ايجاد و اعمال سياست و قلمرو سياست به حوزه شود در مواردي بازارهاي مالي نسبت داده مي حتيكااليي و 

ي كارگر  جايي كه مباحث رايت در اين مقاله عمدتاً به قدرت سازماني طبقه ). از آن963: 2000شود ( اجرايي قوانين مربوط مي
و در  7شوراهاي كاركارگري، در قلمرو توليد، هاي  متمركز است، او شكل غالبِ قدرت سازماني كارگران در قلمرو مبادله را اتحاديه

اي، محلي يا ملي واقع  تواند در بازارهاي منطقه ي طبقاتي در قلمرو مبادله مي ). مصالحه964: 2000داند ( مي احزابقلمرو سياست، 
). سيلور در ادامه 984: 2000خواهد بود ( 8ملت-ماند و در قلمرو سياسي در سطح دولت شود، در قلمرو توليد به كارخانه محدود مي 

تر  طور كه پيش كند: او نخستين شكل قدرت ساختاري را همان با ارجاع به رايت، قدرت ساختاري را به دو زيرمجموعه تقسيم مي
كند كه به طور  نامد و آن را قدرتي تعريف مي مي 9زني در بازار كار توان چانهزني،   ي توان چانه اشاره كرديم با جعلِ نادرست واژه

ناميده است از  10زني در محل كار توان چانهگيرد. شكل دوم اين قدرت كه او آن را  مستقيم از بازار پر تقاضا براي نيروي كار نشأت مي
زني در  فزايد كه توان چانها آيد. او سپس مي موقعيت استراتژيك گروه خاصي از كارگران در يك بخش كليدي صنعتي به دست مي

. 2يابي كه مورد نياز كارفرمايان باشد؛  هاي كم . برخورداري از تخصص1تواند اَشكال گوناگوني به خود بگيرد از جمله:  بازار كار مي
  ).42تا  41: 1392مزدي براي كارگران. (گذران زندگي از راه مشاغل غير . امكان خروج كامل از بازار كار و3نرخ پايين بيكاري؛ 

                                                           
1. community organizations 
2. working-class structural power 
3 . institutional contexts 
4. the sphere of production 
5. the sphere of exchange 
6. the sphere of politics 
7. works councils 
8. nation state 
9. marketplace bargaining power 
10. workplace bargaining power 
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ها و مباني اصلي نظريات او  قسمتتوجه به ساير  بيوجوهي از چارچوبِ رايت را  سيلور چون جا قصد نداريم هم اينواضح است كه 
راه  آن تزريق كنيم. چنين عملي نقض غرض است.را به صورت بيروني به  تاريخي ماركس هايي از تئوري قسمت انتخاب و بعد

در خدمت تئوري تاريخي ماركس درآوريم (البته بدون استفاده از با رويكردي انتقادي درست اين است كه امكانات تئوريك رايت را 
آن، تمايزي » هاي سياسي جنبش«ي كارگر و  طبقه» هاي اقتصادي جنبش«. ماركس ميان و نه بالعكس زني) توان چانه غلط اصطالحِ

  ي و مهم، قائل شده است. از نگاه او:ساده اما بسيار كاربرد

كوشد با فشار از  كند و مي ي كارگر به عنوان يك طبقه در مقابل طبقات حاكم قد علم مي هر جنبشي كه در آن طبقه
ي خاص و يا  خارج آنها را مجبور به تسليم كند، يك جنبش سياسي است. براي مثال، اقدام كارگران در يك كارخانه

داران منفرد به كوتاه كردن زمان كار روزانه از طريق اعتصاب و  ص براي مجبور كردن سرمايهي خا يك حرفه حتي
نظاير آن يك جنبش كامالً اقتصادي است. اما جنبش كارگران براي اجراي قانون هشت ساعت كار روزانه و قوانين 

اي عمومي انترناسيونال جلسات شور ؛ از صورت167: 1393نظيرِ آن، يك جنبش سياسي است (ماركس و انگلس، 
  اول).

ي كارگر را در دو سطح و نوعِ متمايز، يعني سطح تحقق اهداف سياسي و سطح  شود تا ما بتوانيم قدرت طبقه اين تمايز ساده باعث مي
دومي گيرد و در  حفظ و بهبود وضعيت معيشتي، تحليل كنيم. در اولي اهداف و منافع كالن و بلندمدت كارگران مد نظر قرار مي

يافته و امكانات  ي كارگر به ميزان قدرت سازمان ي طبقه مدت و فوري آنها. طبيعي است كه نوع و سطحِ مبارزه اهداف و منافع كوتاه
شود. مبارزه در سطح معيشتي به قدرت  هاي تاريخيِ مختلف دچار تغييراتي مي اش بستگي دارد و منطقاً در برهه در دسترس

نيز در آن عموماً محل توليد يا   تري نيز براي كارگران دارد و محل منازعه هاي كم ي نيازمند است، طبعاً هزينهتر ي كم يافته سازمان
هاي سياسي كامالً متفاوت هستند، يعني كارگران  يابد. اين موارد در جنبش ملت ارتقا مي -تر به سطح دولت نهايتاً منطقه است و كم

-درت بسيار بااليي برخوردار باشند تا بتوانند منافع بلندمدت و اهداف راديكال خود را در سطح دولتيافتگي و ق ي سازمان بايد از درجه
  گيري كنند. آن در سطح جهاني) پي زمان با ملت (و طبيعتاً هم

به توان چنين گفت كه  ي كارگر، مي هاي سياسي و اقتصادي (معيشتي) طبقه ي ماركس در مورد دوگانگي جنبش با اقتباس ايده
 بلندمدت و كالن منافع و اهداف اول شوند. در تراز گيري مي صورت كلي منازعات طبقاتي در دو تراز متفاوت سياسي و معيشتي پي

فوري. در اولي به  مدت و ترسياسي، كوتاه كم منافع و اهداف دوم در تراز و گيرد مي قرار نظر مد طبقاتي و نهايتاً كسب قدرت سياسي
اي  ي بقا و عقل معاش كارگرانِ را در سطوح محلي و منطقه تر و آگاهي طبقاتي نياز هست و در دومي صرفاً غريزه فتهيا نيروي سازمان

توانند از تراز معيشتي به تراز سياسي ارتقاء يابند يا بالعكس از تراز سياسي  كند. طبيعتاً مبارزات طبقاتي مي دهي مي مجبور به سازمان
توان محل وقوع منازعات معيشتي و سياسي را در سه قلمرو توليد،  د. به تبعيت از تفكيك كاربرديِ رايت ميبه تراز معيشتي سقوط كنن

  مبادله و سياست (كارخانه، بازار، دولت) متمركز دانست. 

سه قلمرو طبيعتاً  ،بند نبودن رايت به نظريات بنيادين ماركس با توجه به پاي در نظر داشته باشيم كهبايد ي بحث اصلي  پيش از ادامه
سازي آنها با تفكيك  گام براي هم با مباني نظري و سياسي ماركس انطباق مفهومي كامل ندارد، بنابراين توليد، مبادله و سياست

چند شرط براي تصريح  به همين خاطر. ناگزير از ارتقاء انتقادي اين سه قلمرو هستيم ي كارگر نزد ماركس هاي طبقه سياسيِ جنبش
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با سپهرهاي توليد و بازتوليد  از نگاه ما (و نه لزوماً رايت و سيلور) اين سه قلمرو نخست،: كنيم ي اين سه قلمرو لحاظ ميمفهوم
، استجايي كه توليد و بازتوليد سرمايه، فرايندي واحد و در واقع دو روي يك سكه  . از آناند سرمايه (توليد و گردش) منطبق

دهند.  دارانه را شكل مي ي توليد سرمايه غيرقابل تفكيك شيوه واحدست نيز در تحليل نهايي هر سه، قلمروهاي توليد، مبادله و سيا
كند و در سپهر سياست از كليت فرايند توليد و بازتوليد سرمايه (در واقع نظام  اگرچه ارزش در سپهر مبادله تحقق پيدا مي دوم،

 و موتور محرك ي مركزي آفرين، هسته قلمرو توليد به عنوان سپهر ارزششود، اما  دارانه) حراست مي ي توليد سرمايه اجتماعي و شيوه
 نظم اجتماعيِشود كه از نقش حياتي سپهر مبادله و سياست براي بقاي  سوم، اين ادعا باعث نمي .دارانه است ي توليد سرمايه شيوه

مبادله خود را  قلمروتوليد، تضاد كار و سرمايه است اين تضاد مركزي در  قلمرو. و چهارم، تنش طبقاتي در غافل شويمدارانه  سرمايه
  گيرد. مشروعيت به خود مي -سياست شكل تنشِ انباشت قلمرودهد و در  بحران بروز مي -رونق تنشِدر شكل 

لمرو توليد با عامليت منازعات معيشتي در قگرديم:  ي بحث در مورد قدرت طبقاتي در ترازهاي معيشتي و سياسي باز مي به ادامه
ياني و در قلمرو سياست توسط اي يا م هاي منطقه هاي متعارف كارگري، در قلمرو مبادله توسط اتحاديه نمايندگان و تشكل

شود. منازعات سياسي اما در محل توليد با عامليت شوراهاي  گيري مي هاي سراسري پي هاي كارگري يا اتحاديه سيوناركنفد
هاي كارگريِ ناهمنوا با سيستم و در  رود؛ در قلمرو مبادله توسط اتحاديه كارگري و افراد يا نمايندگانِ مستقل پيش ميي  شده راديكال

ها در دو تراز سياسي و معيشتي ممكن است در  هاي مستقل. البته اين قلمروها و عامليت قلمرو سياست توسط احزاب كارگري و رسانه
  ي داشته باشند اما به هر طريق نهايتاً اهداف مبارزاتي دو تراز يادشده متفاوت از يكديگرند.پوشان نقاط بسياري اشتراك و هم

ري دارند، كه قدرت ساختاري خود توانيم بپذيريم كه كارگران دو نوع قدرت سازماني (تشكيالتي) و ساختا به تبعيت از رايت مي ضمناً
پذيريم اما در  بدون تغيير مي را . تفكيك رايت براي منازعات معيشتيشود مي ر و قدرت در بازار كاردو نوعِ قدرت در محل كا شامل

ساير اَشكال  حتيمورد منازعات سياسي بايد نكاتي را لحاظ كرد. در تراز سياسي قدرت كارگران عموماً از نوع سازماني است و 
ازماني آنان نسبت داد. بنابراين قدرت كارگران در تراز توان به قدرت س ها از قبيل اعتصاب عمومي و نظايرِ آن را نيز مي نمايي قدرت

كه مواردي نظير اعتصاب به موقعيت ساختاري كارگران  جايي سياسي به صورت عام تماماً سازماني است. ولي به صورت خاص از آن
اري در بازار كار، كاربرد چنداني در فرايند توليد مرتبط است، بايد قائل به وجود قدرت ساختاري در محل كار نيز بود. اما قدرت ساخت

  براي فهم تراز سياسي مبارزات طبقاتي كارگران ندارد.

و مدلِ مبارزاتيِ   در نهايت بايد چنين گفت كه تراز سياسي يا معيشتي، محل تمركز منازعات طبقاتي، نوع استراتژيِ طبقاتي اتخاذ شده
ي مدني، توازن قواي طبقاتي و نقش طبقات  ي دولت و جامعه ع رابطهاجتماعي، نو -ي متخاصم، بسته به شرايط تاريخي دو طبقه

هاي انقالبي  تواند از تفوق كامل بورژوازي تا مقاطع گذار و دوران مياني، در جوامع مختلف و ادوار تاريخي گوناگون متفاوت است و مي
ي  تاي چارچوب رايت و پااليش زباني نظريهي بازي، اصالح وجوه ايس بندي عالوه بر حذف نظريه مزيت اين سطحرا پوشش دهد. 

ي كارگر  هاي طبقه المثل در دوراني كه جنبش زني)، از بين بردن توهمات سياسي است. في چانه قدرت طبقاتي (با حذف اصطالح توان
مبارزات معيشتي يا چند حركت  هياهويِ سياسي پيرامونبا  كسانيتوليد و مبادله است،  سپهرهاي عموماً در تراز معيشتي و در

، در حالي كه استي تحوالت طبقاتي بسيار بزرگي  دهند كه گويي جامعه در آستانه اي جلوه مي استثنائي سياسي، وقايع را به گونه
زنند اما  ا ميپ به نظريات راديكال پشت هايي هستند كه در سطح تئوريك قرار دارد. اين افراد عموماً همان طبقاتي عمالً در دوران ركود
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نوع  جنبش، دهند. تأكيد بر شناسايي تراز معيشتي يا سياسيِ به صورت هيجاني خود را افراد و جرياناتي انقالبي جلوه مي در سطح شعار
ي راديكاليسمِ  كاهد. نتيجه مي خسارات اين گونه افراد و جرياناتي دولت و طبقات مياني و محل تمركز منازعات، الاقل از  رابطه

  كاري در نظريه، چيزي جز انفعال و سرخوردگي در عمل نيست. شالي در شعار و محافظهپو

  

  از او سپاسگزارم. ؛ام و از نظراتش بهره برده *ميالد عمراني اين مقاله را چند بار بازخواني كرده است
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