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نقد  تیاختصاص دارد که در سا یبه انتشار مقاالت یاسینقد اقتصاد س یفصلنامه

علوم  جیبا هدف ترو یاسینقد اقتصاد س تیمنتشر شده است. سا یاسیاقتصاد س

کرد. آغاز به کار  1391از مهرماه  یبه زبان فارس شیدگراند یِو نظر یاجتماع

در  یاست و صرفاً مقاالت انهداوطلب تیو مترجمان سا سندگانینو یهیکل یهمکار

 .منتشر نشده باشد ترشیکه پ شودیرسانه منتشر م نیا



 
 

 فهرست مطالب

 

 ی ماامپریالیسم و آینده

 پرویز صداقت
13 

 

برای آغازی  ۵۷سهمی در بازیافت انقالب 

 نو

 رها علی
2۵ 

 

 دفاع کرد؟ ۵۷چرا باید از انقالب 

 صادقی فاطمه
4۵ 

 

 یرواند نگاریتاریخ هایمفقوده و هاآورده

 آبراهامیان

 مالجو محمد
۵9 

 

 داستان سه شهر

 شکورزاده ی پریسادیوید هاروی / ترجمه
۷1 

 

 عصر تنهایی بشر

 حایری ی محمودجورج مونبیو / ترجمه
۷9 

 

 وهوایی جنگ جهانی سوم ماستبحران آب
 8۷ استیگلیتز جوزف
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 ضرورت استقالل جنبش کارگری

 الهیفرج کاظم

 
93 

 

 امتیاززدایی از نیروهای کار ماهر در ایران

 مقدم نسرین هزاره

 
103 

 

 تییالیسهای رفرمیستی سوسبازخوانی جنبش

 109 رهنما سعید

 

 داری مطلقسرمایه

 کاسبی ی هومنجان بالمی فاستر / ترجمه

 
1۵9 

 

 ویکممانیفست در قرن بیست

 ایمانی ی نرگسیانیس واروفاکیس / ترجمه

 
18۵ 

 

 کار غیرمادی

 ادآز ی حسنترجمه ولفگانگ فریتز هاگ /
20۵ 

 

ی کارگر و درک مارکس از طبقه

 «ی عامطبقه»

 آزاد ی حسنرنزو لورنته / ترجمه
22۵ 
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مارکس برای دنیای « سرمایه»آیا 

 موضوعیت دارد؟ امروز
 زنگنه ی نیکزاداندرو کلیمن / ترجمه

2۵9 

 

 داری، ساختاری استاین بحرانِ سرمایه

ی وگو با سمیر امین / ترجمهگفت

 اریاطه کمال
29۷ 

 

 ی طبقاتی از منظر انگلسمذهب و مبارزه

 313 پایدار ی حامدمیشل لووی / ترجمه

 

 مارکس و پیامبر

ی وگو با ژیلبر اشکار / ترجمهگفت

 عالیی حسن
32۷ 

 

 های بزرگیابی شرکتراهبرد هژمونی

 جلیلی ی داودکیونگ پیل کیم / ترجمه
34۵ 

 

 یداری مترقتناقض مفهوم سرمایه

 سیف ی احمدمایکل رابرتز / ترجمه

 
3۷3 

https://pecritique.com/2019/04/20/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%88/
https://pecritique.com/2019/04/07/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://pecritique.com/2019/05/28/%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%d9%85/
https://pecritique.com/2019/04/21/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%da%98%db%8c%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://pecritique.com/2019/05/24/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%87%da%98%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%da%a9%db%8c/
https://pecritique.com/2019/05/20/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d9%84/


 

 های سرکوب زنانریشه

 رحمتی ی حسینساندرا بلودورث / ترجمه
381 

 

 المللی پورنوگرافیاقتصاد سیاسی بین

 قنبری ی رسولشیال جفریز / ترجمه

 
423 

 

 آیا حقوق بشر یک مفهوم غربی است؟

 ریمون پانیکار

 نصیری نی لیال فغفوری آذر و شاهیترجمه
4۵9 

 

آوردها و پولی: دست ی مدرننظریه

   مخاطرات احتمالی
 سیف احمد

499 

 

زایی و بحران ارزش-کروپتکین، خود

 مارکسیسم

 کاسبی ی هومنهری کلیور / ترجمه
۵09 

 

 در دفاع از پوپولیسم چپ

 رحمتی ی حسینشانتال موف / ترجمه
۵39 

https://pecritique.com/2019/04/09/%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%ab-%d8%aa/
https://pecritique.com/2019/06/11/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/
https://pecritique.com/2019/04/24/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be/
https://pecritique.com/2019/04/15/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86%e2%80%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/06/09/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
https://pecritique.com/2019/04/17/%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%da%86%d9%be-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/


 
 

 

 چرا پوپولیسم چپ کافی نیست؟

 سیف ی احمدناوارو / ترجمهوینسنت 
۵49 

 

علل رشد پوپولیسم در اروپا و امریکای 

 شمالی

 سیف ی احمدوینسنت ناوارو / ترجمه
۵6۵ 

 

 پوپولیسم، نولیبرالیسم و عدالت توزیعی

 سیف ی احمدالرنس الشولر / ترجمه
۵۷9 

 

 میلیاردرهای حامی راست افراطی

 سیف ی احمدتی. جِی. کولز / ترجمه
۵91 

 

ی گفتمان نقد: سازی در آینهکاالیی

 پاالیش یا آالیش؟

 محمد مالجو
۵9۷ 

https://pecritique.com/2019/05/31/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://pecritique.com/2019/05/31/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://pecritique.com/2019/06/03/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%da%86%d9%be-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/05/27/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/06/14/%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%8c-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9%db%8c/
https://pecritique.com/2019/05/07/%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d9%90%db%8c-%da%a9/
https://pecritique.com/2019/05/31/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%84/


 

 ابله و دیوانه

ی هریسون فالس و سم میلر / ترجمه

 رحمتی حسین
629 

 

 گراییی مالیای دربارهمباحثه

 تلی ریویومایکل رابرتز و سردبیران مان

 سیف ی احمدترجمه
641 

 

 گر؟اَبَرماریوت یا روح آفرینش

 نصیری شاهین
6۵1 

 

 امریکا در برابر چین

 تیموری ی سیدرحیمسوزان واتکینز / ترجمه
6۵9 

 

 حزب کمونیست چین و رژیم پیشین

 تیموری ی سیدرحیمپیتر نوالن / ترجمه
6۷۵ 

https://pecritique.com/2019/04/26/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d8%b3%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac/
https://pecritique.com/2019/04/28/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9/
https://pecritique.com/2019/05/06/%d8%a7%d9%8e%d8%a8%d9%8e%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%9f-%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86/
https://pecritique.com/2019/04/06/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%86%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%ac/
https://pecritique.com/2019/05/14/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%d8%a7/


 
 

 

 انتخاب اروپایی

ی وفاکیس / ترجمهوگو با یانیس وارگفت

 قنبری رسول
691 

 

 بهار طوالنی عربی

ی وگو با ژیلبر اشکار / ترجمهگفت

 رخش سودابه
۷13 

 

ی قالبـهای انها و جنبشنخستین اندیشه

 در افریقا
 سعیدیان ی حمیدرضاسعید بواماما / ترجمه

۷2۷ 

 

 کدام استعمارزدایی؟

 سعیدیان ی حمیدرضاسعید بواماما / ترجمه
۷۵۷ 

 

 معنای زندگی برای من

 تاری ی میهنجک لندن / ترجمه
۷8۷ 

 

https://pecritique.com/2019/04/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%a7%da%af-%d9%87%d9%86%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/06/01/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%da%98%db%8c%d9%84%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%da%a9/
https://pecritique.com/2019/04/23/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/02/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%9f-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/
https://pecritique.com/2019/05/02/%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86-%d8%ac%da%a9-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%db%8c/
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 پرویز صداقت 14 

سیری پرپیچ سیاری بر خطیر بودن در م سی قرار داریم. ب سیا شتاب  وخم از تحوالت پر

سیر و بروز تحوالت دگرگون های داخلی امتداد آن اذعان دارند. بحران کننده دراین م

ر همزمان طواند و بهسابقه یافتهای بیی نارضایتی از وضع موجود ژرفا و گسترهو دامنه

سی ایران تحمیل می سیا شار روزافزونی به نظام   کند. اقدام اخیر وزارتدولت ترامپ ف

سپاه پاسداران انقالب اسالم»ی امریکا در خارجه  هایی به فهرست سازمانافزودن نام 

رود. با این اقدام، گام دیگری در رویارویی امریکا و ایران به شتتمار می« تروریستتتی

در کمین ماست، « صلح مسلح»ی عالوه بر آن که کماکان تمامی مخاطرات یک دوره

های نظامیِ عملی افزایش یافته احتمال فرارفتن از جنگ ستترد و لفاظی، به رویارویی

ی خاورمیانه را نیز متأثر خواهد کرد. در تنها ایران که آیندهی که نهاستتتو وضتتعیت

ضر تالش می شت حا ضمن ارائهیاددا صویری از بغرنجیکنم  ضع کنونی ی ت های و

 خواه ارائه کنم. اندازهای احتمالی و وظایف نیروهای ترقیتصویری از چشم

 

 های ژئوپلتیکیکم: گمان
ضعیت کنونی خاورمیانه مهم صفدر و ستردهتر از هرچیز  ست که میان آرایی گ ای ا

 ی جنوبی خلیج فارس(امریکا و متحدانش )شامل اسراییل و کشورهای ارتجاعی حاشیه

رغم تأکید امریکا بر باز بودن راه مذاکره برای در مقابل ایران شتتکل گرفته استتت. به

 ی قلمدادکردنهایی که برای آن برشتتمرده و نیز تروریستتتشتتر ایران، تأمل در پیش

شانه سداران عمالً ن ست سپاه پا سیا شکاری از دنبال کردن  به  را« تغییر رژیم»های آ

شرایط نگرانذهن متبادر می ستی در کنندهکند. اما در  شی ی خیزش جهانی جریان نوفا

شمجهان، مجموعه ست و چ سایه افکنده ا شرایط خاورمیانه  اندازهای ای از ابهامات در 

 تر ساخته است.اروشنوضع کنونی را ن

ضع قدرت صفقبل از هر چیز، مو آرایی کنونی های بزرگ امروز جهان در قبال 

مبهم استتت و قاطعانه نیستتت. در عین حال که اقدامات دولت ترامپ تاحدود زیادی 
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 یکاران امریکایی استتت نه ضتترورتاً تمامی بدنهی مواضتتع نومحافظهکنندهمنعکس

های جهانی، اعم از کشتتورهای ی مواضتتع احتمالی قدرتحاکمیت در امریکا. درباره

، به حالتوان قاطعانه نظر داد. باایناروپایی و روستتیه و چین، در قبال این تحوالت نمی

ضعی کمنظر می سد اروپا نیز درنهایت موا شابه امریکا، اما با انعطاف بیشر تر وبیش م

سیه احتماالً به ضع رو صف در قبال ایران، اتخاذ کند. مو آرایی امتیازی که طرفین این 

به این کشور بدهند منو  خواهد بود. با توجه به حضور نظامی این کشور در سوریه و 

شدن وجود پایگاه سد ارتبا  اش در این منطقه از جهان، به نظر میهای نظامیدایمی  ر

سیه با الیت نظامیان در منطقه سورو سد در  صر تا ا سی در م سی ( ریهی خاورمیانه )از 

سالم ست. اما این الیت در عین حال که با ا شده ا سی مرزبندی تقویت  سیا گرایان 

یک رسد اسد متحد استراتژاند در برابر ایران مواضع ضدونقیضی دارند. به نظر میداشته

ایران استتت اما احتماالً بقای درازمدت خود را به بقای متحد استتتراتژیکش ترجیح 

قیقت دو نیروی نظامی استتراییل در جنوب و روستتیه در ویژه آن که در حدهد. بهمی

سیاسی آتی  شرایطی دشوار برای مانور در برابر تحوالت  سد را در برابر  خود سوریه، ا

سالقرار می سیه در خاورمیانه های اخیر برخی خوشدهد. در  بینانه با حضور نظامی رو

کا در تازی امرییکه در برابرتواند اند که این کشور میاند و بر آن گمانبرخورد کرده

شماین منطقه توان ستگیری به نمایش بگذارد. اما بیآزمایی چ ند اعتنا به این واقعیت ه

آزمایی جدی با پیرامونی، نه قدرت اقتصتتادی توانکه روستتیه، در مقام کشتتوری نیمه

انواع انتظار استتت که در برابر منافع مالی ناشتتی از غرب و امریکا را دارد و نه قابل

قراردادهای فروش تسلیحات به آن دسته از کشورهای عربی که امروز خصم جمهوری 

 ها همراهی نکند. اسالمی هستند، با آن

مواضع چین نیز منطقاً تابعی از منافع استراتژیک درازمدت و منافع مالی و اقتصادی 

گی ارتبا  نبینی مواضع چین از دوگاآن است. به لحاظ منافع استراتژیک بغرنجی پیش

ستراتژیک برمی یزد. خآن با امریکا در نقش شریک تجاری و همزمان در مقام رقیبی ا
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ترین ذخایر دالر و شریک تجاری بزرگ ی بیشاز سویی اقتصاد چین به عنوان دارنده

امریکا بیش از هر کشتتور دیگری در دنیا از هرگونه آستتی  به اقتصتتاد امریکا لطمه 

ند. از ستتوی دیگر دمی کا بی ند در برابر امری ید بتوا با یک  ی  ژئوپلت یک رق قام  ر م

حدان های ژئوپلتیک ائتالفی از متاستقالل سیاسی خود را نشان بدهد و در فرایند رقابت

ضع چین در قبال تحوالت  شکیل بدهد. موا سی خود را در مناطق مختلف جهان ت سیا

 ونزوئال شاهدی بر این مدعاست. 

ایران نیز قادر خواهد بود در نقش متحد و شتتریک  اما مستتأله این استتت که آیا

ی خاورمیانه جایگاه این قدرت ژئوپلتیک نوظهور را تقویت اقتصتتادی چین در منطقه

زنی استتت رقابت هژمونیک چین و ترین عاملی که به نفع این گمانکند یا خیر. مهم

عه به موازات آن مجمو ما  کاستتتت. ا به ضتترر این اامری مل دیگر  ئتالف ای از عوا

ستم بانکی و تحریم سی شکالت  ست. به علت م ستراتژیک ا فزایش المللی، اهای بینا

صوی  معاهده ساختاری موجود، ارتبا  مالی چین با احتمال عدم ت ساد  ی پالرمو، و ف

شوار خواهد بود و در چنین ارتباطی چین نه با نگاه به  سیار د ضر ب شرایط حا ایران در 

استتتراتژیک درازمدت باید به ایران بنگرد. اما آیا با توجه به منافع مالی بلکه به منافع 

سیا چنین  شرق آ انواع قراردادهای مالی پرمنفعت اعراب جنوب خلیج فارس با چین و 

ی اتأمل استت که رقی  منطقهرستد. قابلاندازی محتمل استت  بعید به نظر میچشتم

با تقویت بچین، یعنی هند، در ستتال هار در ایران )و های اخیر تالش کرده  ندر چاب

های مشتتابه چین در گذاریهای امریکا( در برابر ستترمایهمستتتانا کردن آن از تحریم

آرایی کند. به عبارت دیگر، روشن نیست که آیا چین ضرورتاً ایران را پاکستان صف

ی ژئوپلتیک خود ارزیابی ی توستتعهدر مقام متحد پایدار استتتراتژیک خود در برنامه

 یا خیر. کند، می

ای در خاورمیانه، اگرچه اختالفات میان قطر و عربستتتان های منطقهدر میان قدرت

آرایی رود و باتوجه به صفدر حقیقت اختالفات بین ترکیه و عربستان هم به شمار می
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ستان در برابر یکدیگر می صتمیان ایران و عرب د، هایی برای ایران فراهم کنتواند فر

مدت اردوغان در ترکیه برای منظور حفظ قدرت در دستان در کوتاهرسد اما به نظر می

سعه و به شهرداریحزب اعتدال و تو ست اخیر در انتخابات  شک تر ها بیشویژه بعد از 

ست  شرایط کنونی بعید ا صاد ترکیه برآید. اگرچه در  سامان دادن به اقت سرو به دنبال 

ست شدن ژئوپلتیک با عرب شاخ  سر شد، اما توکه ترکیه به دنبال  سراییل با سل ان و ا

های داخلی را نیز ای برای ستترپوش گذاشتتتن بر بحراناردوغان به بلندپروازی منطقه

ست که از نباید از دامنه ی احتماالت خارج کرد. در عین حال، ترکیه قطعاً در پی آن ا

 مند شود.های مالی ناشی از تحریم ایران بهرهفرصت

ایران  با اند از ارتبا  دوستانههای اخیر تالش کردهسالعراق و افغانستان در تمامی 

ست در رویه شند و بعید ا ی خود تغییری دهند اما، به موازات آن، ائتالف برخوردار با

های شتتیوخ عرب گذاریاستتتراتژیکِ هر دو با امریکا و منافع مالی ناشتتی از ستترمایه

به باطویژه در عراق( عواملی) به ارت نان را  که آ ند  بدل ی کجا دارومریز برای ایران 

شت، بهها نمیکنند که روی آنمی ستراتژیک دا شرایط بحرانیتوان اتکای ا  ویژه در 

 کنونی.

اهلل لبنان، ستتپاه فاطمیون در نیروهایی مانند ستتپاه بدر در عراق، حزب بنابراین

ستان، و حوثی صلیافغان سالمی خواهنگاهترین تکیهها در یمن ا د. د بوهای جمهوری ا

توانند در مواردی سپرهای حفاظتی برای ایران ها قطعاً در نقش اهرم فشار میاین گروه

ستراتژیکجا که هدففراهم کنند اما از آن شان با نظم کنونی خاورمیانه مغایر های ا

توانند چیزی فراتر از اهرم فشتتار باشتتند. در عین حال، تقویت بیش از حد استتت نمی

 کند.ای علیه جمهوری اسالمی را تقویت میهها ائتالف منطقآن

ی پرستتش کلیدی این استتت که هدف امپریالیستتم در مقطع کنونی در منطقه

ی شتتکل دادن به فرایند تجزیه ˚اند هدفکه برخی نگرانخاورمیانه چیستتت. آیا چنان

گیری یک ی خاورمیانه و شتتکلهای جدید و تجدید نقشتتهکشتتورها و ایجاد دولت
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سش بهخاورمیانه سخ به این پر ست و فقط هیچی جدید خواهد بود  پا سان نی وجه آ

ی خاورمیانه در هایی زد. اما باید توجه داشتتت هرگونه تجزیهاش حدستوان دربارهمی

ضعیف دولت  سی جدید ملت -کنار ت سیا شکیل و تقویت واحدهای  های کنونی آن، ت

ای هتواند با ایجاد کانونارد که میبرمبنای عواملی مانند قومیت و زبان را به همراه د

د تری وارمرات  بیشهای بهکنونی در منطقه آستتی « نظم ستتیاستتی»جدید قدرت به 

ی آن ی سرزمینرو، فراتر از تضمین امنیت اسراییل و احتماالً گسترش حوزهکند. ازاین

 طعیتهای فرمانبر، دشتتوار بتوان با قاهای نافرمان و تقویت دولتو مهارکردن دولت

های بزرگ این منطقه برمبنای ی قدرتاز یک طرح امپریالیستتتی جدید برای تجزیه

 متغیرهای قومی و مذهبی صحبت کرد.

های هامها و ابدر مجموع به لحاظ آرایش ژئوپلتیک وضعیتی معماگونه با دوگانگی

ست اما در کوتاه سیار در منطقه حاکم ا ستعد مدت و میانب شرایط ژئوپلتیک م مدت 

های های منطقه استتت. اگرچه دولتهایی حاد خواهد بود که به زیان ملتبروز بحران

 های درونی از آن بهره ببرند.توانند برای سرپوش گذاشتن بر بحرانمنطقه می

 

 های داخلیدوم: تشدید بحران
به همین ترتی ، به لحاظ شرایط داخلی در ایران با اوضاع بغرنجی مواجهیم، تاحدی که 

رسد. تصویری از روندهای اقتصادی ت های کنونی عمالً ناممکن به نظر میبحران مهار

 کنم.مدت ارائه میی کوتاهاجتماعی در دوره

ی حاضر نوعی بحران ساختاری در اقتصاد ایران به فعلیت رسیده است از اوایل دهه

ساختاری و بهرفت از آن بدون دگرگونیکه امکان برون ییر تغ طور خاص بدونهایی 

ساختاری با دور نخست ساخت قدرت ناممکن جلوه می سب  همزمانی بحران  کند. به 

سته از تحریمهای مالی، خیلیتحریم صرفاً برخا سهای بینها این بحران را  تند. المللی دان

به افزایش نرخ رشتتتد  ق  آن  عا که مت فت  ید ن همچنین اجرای برجام و افزایش تول
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ه این کتوجه به اینکرد. بیهر چنین تصتتوری را تأیید میظااقتصتتادی انجامید نیز به

های ازپیش موجود بود، نه آن که برداری از ظرفیتافزایش نیز عمدتاً حاصتتل بهره

 ای در اقتصاد ایجاد شود. ظرفیت تازه

توان انتظار داشتتت که بحران ستتاختاری در اقتصتتاد ایران در چنین شتترایطی می

ستمرار و صادی و  ا صادی در اعداد رکود اقت شد اقت سویی نرخ ر تورم تعمیق یابد. از 

منفی سیر خواهد کرد و از سوی دیگر نرخ تورم در ابعاد سنگین استمرار خواهد یافت. 

کاران ثباتتأثیر بالفصل استمرار رکود عبارت خواهد بود از افزایش آمار بیکاران و بی

ستمرار منفی با تمامی تبعات کاری در اقتصاد ایران توأمثباتو نرخ بیکاری و بی اش. ا

شت و این  ضعیف قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش به دنبال خواهد دا تورم نیز ت

ضعیف هرچه بیش شدید خواهند کرد. ت تر هردو نیز بحران فقر و نابرابری طبقاتی را ت

د این آمتری از آنان به زیر خط فقر دیگر پیی متوسط و راندن شمار هرچه بیشطبقه

 وضعیت خواهد بود.

ه بیند ناگزیر بدر چنین شتترایطی دولت که از فقدان اقتدار ستتاختاری آستتی  می

سل می صاد متو شرایطانواع ترفندها برای تزریق نقدینگی به اقت  شود که گرچه در 

توان کرد اما تأثیر مهم آن تشتتدید شتترایط ی دیگری برایش تصتتور نمیکنونی چاره

 اقتصادی حاصل از آن خواهد بود.های تورمی و بحران

ضای مؤثر برای انواع پی شی از فقدان تقا شدید بحران نا ضع کنونی، ت آمد دیگر و

سیاری از فعالیت سکن و ب صرفی بادوام، بخش م های خدماتی خواهد بود و کاالهای م

و بر  کاریثباتکند و بر ابعاد بیکاری، بیآمدهای رکودی را تقویت میهمین امر پی

 . افزایدبورژوازی میفرمایان مستقل و بخشی از خردهگ توقف فعالیت خویشآهن

ان بندی طبقاتی در ایری اخیر در پیکرهبنابراین تغییرات ستتاختاری طی یک دهه

شدید میی متوسط و خردهکه با تضعیف طبقه شده بود ت سنتی آغاز  شود و بورژوازی 

  بحران فقر و شتتکاف طبقاتی تشتتدید تر خواهد یافت. به این ترتیابعادی بحرانی
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سی می سویی تقویت انواع آ سوی دیگر شود و از  شی از آن و از  های اجتماعی نا

 های مختلف مردم را شاهد خواهیم بود.تشدید اعتراضات معیشتی گروه

محیطی نیز دلیلی بر کاهش اثرات مهلک آن در دستتت ی بحران زیستتتدر زمینه

صرفهای باراننداریم. نمونه شنی نی بارندگی بهسابقهنظر از ابعاد کمی اخیر  شان رو

سعه طی نیم قرن اخیر و بهداد که برنامه سعههای تو سوداگرانهویژه تو سه دههی  ی ی 

گونه حفاظ ستاخته و چههای طبیعی بیگونه کالبد اجتماعی را در برابر بحراناخیر، چه

سانحه شود. سرعت به بحرتواند بهی طبیعی میهر  سی بدل  سیا انی اجتماعی و حتی 

های حاد اجتماعیِ منتج از آن کامالً محیطی و بحرانبنابراین استتتمرار بحران زیستتت

 محتمل است.

سال در زمینه سقو  ارزش پول ملی در یک  ی بحران مؤسسات اعتباری، به سب  

 الی و کاهشها و مؤسسات مهای واقعی بانکو نیم اخیر با افزایش ارزش ریالی دارایی

های معوّق و استتتفاده از ترفندهای حستتابداری برای تجدید ارزیابی ارزش واقعی وام

ها و مؤسسات مالی کاسته شده است. اما به ظاهر از ابعاد بحران مالی بانکها، بهدارایی

ز ای اجا که بخش عمدهواقع از آنها، و نیز بهستتب  زیان انباشتتته در بخشتتی از بانک

 ی حیات بخشو غیرقابل تبدیل به وجوه نقد هستند ادامه« منجمد»ها ی بانکهادارایی

های خصوصی صرفاً تابعی از شرایط ناشی از انتظام سیاسی است و از این ی بانکعمده

 تر وجود دارد.رو هر آن امکان فرارفتن بحران بانکی به ابعاد مهلک

ضاع و احوالی در حیطه شاهد امدر چنین او صاد  سوداگری مالی و نیز ی اقت واج 

سوی  سوداگری مالی عمدتاً به  شور خواهیم بود. این امواج  سرمایه از ک تقویت فرار 

بردن از بازارهای ارز، کاالهای مصتترفی ضتتروری و برخی ستتهام بورس برای بهره

سانات قیمتی کوتاه ضعیف مدت خواهد بود. این حرکتنو سوداگرانه در جهت ت های 

قعی اقتصتتاد خواهد بود و به تشتتدید رکود تورمی منجر خواهد تر بخش واهرچه بیش

یابد. مجموع قوت استتتمرار میشتتد. عالوه بر آن، جریان خروج ارز از کشتتور نیز به
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در  تمامی به زیان حضور سرمایههای سیاسی و اقتصادی حادشونده در کشور بهبحران

های ای از بحرانع با مجموعهکشور و تمایل به انتقال آن به خارج است. بنابراین سرجم

افزا با یکدیگر حیات متابولیک ای همستتاختاری متقابل ستتروکار داریم که در رابطه

 سازند.درازمدت اقتصاد را بعید می

 

 اندازهاسوم: چشم
ضع به گمان من، مجموع بحران ستمرار درازمدت و صادی و اجتماعی داخلی ا های اقت

ساخته و به بحر شانانموجود را ناممکن  شیده که ن صایلی بخ ی دهندههای کنونی خ

ستی ابعاد  ست و در این میان بحران ژئوپلتیک و مداخالت امپریالی مهارناپذیری آنها ا

سخآن را وخیم صدد پا سؤال مهمی که باید در ست.  گویی به آن برآمد این تر کرده ا

 م، استتراییل وویژه با توجه به تهدیدات امپریالیستتاستتت که در چنین شتترایطی، و به

 نیروهای ارتجاعی منطقه، نیروهای آگاه چه وظایفی بر دوش دارند.

گونه در پی افول دهد که چهی خاورمیانه نشتتان میی گذشتتتهی چهار دههتجربه

قدرت هد  چپ، شتتتا های ستتکوالر ملی و  فاظینیرو یادگرایی و ل های گیری بن

ستی این جریان بوده سیر ایم. در مقاطع گوناگوضدامپریالی شی از نیروهای چپ ا ن بخ

شتتدند و به این ترتی  در نهایت به « ضتتدامپریالیستتتی»های این گفتمان انواع لفاظی

ی اجتماعی جهانی مبتنی بر ستتلطه و اعتبار چپ آستتی  زدند. امپریالیستتم یک رابطه

ست سیا ست.  سلطه ا صادی از کشور تحت  صادی چهار دههانتقال ارزش اقت  یهای اقت

شته در ای سلطهگذ ضعیت پیرامونی / تحت  ستمرار و ی آن ران نیز کماکان مبتنی بر ا

ستی  ضدامپریالی صادی  ست اقت سیا شانی از یک  ست و ن صاد جهانی بوده ا در نظام اقت

ت سلطه با مناسبا ویژه در شرایط کنونی، به گمان من، مبارزهبینیم. عالوه بر آن، بهنمی

صوالً به سیامدد دموکراتیکا ضای  صاد و اتکا به نیروهای اجتماعی سازی ف ست و اقت

سم و درونی امکان شعار و لفاظی. اگر نیرویی خود را مخالف امپریالی ست، نه با  پذیر ا
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ستتازی اجتماعی و داند باید در جهت دموکراتیکی ستتلطه در ستتطح جهانی میرابطه

زی برای ستتاو شتتعار و تهدید و زمینه اقتصتتادی گام بردارد، نه به ستتوی انواع لفاظی

سم در منطقه. آن نیروی آگاهی که در این بازی فری   صهیونی سم و  تقویت امپریالی

صرفاً محکوم  سم را بخورد  ضدامپریالی سم و  ستان کهنه و تکراری رویارویی امپریالی دا

 های گذشته است. به تکرار تراژدی

ی هباش گرفت. تجرالبته در این میان خطر جنگ موضوعی نیست که بتوان نادیده

شقت ستانه، در برابر م شردو سم ب ستان و عراق و لیبی، این قربانیان امپریالی بار افغان

ست و نمی شیم. بزرگچشمان ما ها ترین خطر برای ملتتوانیم بر این تهدید چشم بپو

ابل با طور توأمان باید تقاست. اما این تقابل با امپریالیسم به خطر درگیرشدن در جنگ

ی نیروهای مترقی قبل از هرچیز تالش ان نیز باشد. از این رو، وظیفهافروزی جنگهمه

 ای برای صلح است.برای ایجاد یک جنبش فراگیر اجتماعی منطقه

صه صادی، ی جنبشدر عر سی، اجتماعی، اقت سیا های اجتماعی، دینامیک عوامل 

ضع موجود گام برمی شتابان و ت ا قدردارند، اممالی و ژئوپلتیک همه در جهت تغییر 

رفاً توان صخواهد وضع موجود را استمرار بخشد. آیا میسیاسی با اتکا به ابزار قهر می

به اتکای این نیرو وضتتعیت را در درازمدت تداوم بخشتتید  منطق تحوالت تاریخی 

در  کراتکشی بهدهد. البته سرکوب سیاسی، حذف و حتی نسلخالف آن را گواه می

ی آن استتت. اما در ریخی آکنده از بوی مشتتمکزکنندهی تاتاریخ رخ داده و حافظه

سرکوب امکان حیات سوختشرایطی که در فردای  شی به  صادی جامعه بخ ساز اقت و

شد، چنین اقداماتی گذار را شته با نه آن  سازد،تر میتر و بغرنجفقط پرهزینه وجود ندا

 که وضع موجود را در درازمدت استمرار بخشد.

ی گذشتتته عناصتتر وجود دارد. مجموع تحوالت چهار دههای شتترایط نومیدکننده

سیار کم سی پیوندبخش اجتماعی را ب سیا ضع نیروهای  ست. آرایش و موا ساخته ا رمق 

ی طور کلی همهکند. بهاندازهای موجود را تشتتدید مینیز نومیدی نستتبت به چشتتم
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های رستتمی موجود در نظام ستتیاستتی مستتتقر و از جمله جریان موستتوم به جناح

های موجود ندارند. رفت از بحرانای عملی برای برون، هیچ یک برنامه«طل اصتتالح»

سه دههی آنهمه ستگاه نظریچه طی  شته د صالح ی گذ طلبان و راهکارهای عملی ا

حلی های موجود فاقد راهداد در برابر بحرانبرای گذار از وضتتع موجود را تشتتکیل می

 ویژه ازوستتوی تحوالت آتی بهاری بر ستتمتبرای تأثیرگذ عملی استتت. بخت آنان

گیری کاهش یافته استتتو بماند که اغل  آنان طرز چشتتمبه این ستتو به 1396ماه دی

 اند.شدت در فساد ساختاری موجود مستحیل شدهبه

شتتدت نومیدکننده در میان نیروهای ستتیاستتی خارج از ایران نیز وضتتعیت کلی به

سم های امپریالیاند و عمالً طرحع ایران پیوستهاست. جمع بزرگی به صف دشمنان مناف

ظام ستتلطه ندگی میو ن مای ند. جمعی نیز که در گذشتتته ی جهانی را ترویج و ن کن

دموکراستتی را نمایندگی اند اکنون روایتی رقیق از ستتوستتیالهای چپ داشتتتهگرایش

ساختاری جرفت از بحرانای برای برونکنند که آن نیز هیچ برنامهمی د. اری ندارهای 

ستند که بخش عمدههای اندکالبته گروه ی از انرژی خود را کماکان شمارتری هم ه

 کنند. های کهنه با رقبای همفکر میحسابصرف تصفیه

سترش قابل ضمن گ ضات اجتماعی  شته اعترا سال گذ سطح داخلی، از  توجه، در 

یابی اما هنوز با تشکل است شدن را از خود نشان دادهتدریج تاحدودی میل به متشکلبه

ی بسیار دارد و کنشگران معترض با های نمادین موجود( فاصلهواقعی )فراتر از تشکل

شواری برای غلبه بر این امر مواجه شکلشرایط د صورت ت  یابیاند. عالوه بر آن، در 

ا های متعدد بیابی جنبشبازهم برای برخورداری از تمهیدات و ابزارهایی برای مفصتتل

سختی در پیش یگر به منظور دنبال کردن یک پروژهیکد سیر  سی م سیا ی مطالباتی 

د. با پدیدار شون« بدیل»است، چه برسد به آن که این اعتراضات بتواند در قامت یک 

مه نهی اینه های مترقی هیچ راه و گزی بهها، نیرو بال کردن این ی دیگری  جز دن
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شکل سط ت ضات، تعمیق و ب صلاعترا شکلیایابی، مف شکلبی ت دادن به ها و در نهایت 

 ندارند.  بدیلی مترقی بر اساس آن در پیش

تواند به روندهای جاری شتتتاب بخشتتد، مانند شتتکاف در ستتازوبرگ عواملی می

تواند آن را کند ستتازد، مانند ستترکوب یا دستتتگاه بوروکراتیک، عواملی هم می

قهبحران حدود و جز آن. عای، بروز جنگهای منط تاههای م مل کو نه وا عا قاط مدت 

بینی نیستتتند، اما روندهای درازمدت قطعی استتت. اگرچه این قطعیت ستتلبی پیشقابل

ستمرار درازمدت وضع موجود را ناممکن می ست، نه ایجابی. یعنی عوامل عینی ا ، کندا

 جاستوسوی تحوالت آتی را رقم خواهد زد. ایناما عوامل سوبژکتیو است که سمت

 وانند تاریخ خود را بسازند.تکه مردم می
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 گفتارشیپ

  ندیفرآ ستتال، ۴۰ گذشتتت با هک شتتد« نابود» رحمانهیب چنان« بود» هک یانقالب

ست ختهیگر اذهان از ییگو اش«شدن» س یهاتیروا. ا  ۵۷ نقالبا یدرباره هک یاریب

 نیدرا چهآن .اندرفتهیپذ ریثأت آن کهولنا جینتا از ینوع به شیمابک ،ستا شده نوشته

صله شته نگاه محفوظ ستیبایم یزمان یفا ست، شده فراموش ظاهراً اما شد یم دا  ا

 بهمن رد شاه یسرنگون با هک است یسراسر یانقالب یبالندگ و تداوم ظهور، یهانهیزم

 .افتی ادامه انکماک 136۰ل یاوا تا و دینرس انیپا به ۵۷

ستنکفرو حافظه، بتیغ نیا محتوم یجهینت ست «رخداد» کی به انقالب مفهوم ا  ا

شته داریپد یعیطب یاحادثه همچون هک یوجه به  اشنندهیآفر یهاسوژه و عامالن و گ

س هک دینمایم نیچن. ندکیم رونیب خیتار یصحنه از را  چارد انقالب داوران از یاریب

ضه ینوع شندو شده ینظر یعار سل از هک هاآن چه با . انقالب از پس چه و انقالبند ن

ضه» نیا ست یخارج یا دهیپد سططانهب انقالب یواسطططهیب یمداقه ،«عار  نیدرا. ا

سدیم نظر به یتجرب یا«داده» انقالب نگرش،  از را خود یهادهیا و خود نظرورز هک ر

 .شودیم صحنه وارد حادثه وقوع پس از و ردهک حذف اش یدرون تعارضات

 با یمنف یارابطه هک ندیبینم یضرورت زمان، بستر از خود ردنک خارج با ساننیبد

ستنیازا هم. ندک نقد خیتار ینهیدرآ را شتنیخو و دینما برقرار خود نظرات  هک رو

ش» دچار سنج از زیگر ای یارکفراموش نیا. شودیم« یفرامو  حس جاآن از و ،یخود

شته به فقط ،یخیتاریب  و تکشر از یخوددار یمعن به نیهمچن هکبل ستین مربو  گذ

 دینام انقالب «یدارشناسیپد» را یروش نیچن بتوان لکمش. است حال زمان در حضور

 .گردد یبندنتیز هگل از یعبارات با جاآن و جانیا اگر یحت

 شودیم نمودار چهآن هر و دباش لمس قابل چههرآن د،یآیم چشم به چههرآن ایآ

س و خواند «دهیپد» توانیم را سیپد را هاآن یبرر شنا  نیچن مرجع چنانچه د ینام یدار

 «ذهن یدارشتتناستتیپد» هک استتت دیتأک و یادآوری به الزم باشتتد، هگل یگفتمان
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 یخیرتا بستر کی در یخودآگاه و یآگاه متنوع الکاش ظهور یچگونگ یهدربردارند

 .است

 در هک یاجتماع گریانجیم متنوع یهایصورتبند آن هک دارد پرسش یجا نیبنابرا

 ارگرانک هکیوقت مگر نشد انقالب انقالب، رفتند  جاک به شدند داریپد انقالب ندیفرآ

سیس یعمو اعتصاب در نفت صنعت  نظام یاقتصاد ساختمان لک خود، یهروز 9۰ یا

 ایآ انددهینام «کپرسشنا» را رانیا بانقال یدرست به هک ییهاآن. ردندک فلج را مکحا

 ارک ولمشغ روزشبانه چاپ ارگرانک ،یسراسر اعتصابات اوج در چرا هک بپرسند دینبا

ستگ خودجوش یهایبندلکش آن بودند   هوچکپس وچهک هر در هک یاجتماع یهمب

 شدند  چه ردندکیم میتقس دارو و سوخت غذا، یا

 هب منجر یاقتصتتاد ستتاختار یدگرگون یستتوا هک ستتتین نیا یبرا انقالب مگر

ابطهر شامل ایآ ،دیجد یانسان روابط نیا و گردد ها انسان نیب یدیجد روابط یبرقرار

شت در زن هزار صدها فوران انقالب، یهایبازنگر در پس شود ینم مرد و زن ی  ه

ضات موج دارد  یگاهیجاچه  13۵۷ مارس سر اعترا شجو جوانان یسرا شنه هک دان  یت

 لحم را یبار چه شدند،ها دانشگاه بستن به منجر و بودند یآزاد یهادهیا زین و یادآز

عاب یجاکدر کند یم بالهب دیبا انقالب از ینونک ریت  رانیا یهاتیاقل یهاجنبش دن

 گشت  ردستانک ژهیوبه

 خیتار نگارش در شتتانردنک یگانیبا خاطربه انقالب اوج نقا  حفظ و یادآوری

ستاوردها یادآوری و سپردن اطرخبه. ستین  یم انیجر به را انقالب هک یعامالن ید

سل به یجمع یحافظه انتقال و جذب از نظرصرف اندازند،  یاندرز تواندیم بعد، یهان

 .نندکیم یابیارز« متکح» بدون را رانیا انقالب هک باشتتد ییهاشیگرا به مانهیکح

ش ،یعموم خیتار در چه و ومعل در چه انقالبات، تمام: »هگل یدهیدهب ست آن از ینا  ا

سان روح هک  را اشنیشیپ مقوالت خود، افتنیباز یبرا و خودش فهم و کادرا یبرا ان

 یهفلسف« )».است داده قرار خودش با ترقیعم و تریقیحق یوندیدرپ را او و زده برهم
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 (11 ص ،«عتیطب

 یخالقه یهاینرژا شتتدن رها موج  انقالب ورانکدر هک بود یروح نیچن کی

 رسد؛یم یآگاه از یدیجد امالک یوهله به جامعه ،یمواقع نیدرچن. دیگرد یاجتماع

 و رودیم رونیب ورک جبر و محض «تیعل» سلطه ریز از سازد،یم نکمم را نکنامم

 قدرت ،یمسطططاع کیتشطططر از دیجد حس کی برآمد با هک دینمایم نیچن ناگاهبه

 یبرا ،یخودفرمان یبرا یعموم یاپوکت .میاشده روبرو یاجتماع یتوانمند و صیتشخ

ندگ دیجد روش کی یبرقرار عه در هک ،یز  و اتیتمن ،هازهیانگ یمجمو

 یمعج یخرد گرفتن لکش انگریب ابد،ییم تجسم مردم نیمع و مشخص یهادرخواست

 .است

ست، یختگیخودانگ یزاده هک یجمع ینقادانه شعور نیا   نیهمچن خود درون در ا

 الکیدرا رانکروشنف ستیبایم قاعدتاً هک است یانقالب یاهینظر و مفهوم یدربردارنده

 س،کبرع. ندک داریب هاآن در را یرکف دیجد روش کی به ازین و دهیشک چالش به را

 چند ،یغن یمحتوا جذب و کادرا یبجا هک میهستتت روهروب ییهاشیگرا با امروز ما

 یته معنا از را انقالب بودند، انقالب شتتعور مکدرح هک ییهاستتوژه یانضتتمام و یبعد

ضات و ردهک  و سنت» یزهیست همچون ،یدیتجر تیلک کی در را آن یدرون تعار

 .شندکیم ریتصو به ،«تجدد

ست پرسش یجا شت نیچن هک ا شت با «تیلک» مفهوم از یبردا  چهل هک ییهابردا

شتند، یم «لک زا ییجز» را رانیا خواهیآزاد زنان ینوپا جنبش شیپ سال  چه تا انگا

 یجا به چپ یروهاین از یاعظم بخش زمان آن در استتت  ردهک دایپ فاصتتله اندازه

شخ سترده جنبش با هک انقالب، قیتعم و تداوم یبرا نینو یاوهله صیت  آغاز نانز گ

 یقربان را «لک» دینبا هک چرا ردندک دعوت ینینشطططخانه به عمل در را آنان د،یگرد

 هک یتیلک. دارد یوجود تیواقع استتاستتاً شیاجزا بدون لک کی نگارا رد؛ک «جزء»

 !است یانتزاع و یتوخال لک کی نباشد، یانضمام
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 لکشتت و جامعه یخودفرمان بر آغاز همان از هک ییهاشیگرا بودند حال نیدرع

شار ییشورا یخودگردان افتهی تیشمول ضورها شیگرا نیا هکنیا. ردندکیم یپاف  ح

شتند انقالب و چپ یریگ سمت در یانندهکنییتع و پررنگ شتها دهیناد دینبا ندا  نگا

ستبه امروز هک ییهاآن ستین ستهیشا. شود  ییگرادولت دربرابر را ییگراجامعه یدر

 از و است نوظهور یادهیا ،یمدن یخودفرمان هک سازند وانمود گونهنیا نند،کیم جیترو

 به دتوانیم زین ییگراجامعه یمقوله خود ،یوانگه. ستین برخوردار یخیتار یا شهیر

 ند ک آغاز جاکاز دیبا یاجتماع نقد پس. گردد لیتبد یانتزاع تیلک کی

 

 انقالب و خرد

 دولت در ای جامعه یورا در را خرد یکی. ستین خیتار در خرد حضور رکمن سکچیه

 جستتتجو رهبر کی یحت و« شتتاهنگیپ حزب» کی در را خرد یگرید آن ابد،ییم

ندیم تاق درون در توانیم را خرد. ک  کی ای فرد و ردک محبوس هم یرکف یهاا

 ینوع به میمفاه نیا تمام یشتتهیر. پنداشتتت خرد نیحامل را یرکروشتتنف مجتمع

ست س صر یجامعه قیعم درگ ست نهفته یرکف ارک و یعمل تیفعال نیب معا  غانمبل. ا

شندب رخواهیخ چه ندانند، چه و بدانند چه ینظرات نیچن شند، چه و ا  یجهینت به الزاماً نبا

سندیم یعام مردم یافتادگعق  یمنطق ستق دخالت بدون تاًینها و ر  هاآن یجاهب و میم

 .دننکیم یزیربرنامه و گرفته میتصم

 را یرهبران یابی قدرت افته،ی یسیدگرد و شده سقط ناتمام، یهاانقالب یتمام

شتند یدرپ صل نیحامل الًآم هک دا شت نییتع در تکشر از را نقالبا یا  ودخ سرنو

ست یضرور نو، یآغاز یبرا نیبنابرا. اندردهک ومتکح هاآن بر و محروم  از هک ا

 .مینک وداع خرد ردنک منجمد جاآن از و ییگرانخبه ینظر یهاشهیر با ابتدا

عه از گستتستتتت محض به سکمار ارلک گارش نیدرح ،ییبورژوا یجام  ن

شته» ستنو سف یهاد صاد-یفل  ،«یسلز» بافندگان زشیخ با درمواجهه ،(1۸۴۴« )یاقت
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 یبررستت در بعدها ستتال توانیم راآن یردپا هک گذاشتتت یجاهب خود از یاثر چنان

شاهده زین «سیپار مونک» یانتقاد شخ و قتیحق فهم یبرا شر  نیاول. ردک م  صیت

شت ست نیا دیجد یاجتماع تکحر کی سر  شیپ ،آموزگار نقش یفایا یجاهب هک ا

 .میاموزیب تا میده فرا گوش آن به بدقت و گذاشته نارک را خود یهایداور

 ی«آگاهانه و ینظر خصلت» توانیم یسلز ارگرانک نشک در س،کمار یدهیدهب

 و ابحستت دفاتر هکبل ارگر،ک بانیرق نیا آالت،نیماشتت تنهانه». ردک افتیدر را هاآن

 شمند هیعل ابتدا گرید یهاجنبش تمام هکیالدرح. شدند منهدم زین تیکمال یهاعنوان

شمن هیعل حال نیع در جنبش نیا بودند، شده گرفته هدف یصنعت ارباب یعنی دایپ  د

شانه زین دارکبان یعنی دا،یناپ  هک ردیگ یم جهینت سپس( 3:۲۰1 آثار، مجموعه) «.رفت ن

سبت ریفق آلمان با آلمان یفقرا شعور» سفف» آلمانِ «.دارد وسکمع ین  نشک در «یل

 یارگرک زشیخ کی پس. ندک دایپ را خود فعال عامل دتوانیم هک استتت ارگرانک

 باشتتد، ییجز هم هرقدر» افتد،یب اتفاق نیمع یصتتنعت یهیناح کی در فقط اگر یحت

سان اعتراض هچراک…کندیم حمل را جامع روح کی درخود سان طیشرا هیعل ان  یناان

ست، ستگاه از هک چرا ا  ردف هک یاجتماع هک چرا ،کندیم شروع الفعلب فرد کی خا

انهم ) «.است یانسان یهست انسان، یقیحق اجتماع شورد،یم خودش از آن ییجدا هیعل

 (۲۰۵ ص جا،

ستگاه درعوض،   و ندکیم مبارزه دولت از ینیمع لکش هیعل صرفاً هک یتکحر خا

ستار ش انیپا خوا ستیس و قدرت از شیانزوا به دنیبخ ست ا  «یانتزاع لک» کی ،ا

ست، سیس دولت هک چرا ا ست یدیتجر جامع یدهیا کی یا ض در صرفاً هک ا  یتعار

ست با افتهیسازمان ست فهم قابل یفرد یه ضمام تیلک کی یاجزا. ا  به کیهر ،یان

گل،). انططدتیططلک کیطط یدربردارنططده خود یخود  نیا ریدرغ( ۲۰ص ،«منطق» ه

ندام عوض به صتتورت، نده، یاوارها  دردهب فقط هک مییروبرو یامرده ستتتدج با ز

 !خوردیم افانکالبدشک
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  یانضمام تیلک

 وجه هکبل نشتتاندیبرنم را «اجتماع» عنوان تحت گرید یانتزاع دولت، دربرابر سکمار

 اقتصاد روش یدرباره دهیچیپ نسبتاً یمبحا در او. شدکیم رونیب خاص درون از را عام

 جانیا در سکمار رد ک شروع دیبا جاکاز را نقد :پرسدیم ،«سهیگروندر» در یاسیس

 یاتم یواحد عنوانهب فاکخود فرد با هک یدگاهید یکی. کندیم برجستتته را هینظر دو

 «.واحد یاسوژه» عنوانهب «تیجمع» با هک یاهینظر یگرید و کندیم شروع

ستگاه ست معاصر« یمدن یجامعه» اول یهینظر یخا  ارآن« سوور کژا ژان» و ا

 از قلمست یعیطب طورهب هرا ک ییهاسوژه روسو،« یاجتماع قرارداد. »کندیم یندگینما

. ندکیم یعموم اتحاد کی وارد یاجتماع قرارداد کی یگریانجیم با هستتتند گریدکی

 هک استتت یاجتماع یمشتتخصتته وجه یاتم فرد نیا خود( ۸۴ ص ،«ستتهیگروندر)»

 یفرد هکبل ستین محدود یمجموعه کی متعلقات از ییجز گرید هن،ک عصر برخالف

 جدهمه قرن آلدهیا فرد استو یشاوندیخو و یالهیقب ،یعیطب یوندهایپ از شده منفصل

 .است اردوکیر و تیاسم آدام موردنظر و

 ینگاه» اجتماع به نستتبت زین کندیم ارک به شتتروع جمع با هک یدگاهید اما

سپ و نادرست  ژان» ونچ یاقتصاددانان و ستیالیسوس بانیاد شامل هک« دارد ویوالتکا

ضمام جامعه از شروع هک یباوجود( 9۴ص جا،همان). گرددیم «سه ستیبات  به یان

 نآ از را طبقات هک یمحض به جامعه هک دهدیم نشان ترقیدق یبررس اما رسد،یم نظر

 هکآن مگر معناستیب یاواژه زین طبقات نیا خود. است انتزاع کی خود م،ینک حذف

 ردهک دایپ ییآشنا رهیغ و هیسرما ،یدستمزد ارک مانند دارند، هیکت آن بر هک یعوامل با

ش شفته یمفهوم» دارنده دربر یشروع چنان نیبنابرا. میبا ست تیلک از آ جا، مانه) «.ا

 (1۰۰ ص

سطهبه هک است یضرور پس  نآ از ل،یتحل و هیتجز به توسل و یبعد ناتیتع یوا
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شت صوراً بردا ضمام مت  هکنیا تا ردک تکحر ترساده یداتیتجر و میمفاه یسو به یان

س ناتیتع نیترساده به س دیبا یم جاآن از. دیر نیا تا ردک  یتعق ازنو را تکحر ریم

 و اتنیتع پربار تیجامع عنوانهب بار نیا اما. دیرستت اجتماع به گرید بار باالخره هک

 از یبیکتر» هک استتت نیچن واقعاً یزمان یانضتتمام یمقوله کی .یبعد چند یروابط

 ص) «.باشتتد متنوع یعوامل (ستتنتز) وحدت رونیا از و گوناگون و جانبههمه ناتیتع

 یمنزلههب قتیحق در اما رستتدیم نظر به یرکف یندیفرآ یجهینت یروشتت نیچن( 1۰1

 .است کادرا و مشاهده در نیهمچن لذا و تیواقع در شروع ینقطه

ست ن،یبنابرا س  هکنیا با آن، لیبد عنوانهب جامعه به یروآور و ییاگردولت با گ

ستاورد کی ست، الزم ینظر د ست از هنوز هک چرا ستین یافک وجهچیهبه یول ا  گاهخا

 .تاس ردهکن گذر «شدهیاجتماع یتیانسان» به ،یانسان یاجامعه به یمدن یجامعه کی

 
 

 یمدن یجامعه و دولت

سه انقالب س،کمار یدهید به شک نیآخر مکحدر فران سیس طبقات هک بود ین  به را یا

. رساند لماک به را یاجتماع و یاسیس یهست نیب ییجدا و ردک لیتبد یاجتماع طبقات

سه، انقالب سیس روح فران ست یول ردک آزاد را یا صر نتوان  یسازا یمعنو و یماد عنا

ساند تعامل به را یمدن یجامعه صه یمدن یجامعه. بر  یمگانه شکشمک و نزاع یعر

 .است یخصوص نفع یافتگیتیعموم یمعن به« عام» منافع درآن هک است

 کی است، خودگشته و منقسم مفر  طورهب هک یامجموعه عنوانهب یمدن یجامعه

  یدولت به را یمدن یجامعه هگل. ندارد یمخالفت آن با سکمار هک استتت یهگل مفهوم

 یعنی. است متضاد اتیخصوص از یانبوه حامل هک کندیم هیتشب« یماد» ای« یخارج»

صال یمرحله در هنوز اجتماع سر انف سته و برده ب ست، ضرورت به واب  هکیطورهب ا

 ینظم» ازمندین یمدن یجامعه هگل، یدهیدهب. نامدیم« هایازمندین ستمیس» راآن هگل

سان نیب هک است «یاخالق . ندک یانیپادرم «بورژوا» کی و «شهروند» کی عنوانهب ان
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 وانتیم «جامع یعقل» «مستتیآل دهیا» با تنها را یمدن یجامعه «مستتیالیماتر» نیبنابرا

 .ردک برطرف

 یجامعه تعارضتتات نمودن برطرف یچگونگ در هگل با سکمار اختالف ءمنشتتا

 روح و شتتهروندان بالفعل یخودآگاه در» هک یلک عقل م،کی. استتت نهفته یمدن

شته شهیر «آنان یاجتماع شد، ندا ست یمجاز لک کی با سان هکنیا دوم،. ا  از شیب ان

ست و شهروند کی سان یه ست کی از فراتر یان ست یحقوق یه  ردیگیم جهینت سپس. ا

 رونیازا. گرندیدکی نیقر یصتتور و یماد اصتتول ،«یقیحق یراستتکدمو» کی در هک

 (31 ص ،«هگل حق یفلسفه نقد» ) «.شودیم دیناپد یاسیس دولت»

ست انقالب کی ازمندین« یمدن یجامعه یبردگ» ردنک برطرف کش بدون  اام. ا

سیس یروح» هک یانقالب شته« یا شد، دا ساس با شت برا  نیچن متعارض و محدود سر

 قدرت به جامعه خود عوضهب را خاص یاجتماع یهیال کی و ردهک یسازمانده یروح

 نیشیپ ابطرو و کندیم سرنگون را مکحا یهاقدرت هک جاآن تا یانقالب هر. رساندیم

شک سازد،یم منحل را سیس ین ست یا س به انقالب بدون. ا  تیعلف توانینم مسیالیسو

ش  تینیع هک یهنگام گردد،یم آغاز آن خود یسازماندهنده نشک هک یوقت اما. دیبخ

س موقع، آن در گردد،یم داریپد آن روح و سته نیا مسیالیسو سیس یپو  دورهب را یا

 .ندکافیم

صول نیا به عمر تمام در سکمار س نقد در چه ماند، بندیپا ا  چه هگل، حق یفهفل

قد رد ندیفرد» ن  تیروا در چه و «ندهیآ یارگرک تاتورکید» عنوانهب «الستتتال نا

 .سیپار مونک از اشهوشمندانه
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 سوژه عنوانهب ایپرولتار

نا لت» کی سیپار مونک س،کمار فیتعر به ب لت «تز یآنت» بود،« نادو . دبو دو

 نیماشتت مرگزا، کبخت نیا ردنک مرتفع یجاهب فرانستته، یدرپیپ یهاانقالب نونکتا

سانده مالک به را یدولت ش مونک اما. بودند ر  همچون هک یدولت یافتهیتیزکمر نیما

 بر ناهنجار شیرو نیا بود، ستتاخته فشتترده خود یچنبره در را یمدن یجامعه بوآ مار

 .ساخت منهدم ردکیم وانمود آن آلدهیا یهمتا را خود هک یمدن یجامعه رکیپ

ندصتتورت ،«یعقالن یواستتطه» سیپار مونک  با تا بود جامعه خودگردان یب

 لک یایاح زین و ارگرک یطبقه یاجتماع جنبش» یستتازمانده خود آن، یگریانجیم

 یدهازمانس یمونک لکش. برد شیپ به «یعقالن امالًک و یانسان یروش» با را «تیبشر

سطه هکبل ستین هدف خودیخودهب یاجتماع سان لک و ارگرک ییرها یبرا یاوا  تیان

 !بود آن خود افتنی تیموجود و وستنیپ وقوع به مون،ک دستاورد نیتربزرگ. است

 (۲۲:339 آثار، مجموعه)

 هک تستتین منظور نیبد فقط انقالب. ردک دیبا دقت سکمار یریگجهینت نیا به

ندیم ستترنگون را یدولت  ار انقالب نیعامل یانقالب ندیفرآ خودِ و انقالب شیزا. ک

ستخوش  یبرا را آنان و شده منجر هاآن یشافکخودان به رده،ک یانقالب یدگرگون د

 ینف با خود، ضد با گرید ییگراجامعه ،یدگاهید نیدرچن. سازدیم آماده یخودفرمان

 تیاهم شیگشتتا ،یاجتماع یخودگردان مابت وجود کدر. شتتودینم فیتعر دولت،

شخص و نیمع طیشرا در اشنیعامل ردنک یمعرف آن،  ردنک پرداخته زین و ،یزمان م

 .است یبعد یمرحله یبرا یانقالب کتدار سازنهیزم ،یانقالب یهینظر کی در مفهومش

 یاجتماع انقالب هک خاطر بدان نه ستتتو«ایپرولتار» عامل، نیا دیگویم سکمار

 همچون پرولتارها» او نظر در هک لیدل بدان نه ،گرددیم شتتامل را هاآن ییرها فقط

 استتتو انستتان جامع ییرها یدربردارنده ارگرانک ییرها هک روآن از بل ،«اندانیخدا

 روابط ریستتا و زندیم ستتر دیتول با ارگرک یرابطه از یانستتان یبردگ لک هکچرا»
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 از بخش آن رانارگک( 3:۲۸۰ آثار، مجموعه) «.اندرابطه آن جینتا و التیتعد یبردگ

 وجود در انستتان. اندشتتده پرتاب جامعه رونیب به ییگو هک هستتتند یمدن یجامعه

 شده زدوده است یانسان چههرآن او یهست از. است دهیرس یگمگشتگ به« ایپرولتار»

 یتیانناانس. است آگاه خود یروح و یجسم فقرِ نیا به نسبت هک است یفقر او. »است

«.  استتت خودالغاگر رونیازا و ردهک حاصتتل وقوف ییدازانستتان نیا به نستتبت هک

 (۴:36 آثار، مجموعه)

سان سانهب او اما ست ردهک دایپ ینظر یآگاه» هک یان ست طیشرا دتوانینم …ا  یه

سان طیشرا یهیلک هکآن مگر ندک ینف را خود ست یناان  در هرا ک موجود یجامعه یه

 ضد خود، ینف با ایپرولتار( 3۷ ص ،جاهمان«. )ندک یمنتف است شده خالصه او وجود

 یهلهو کی در ارگرک آن ای نیا هک ستین نیا برسر موضوع. کندیم ینف زین را خود

س. کندیم دنبال را یهدف چه و دیگویم چه نیمع  و اوست یوجود سرشت برسر لهأم

 !ردک خواهد یاقدام چه خاًیتار یسرشت نیچن ضرورت به بنا هکنیا

ست، خاص یاطبقه هکنیا با ایپرولتار پس  یاجتماع طبقات ریسا خود، یالغا با ا

 منافع ماعاجت لک نام به انددهیرس قدرت به هک یطبقات تمام نونکتا. کندیم آزاد زین را

 ایاح را ودخ دتوانینم تیبشر لک یابیباز بدون ایپرولتار اما. اندبرنشانده را خود خاص

 .نامدیم ورسالیاون ای« عام یقهطب» راآن سکمار خاطر نیهمهب. ندک

 

 فلسفه و انقالب

ش نیاول س «  یخیتار یفهیوظ» عنوانهب و جوان یانقالب کی عنوانهب سکمار هک یپر

 ییرها ال،کیراد یانقالب» ایآ هک استتت نیا کندیم مطرح( 1۸۴3) افتادهعق  آلمان

شر جامع ست ییایاوتوپ ییایؤر «تیب سیس رفاًص و ناقص یانقالب هکنیا ای ا  کی  یا

ست یانقالب ال،کیراد انقالب سا یشهیر به هک ا ست لیم سان، یبرا اما». بردیم د  ان

 (13۷ ص ،«هگل حق یفلسفه نقد یمقدمه بر یسهم)». «است انسان خودِ شه،یر
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 ماش :کندیم اعالم و ردهک رو گراستعمل هک یشیگرا ای« حزب» به سپس سکمار

 نقد، یفهیظو. دیگرد الکیراد یانقالب به موفق« فلستفه به ردنک پشتت با» دیتوانینم

 ییرها» .ندک لیتبد« یماد ییروین» به را هینظر خود هک یوجه به است« سیسکپرا»

 روح یماد یروین به هک است ینبوغ قدرت» ،«است یعمل یتیاهم یدربردارنده ینظر

 تیذهن دررا  هچآن فلستفه،. استت شتور مغزِ هکبل مغز شتورِ نه فلستفه«. بخشتد یم

 .بخشدیم تیشفاف آن به و ردهک پرداخته اشیخیتار بعد در است مستتر ایپرولتار

 الحستت زین ایپرولتار ابد،ییم ایپرولتار در را خود یماد ستتالح فلستتفه هک طورهمان»

 ینف بدون فلستتفه» اما (1۴۲ ص جا،همان). «کندیم دایپ فلستتفه در را خود یروحان

 فلستتفه هکنآ بدون شتتود ینف دتوانینم ایپرولتار. ندک دایپ تیفعل دنتواینم ایپرولتار

شد افتهی تیفعل سف سیسکپرا. «با سفه خود دیبایم حال نیدرع ،یفل  نقد به زین ار فل

سفه خود هگل، از پس خصوصهب. شدکب ست شده روبرو عطفنقطه کی با فل  یعنی .ا

سفه هک حاال س مالک حد به درخود فل ست، دهیر ست رناچا ا  یسو به را خود یانرژ ا

 .ندک متوجه خارج جهان

سفه خود جهان، با شدن ریدرگ اما سفه. کندیم تعارض ریدرگ را فل  آزاد هن،ک یفل

 زادانهآ و ختهیخودانگ طورهبها سوژه دادینم اجازه هک چرا نداشت ینیع یخصلت و نبود

 آماده و حاضتتر طورهب شیپ از را هاآن س،کبرع. نندک ابراز را خود یوجود تیواقع

 مقوالت از ذهن ییرها یبرا یتالشتت فلستتفه از یفلستتف نقد. پنداشتتتیم مفروض

شده شتینیع و منجمد ست شهیاند به یبخ ست بدان شهیاند تینیع. ا  رکفت هک معنا

 لسفه،ف. ندک ستیز لسوفیف کی یجمجمه در صرفاً ای ما، مغز درون در فقط دتوانینم

 !تسین شهیاند «یراسکاتو»

 انسان هر یذات حق هکبل ستین فلسفه طلق کمل ابداً جهان یقیحق خرد» :هگل انیب هب

ست سف یشهیاند( 1۲۰ ص ،«منطق)». «ا ست یکیتکالید یندیفرآ شامل و فعال یفل  ا

صل خود به دوباره آن ینف با تا شودیم خارج خود از افتدویدرم خود با هک  شده، وا
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 مفهوم فاقد فلستتفه نون،کا و جانیا یورا در ،زمان از رونیب. ندک رشتتد و تکحر

سطه. شودیم شد ریدرگ هک یاوا شمول و نبا سفه نگردد، کیتکالید م  گریانجیم یافل

ش هرجا». ستین شد، انیدرجر یجنب ست هک هرجا با شد، یه  درجهان هک هرگاه و با

شک یواقع س جهینت به ین شد، دهیر شغول کیتکالید جادرآن با ست ارک م  جا،همان). «ا

 کی همچون هکچرا کندینم صادر «االجراالزم یدیبا» فرمان فلسفه نیبنابرا( 116 ص

سفه .دارد حضور یجار تحوالت خودِ درون در یاتیح یانرژ سف به توانینم را فل  یهفل

 یکآب توانینم را فلسفه. استکفرو یبرانداز یهینظر و یشناسدشمن دانش به ،یاسیس

 .نبود لیقا یاتیح حق شیبرا و ردک حل یزمان نیمع یوهله کی در و ردک

صر هگل هک طورهمان  و ردک ساقط قدرت از را موجود ینهادها رکتف» :کندیم حیت

شته نازله یوح هرا ک یمذهب ثابت اعتقادات رکتف. شد ورحمله نید به  شدندیم انگا

 ای معدوم اختند،براند را دولت و نید هک یونیانقالب عنوانهب لسوفانیف …ساخت واژگون

 از و دیردگ لیتبد قدرت کی به خود رکتف یواقع درجهان خالصه، طورهب. شدند دیتبع

 علت هیتوج دیگرد یاتیح الًآم چهآن اما (۲۸ ص) «…گشتتت برخوردار میعظ ینفود

سفه هک بود نیا پرسش. بود فلسفه خود یوجود  یسرنگون از ریغهب ،ینف عمل جزهب فل

شته یمابت تاورددس چه دولت، و نید ست  دا  و رکتف خود سرشت سنجش رونیا از ا

 (3۰ ص). «دیگرد لیتبد حاضر عصر در فلسفه یاصل موضوع به» آن دییتأ و اثبات

 

 انقالب و هگل

 یفهیوظ» هک دهد نشتتان تا شتتدیم ستتپرده شیآزما یبوته به دیبا فلستتفه خود پس

ساندن تعامل به اشیینها  در یعنی جهان، درون در هک ستا یخرد با خودآگاه خرد ر

سف کادرا اما( ۸ ص«. )دارد وجود ت،یواقع شخ به دتوانینم تیواقع یفل  نجها» صیت

 ما، مشخص مورد در و د،ینمایم رخ ای گردد،یم داریپد چهآن. شود محدود« یداریپد

س» کی عنوانهب موجود طیشرا دربطن شدن، دایپ از شیپ انقالب، کی   امر ای ،«لیپتان
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 مجموعه« ستتنتز» ،کندیم لیتبد تیواقع به را نکمم چهآن. بردیم ستتربه« نکمم»

ست یعوامل  هک شودیم انینما یزمان و رده،ک ستیز خاص تیوضع کی درون هک ا

 «تکفا» کی به است« منفعل» خود یبخود هک را« طیشرا» چهآن. باشد ردهک باز سر

 طیراشتت نهک در قبل از هک استتت یرامآ انقالب ای جنبش ،کندیم لیتبد یهیبد امر ای

 .داشته بالقوه یحضور موجود

 ریتصتتو به را انقالب کی شیزا روند هگل ییوایشتت به یشتتمندیاند چیه نونکتا

 یاتهافیمالک دیجد لکش تا کندیم رشد تکسا و آرام هک زمان روح. »است دهیشکن

 انجه نیا هکنیا. کندیم یمتالشتت ذره ذره را نیشتتیپ جهان ستتاختمان رد،یبگ خود به

 یزاریب و یپوچ. است مشهود ییهانشانه با صرفاً جاآن و جانیا است یفروپاش درحال

ستقر نظم تاروپود در هک سترش درحال م ست، گ ش فیتعر ینیبشیپ همچون ا  یدهن

 یجیتدر یزوال. استتت گرید یزیچ دنیفرارستت بر دال میعال نیا یهیلک نامعلوم، یامر

 و شده هگسست آفتاب طلوع با نونکا بود، نساخته دگرگون را تیلک ظاهر صورت هک

. «سازدیم داریپد را نینو جهان ساختمان و لکش ضربت، کی با و یناگهان طورهب

 (۷3 ص ،«ذهن یشناس داریپد)»

صله هگل اما شدار بالفا ست نینو جهان نیا ظهور هک دهدیم ه  کی تولد مانند در

ستو املکنا هنوز نوزاد ست یتیلک ا  ازهت ساختمانش یول شده یزیرهیپا صرفاً هک ا

ست شده شروع صل دیجد روح کی. »ا سترده یانقالب ماح ش در گ  روح متنوع الکا

مان«. )استتتت یفرهنگ ما( ۷6 ص جا،ه ندین آن یابیتیفعل ا ندگ و تداوم ازم  یبال

فهیوظ. اندشده برخوردار آزاد یتیذهن از انقالب توسط هک است ییهاسوژه یخودآگاه

سفه ی ست نیا گریانجیم یفل شده تیذهن آن هک ا ستر و یخیتار ظرف در را رها  ب

شد یتعقل یانیب یعموم خرد به و داده قرار خود نیمع س صورت نیا ریدرغ. ببخ   فهفل

ست یضرور پس( جاهمان«. )گرددیم نمودار کاند یافراد مبهم ییدارا همچون»  ا

 همگان ستتطتو بتواند تا ندکدایپ فهمابلق و جامع یلکشتت» یفلستتف علم یابینیتع هک
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 راه و هردک هیارا عموم به را علم هک است یلکش بودن فهمقابل. شود تصرف و آموخته

صول «.  کندیعلم یطهیح وارد را یعلم ریغ ذهن هک یوجهبه …کندیم باز را آن به ح

 (۷۷ ص)

 ستین ودساالرخ ای «ییاستعال یقتیحق» فلسفه هگل نزد شد، مشاهده هک طورهمان

سفه» س،کبرع امالًک. شاندیبرنم اجتماع کبرتار را «عقل» یسرور و  انجه روح فل

ست بالفعل ساس حال نیدرع هک ستین یزیچ رکتف درون در» و «ا  شدهن تجربه و اح

شد سفه (1۲ ص ،«منطق)». «با صر برفراز فل  لیتحم خیتار به را خود ستاده،ینا خود ع

 بالفعل جهان یواحد روح. ستین زمان یعموم خصلت یسوا یموضوع یحاو و ردهکن

 کیتکالید محصتتول هردو فلستتفه و زمان یعنی ردویگیم دربر را یفلستتف یشتتهیاند و

 در چهآن. »استتت خیتار تکحر یقیحق یخودفهم یمنزلههب هک هستتتند یواحد

ستور سفه ارکد ست نیا دارد قرار فل صار یهمه در جهان خودرا  چهآن هک ا  باور اع

 شیپ را یدیجد زیچ چیه فلستتفه نیبنابرا. ندک یمنته واضتتح یآگاه کی به داشتتته

سانده جهینت نیا به را ما ینونک مبحث و شد،کینم ست ر شر یعیطب باور با هک ا  تیب

 (۲۵ ص جا،همان« ) .دارد یهمخوان

 ستتفهفل اما. ندک مرتفع زین را یانجیم آن خود دیبایم تاًینها گریانجیم یدهیا کی

نینم بالفعل یآزاد یبرقرار و موجود جهان ینف دونب  یجانبگکی .شتتود رفع دتوا

 به یهسطططت با دیبایم« خود یبرا» یخرد سطططانهب خود رفع یبرا یکادرا ندیفرآ

سد یگانگی ست اما. بر ست« درخود» یادهیا یحاو تنها زین یه ضوح هنوز هک ا  و و

ست افتهین تیشفاف ستآن وحدت» خواندیم« مطلق یدهیا» هگل چهآن. ا  هک دو

ست خود یبرا هم و درخود هم  یعال لکش همان نیا هگل، یادعا به( ۲9۲ ص«. )ا

 .بود ردهک یمعرف «شیخوداند یدهیا» عنوانهب قبلها مدت ارسطو هک است یادهیا

 (جاهمان)
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 انقالب به بازگشت

 و انریا انقالب به هدوبار انقالب، و فلستتفه در یاجمال ریستت نیا با هک دیده اجازه پس

 یبرم باال ارگفت از هک طورهمان. میبازگرد الکیراد رانکروشتتنف بر غال  تیذهن زین

 یاهآگ ای ذهن در فقط «دهیا» هک معنا بدان بود، «شتتهیاند تینیع» به لیقا هگل د،یآ

 دانش هدف» او یدهید به. دارد بالفعل یحضور ینیع درجهان هکبل ستین محصور ما

 یوجههب ند،ک برطرف دارد قرار ما دربرابر هرا ک یاینیع جهان یگانگیب هک است نیا

 شتتتنیخو در را ینیع جهان هک معناستتت بدان نیا. میابیب را خود منزلگه آن در هک

 تینیع نیب نامد،یم« یانتقاد یفلسفه» هگل چهآن اما (۲61 ص). «مینک دایپ شیخو

 صططرفاً رکتف هک پنداردیم نیچن یقادانت یفلسططفه. کندیم جادیا افکشطط تیذهن و

شک ست« ویتکسوبژ» ین  یوجود زا اندستادهیا رکتف درمقابل هک ینیع یهاداده و ا

 ردنک رفبرط گریانجیم یفلسفه یاصل فیوظا از یکی. برخوردارند داریپا و مستقل

 را «هاداده» هک میشططویم آزاد یموقع ما درواقع .اسططت «تیثنو» ای یدوگانگ نیا

 ییناساش زنده یاداده عنوانهب را خود هکبل مینکن کادرا ثابت و بهیغر یجهان سانهب

 .مینک برطرف راها داده ناب کیآمپر خصلت یعنی م؛یینما

 نیا یابتدا در را انقالب با الکیراد رکروشتتنف ارتبا  در یدگاهید نیچن ترجمان

 وها سوژه حذف بر خستن یدرجه در حاضر گفتمان دیتأک. میداد نشان یتاحد نوشته

 هک میابییدرم انقالب و فلستتفه یگریانجیم با نونکا. بود شتتعور بعنوان انقالب نیعامل

 سوژه عنوانهب شهیاند ای شمندیاند خود حذف انگرینما حال نیدرع یسوژگ حذف

ست ست نیهم یبرا. ا  سرباز خود نقد از آن یبازنگر در انقالب یامروز انیراو هک ا

ش ویآنتون هک طورنهما. زنندیم سفه: »داردیم ابراز یگرام  یگاهآ کی سیسکپرا فل

ضاد از مملو ست ت سوف،یف خود هک ا  کی لک عنوانهب چه و فرد کی عنوانهب چه ل

ضاد فقط نه ،یاجتماع گروه صر همچون را شتنیخو هکبل کندیم کدر را ت  یندرو عن
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ضاد آن شاندیبرم ت صر نیا و ن صل به را عن « .دهدیم ارتقا نشک جاآن از و دانش ا

 (۷۴۷ ص ،«زندان یهاادداشتی)»

 حال زمان هب معطوف هکبل گذشته خاطربه فقطنه گفتاورد نیا ردنک بازگو تیاهم

ست سفه. ا شابه وجه و ارتبا  چیه سیسکپرا یفل  از وژهس به یآگاه قیتزر با یت

 صرفاً را شانیوجود لتع انقالبات. ندارد انقالب ساختمان و یمهندس جاآن از و رونیب

ستند خود ونیمد صول نه ه ش مح سفه یراهبرد توان. خاص یالتیکت  سیسکپرا یفل

 جستتتجو آن درخود را یاجتماع یهاجنبش نیوکت و تداوم ینهیزم هک درآنستتت

سبت و کندیم ست نشک یدهییزا هک هاآن یآگاه به ن صر به ا  لیتبد یخارج یعن

 خالق انقالب. کندینم لیتحم یاجتماع انقالب رب را خودپرداخته یهدف و شتتودیمن

ست خود تیواقع سدینم نظر به یعمل ظهور از قبل تا و ا  رقبهرمتیغ معموالً انقالبات. ر

 انقالبات. دننیآفریم را دیجد یتینیع «حادثه وقوع» محض به و اندینیبشیپ رقابلیغ و

نامه شیازپ «ونیانقالب» یبرا  با دیجد تینیع کی هک یوقت. نندکینم صتتادر دعوت

شد، شده نیعج یعموم یآگاه سطه با  ماحصل. ابدییم خودپو یروح و شده گرخودوا

ساز ،یتوانمند ،یاجتماع قیعم تحول کی ندیفرآ ست ییهاسوژه بلوغ و یخود  هک ا

ستعدادها شانتکحر ریمس در  ات نندکیم یسازقدرت و معنا رده،ک وفاکش را خود یا

 .رندیبگ دردست خود را خود سرنوشت بتوانند

ست نیا در یروشنگر یخیتار یفهیوظ شخ هک ا  تکحر کی درون در دهد صیت

 نینخستتت گام ال،یستت روح نیا نییتب و میتفه. استتت مستتتتر یجمع یخرد یاجتماع

سمعرفت س و یشنا شنا ست یخود  جامد یهافرض شیپ از ییرها با صورتآن در. ا

 ار خود قتیحق ختهیخودانگ و آزادانه یعاجتما تکحر کی هک دهدیم اجازه ،یرکف

ش ضمام قت،یحق. ندک ارکآ ست یان  به بش،جن خود یمحتوا به دیبا افتشیدر یبرا. ا

ست شخص یهادرخوا صر و اجزا تیتمام به و آن، م  پس. ردک رجوع شیسازا عنا

 ندمانهب گر،ید بار و مینشططو منتزع متنوع و یانضططمام نیمضططام از هک اسططت یضططرور
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 .باشطططد ردهکن باز عام به خاص از را خود راه هک مینرسططط «یتیعموم» به ،۵۷ انقالب

ضل اتفاقاً صل مع ست یاجتماع جنبش در عام وجه ردنک پرداخته نیهم ،یا سل. ا  ین

 مهار جاآن از و یانتزاع «عام وجه» کی شطططدن یمسطططتول و تجربه را ۵۷ انقالب هک

 دتوانیم اسططت، کرده لمس خود گوشططت و پوسططت با راآن یشططافکخودان و اهداف

 دهش مجرد عام اصل کی چوب هک ینسل. باشد ینونک نسل یبرا یمهم یخیتار نهیآ

 !ندک غفلت ردنشک یادآوری و حفظ از دیباینم است خورده را

ضمام قتیحق هک میگفت ست یان ضمام وجه یول. ا  از یبر و سترون ستا،یا یان

ضات رفع ندیفرآ نیا. ستین یدرون ناتیتع ضمام وجه یدرون تعار ست یان  راآن هک ا

ساندیم ادینوبن( یسنتز) یوحدت و مالک به سبت وگرنه ر  یشرفتیپ شروع ینقطه به ن

 یسنتز هم و یلیتحل یروش یدربردارنده هم ماًأتو یافتگی مالک نیا. است نشده حاصل

ستو ست یکیتکالید یتکحر ا ست یمرحله از هک ا صله نینخ  یاوکوا راآن گرفته، فا

 یانضتتمام وجه نیا یاجزا ستتپس. رستتدیم ذهن در آن اسکانع یمرحله به و ردهک

 شروع ینقطه به نو از تریعال یامرحله در و ردهک  یکتر درهم دوباره را شده حیتشر

 جامع هم و مشخص و نیمع هم واحد آنِ در هک رسدیم یوحدت به یعنی. گرداندیم باز

 «حفظ» یمعن به هم و آغاز ینقطه «ینف» بهمااهب هم ادینوبن وحدت نیا. استتت عام و

 قصد یاجتماع جنبش روند و یهست درمورد هم یندیفرآ نیچن. است آن با یهمسان و

 .شمندیاند ذهن درمورد هم و کندیم

 را یعمل خرد ن،ینو یراهبرد به حصول نهادهشیپ عنوانهب یاجتماع شعور به یسأت

نددیم خاص یااراده یدوباره هورظ بر را راه و دهدیم یآشتتت ینظر خرد با  پس .ب

  یخصطططلت حامل هک را یعمل خرد هک اسطططت نیا گرواسططططه یشطططهیاند یفهیوظ

 و خودپا یعموم جنبش کی صطططورتآن در. ندک خودباور اسطططت،« ویتکسطططوبژ»

سبت دتوانیم خودجوش شت و ابعاد به ن صل نیقی شیخو سر س و ردهک حا  ریدرم

 هک میباش داشته توجه. ندک یگذار هیپا را نینو یعاجتما و شود خودفرمان تداومش
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شته سال ۴۰ یط شد یاجتماع تیذهن و ستادهیبازنا تکحر از زمان گذ س ر  ردهک اریب

ست شتم از هک یازنانه انقالب. ا شده خاموش گاهچیه د،یگرد آغاز 13۵۷ مارس ه  ن

 شتتاهد هک ورطهمان. اندستتتادهینا باز تکحر از وجهچیهبه رانیا یهاتیاقل. استتت

 جستجوگر و خواهتحول جوانان از مملو رانیا یهادانشگاه گذشته، سال ۲۰ یط م،یابوده

 .1396 سال ماه ید از بعد ژهیوبه ،یارگرک یهاتکحر نطوریهم. است بوده

 و شتتوند لیتبد یعموم یفوران به یزمان درچه گوناگون یهاجنبش نیا هکنیا

آن ماا. ستین ینیب شیپ قابل ،زندیپا خبه شیپ سال 1۰ یسراسر یشهر جنبش سانهب

ساز شده، غفلت آن از نونکتا آنچه دارد، عاجل یضرورت چه  کتدار و یرکف یباز

 «دیتجر قدرت» از خود یخودهب کیهر انقالب نیعامل. استتت یاوهله چنان یبرا

سل از را خود اتیتجرب هک دارند راآن توان و برخوردارند سل به ین . ندنک لمنتق بعد ن

 ینونک نستتل یبرا ردنشک بازگو و استتت یخیتار یارزشتت یحاو هاآن «خاطرات»

ست یضرور س یم« یجمع یحافظه» عنوانهب ما چهآن اما. ا حافظه یجبر جمع میشنا

 مثابهبه یخیتار یتجربه یادآوری و حفظ خ،یتار در خرد جذب. ستین منفرد افراد ی

 یخیتار اتیتجرب یشطططمندانهیاند کادرا دازمنین حال نیدرع ،یانضطططمام تیلک کی

ست ست وقوع درشرف هک یخیتار شامل هم و شودیم« گذشته» شامل هم هک ا . ا

صل نینو راهبرد کی ضور لکش هردو ماح ست شعور ح  عنوانهب سوژه وحدت :ا

 !سوژه عنوانهب شعور با شعور

ست یروح ای مطلق، دانش هک هدف» سد،یم روح چون را خود هک ا س شنا  ریم

 دایپ یروحان یهایبند صورت (Erinnerung) یادآوری و حفظ در را خود تکحر

 و دارند تیموجود خود یخود بهها یبندصتتورت آن هک وجه همان به همآن ،کندیم

 ها،(یبندصورت) آن حفظ. نندک یم یسازمانده را خود یروحان قلمرو هک طورهمان

 کادر یجنبه از و استتت، خیتار مشتترو ، ینماد با آزادشتتان یهستتت یجنبه از
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ست دانش شدن داریپد یهاروش علم آنها، یدهسازمان یشمندانهیاند  هاآن یهردو. ا

 دیتجد واحد آنِ در باشتتد، شتتده کادرا شتتمندانهیاند هک یخیتار گر،ید انیب به باهم،

 (۸۰۸ ص ،«ذهن یشناس داریپد)» «…دهند یم لکش را مطلق روح مرگ و حافظه
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اِی بیهوده بود  آیا حاصل هیجان توده ۵۷کردن بیهوده است  آیا انقالب آیا انقالب

د  آیا افکنندانستند دارند خود را به هالکت میکه نمی مردمان دیوانه و خشمگینی بود

و  ترینکردن سنتیی تاریخ بود یا انقالبی ارتجاعی برای حاکمموتور جلوبرنده

قابل پیشگیری بود  آیا  ۵۷کارترین اقشار جامعه بر امور همگانی  آیا انقالب محافظه

توان گونه میدفاع است  چهلقاب ۵۷ضدیت با زنان در ذات این حرکت بود  آیا انقالب 

 از آن دفاع کرد  

د و انها نه اساساً بیهودهها اجماالً این است که، خیر، انقالبپاسخ من به این پرسش

اند ها حوادثیچنین آنشوند. همها حادث مینه ضرورتاً قابل پیشگیریو انقالب

است ی بشری و سیربهای، به این معنا که وجوه مختلف و حتی متناقضی از تجآستانه

ها در این گذارند. عاملیت انسانها را به نمایش میترین حوزهچون یکی از پرچالشهم

ترین ترین حد. از یک سو بیشرسد و از سوی دیگر به کمواقعه از یک سو به اوج می

 اند. از یک سو کامالًترین سرخوردگیامید را به همراه دارند و از سوی دیگر حامل بیش

ها مرزهای شناختی و اند. انقالبپا در گذشته دارند و از سوی دیگر کامالً رو به آینده

خواهد طوری نگیرند. تاریخ، پس از انقالب، دیگر هرگز آنتجربی بشر را به چالش می

 نمود.تر میبود که پیش

 هاتمام انسانونیز گرچه به عاملیت تام ۵۷هم مستانی نیست. انقالب  ۵۷انقالب 

 ها را به حداقلزمان عاملیت انساناش همآورندهبستگی داشت، اما عوامل ساختاریِ پدید

دفاع است  آیا قابل ۵۷کم از یک مقطع به بعد چنین بود. اما آیا انقالب رساندو دست

ترین بخش جامعه بر مقدرات کردن قشریای کور بود برای حاکمیک حرکت توده

 ع کرد عمومی  چرا باید از آن دفا
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اریخ بود، ی تبرندهمعتقدم این واقعه در مقام یک جنبش الهیاتیْ سیاسی موتور پیش

کاری. به همین منوال ماالً گرچه زنان کردن محافظهنه حرکتی ارتجاعی برای مسلط

ترین لطمه را دیدند و گرچه بسیاری هایی بودند که پس از انقالب بیشیکی از گروه

شرکت داشتند خوی پدرساالر را درونی کرده بودند،  ۵۷قالب هایی که در اناز گروه

داد. درواقع ضدیت با زنان و ی آن جنبش را تشکیل نمیاما ضدیت با زنانْ جوهره

 ها عمدتاً به روندهای پساانقالبی تعلق دارد. حذف آن

ی انقالب ها و رویکردهای امروزی دربارهدر این بحث ابتدا اجماالً برخی از نظریه

ی پردازم که برای داوری منصفانه دربارهرا مرور خواهم کرد. سپس به این بحث می ۵۷

کم سه نوع تفکیک الزم است: یکم، تفکیک میان انقالب و حکومت این واقعه دست

یا بهتر است بگویم میان خود انقالب و حاکمیت اسالمی که پس از انقالب بر مسند 

و شریعتو و سوم، تفکیک میان انقالب در قدرت نشستو دوم تفکیک میان الهیات 

گرا. در آخر نیز به این موضوع خواهم معنای جنبش الهیاتیْ سیاسی و ایدئولوژی اسالم

تواند با ما سخن بگوید. نسبت ما با آن چیست و چه پرداخت که آیا این واقعه می

ی واسطهیاست بهی ساهمیتی برای امروز ما دارد  نشان خواهم داد که افق دید ما درباره

ا هایی هستند که به روی مهای یادشده درواقع افقانقالب تغییر کرده است. تفکیک

 اند. استدالل من این است که به خاطر امروز باید از آن دفاع کرد.گشوده شده

خی از ی گوهر براختصار دربارهاما پیش از این که به این سه تفکیک بپردازم، به

 کنند. فت که این واقعه را بعد از گذشت چهل سال نظاره میهایی خواهم گنظریه

 

 ی انقالب پس از چهل سالپردازی دربارهنظریه
ی ها دربارههای مختلفی از نظریهی انقالب وجود دارد. نسلهای مختلفی دربارهنظریه

 هآید هر چه از آن واقعو علل وقوع آن نیز شکل گرفته است. اما به نظر می ۵۷انقالب 

وند و از شتری دچار میها نیز به افت بیشگیریم، تحلیلتری میی زمانی بیشفاصله
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ردها ی این رویکجا برای پرداختن به همهشود. اینشان کاسته میدهندگیقدرت توضیح

 فرصت کافی نیست. بنابراین از باب نمونه فقط به دو تحلیل متأخرتر اشاره خواهم کرد.

را  ۵۷چرخد و انقالب های اجتماعی میاین روزها در شبکه تحلیلی کهابتدا شبه

آمیز و داند. این تحلیل نه تنها توهینو تمدن می« هاشهری»به « هادهاتی»یورش 

رین تتوزانه است، بلکه مبنایی هم ندارد. زیرا اوالً انقالب ایران یکی از شهریکین

 تر در انقالبفاقاً روستاییان کمها بود و جلودار آن هم روشنفکران شهری. اتانقالب

. در گرایی فرهنگی متکی استشرکت داشتند. دیگر این که این تحلیل عمدتاً بر ذات

رنگ ی چسبناکِ غلیظ و بدها فرهنگ غالباً عبارت است از مادهتر این قبیل تحلیلبیش

ید و آبار حبابی از اعماق آن باال میو بدبوی در حال غلیانی که هرازچندگاه یک

ترکد. از منظر چنین تحلیلی، انقالب عبارت است از ترکیدن این حباب. بر این اساس می

صور ها تماندگی دیرینه، موتور عقبگرد تاریخی، و جز اینانقالب ایران هم نوعی عق 

و  توزانه استگر باشد، کینگرایی فرهنگی بیش از این که تبیینشود. ذاتمی

ها ترین رویکرد در توضیح انقالبگرایی فرهنگی ضعیفتکننده. درواقع ذاسردرگم

  شوند.ی جنبش انقالبی نادیده گرفته میترین عناصر سازندهاست که در آن مهم

یافت  خلدونهای این نظریه را بتوان نزد ابنبندیترین صورتشاید یکی از قدیمی

ی ، هجوم قبایل وحشی معروف انحطا  تمدنی است. بر اساس این نظریهکه واضع نظریه

ها و شهرها است. به آیند، باعث ویرانی و انحطا  تمدنکه با غیرت به حرکت درمی

شوند گزیدن در شهرْ خود گرفتار رخوت و فساد شهر میها با سکنیخلدون، آننظر ابن

خود  خلدون کهپذیر. ابنخود در برابر هجوم قبایل وحشی پیرامونی آسی ینوبهو به

فقیهی مسلمان بود، همین توضیح را برای برآمدن اسالم نیز به کار برد. در این  قاضی و

ای که اسالم را شکل دادند، کاماًل های تاریخی، سیاسی و اجتماعیرویکرد طبعاً ویژگی

نشی طرف و خنای نیست. کشود. بازخوانی تاریخ یک کنش علمی بینادیده گرفته می

 شدت ضدسیاسی جلوه کند. هکه بعمیقاً سیاسی استو ولواین
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طور ی انقالب بهطور عام و واقعهاین روزها فرهنگ در بازخوانی تاریخ ایران به

خاص به دالی محوری تبدیل شده. به نظر من، این رویکرد بیش از هر چیز بیمارنشانِ 

یکردی ی عمیقاً سیاسی، روشکست است. به تعبیر دیگر، این که در بازخوانی یک واقعه

ی افت تحلیلی نیستو بلکه هدهندشود فقط نشاناین حد غیرسیاسی اتخاذ میتا 

ی غروب سیاست است. برآیند این افول طبعاً دلتنگی برای سلطنت یا حمایت دهندهنشان

 ی امپریالیستی است. از مداخله

متأسفانه ضعف در تحلیل انقالب ایران تنها مختص رویکردهای فرهنگی نیست بلکه 

قالب ان»ها تحلیل محمدرضا نیکفر در ردهای دیگر هم غال  است. یکی از آنبر رویک

تأیید  رغمشوم که، بهای از تحلیلی متمرکز میچون نمونهاست. بر این مورد هم« دو بُنی

بخش انقالب، از سرخوردگی عمیق نسبت به آن حکایت دارد. به اعتقاد ی رهاییجنبه

بندی سنت در برابر مدرنیته ی متناقض و درواقع صفدارای دو ریشه ۵۷نیکفر، انقالب 

کند و ی این دوگانگی آغاز میساکن با هشدار دربارهبهبود. البته او بحث خود را ابتدا

به  ای سنتی دانست. اما در انتها خودکند که نباید والیت فقیه را نظریهحتی تأکید می

رد. شمای مدرنیته برمیو چپ را نمایندهی سنت افتد و روحانیت را نمایندهاین دام می

. برای شوندناگفته نماند که در بحث او برخی حقایق تاریخی نیز کژدیسه عرضه می

 های آخر وقوع انقالبکند که رهبریِ انقالب تا ماهدفعات تکرار میماال، نیکفر به

به  ۴۲خرداد  1۵کم ازناشناخته بود. اما این حرف هیچ مبنایی ندارد. چون خمینی دست

جهاد امروز یا تزی »مصطفی شعاعیان  ۴3که در سال چناناین سو شناخته شده بود. آن

اهلل ها آیترا نوشت و برای سه تن از مجتهدان فرستاد که یکی از آن« برای تحرک

: نویسدیم تاریخ سی سالههم در جزنی خمینی بود. بیژن جزنی نیز همین تحلیل را داشت. 

کاران ویژه صاح ها بهای در میان تودهسابقهخمینی از محبوبیت بی، نهبا این پیشی»
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بورژوا برخوردار است و با امکاناتی که برای فعالیت نسبتاً آزاد سیاسی در اختیار خرده

  1«ای برای موفقیت برخوردار است.سابقهدارد، از شانس بی

س شتباه است. اما حتی پمدرنیته از اساس ا-ی سنتتوضیح انقالب بر اساس دوگانه

از آن که معلوم شود این دوگانگی دام است، باز هم بیرون آمدن از آن آسان نیست. 

اما در همان حالی که بسیاری مشغول این تحلیل بودند که سنت کدام است و مدرنیته 

کدام، چپاول و غارت در ایران بعد از انقالب هم به نام سنت و هم به نام مدرنیته در 

 گسترده جریان یافته است.سطوح 

 

 گانههای سهتفکیک
طور که آمد، برای مفهوم شدن پاسخی که همان یکم: تفکیک میان انقالب و حاکمیت.

تاریخ  یبرندهدر ابتدای این بحث مطرح کردم، یعنی این که انقالب ایران موتور پیش

فکیک ارم: یکم، تگذبود و باید از آن دفاع کرد، حداقل سه تفکیک مفهومی را پیش می

میان انقالب و حکومت/حاکمیتو دوم، تفکیک میان شریعت و الهیاتو و سوم، تفکیک 

 گرا.میان جنبش انقالبی و ایدئولوژی اسالم

در مورد تفکیک میان انقالب و حکومت/حاکمیت اسالمی که پس از انقالب بر 

ها ری از حاکمیتطور خالصه، بسیابه ۲ام.تر استدالل کردهمسند قدرت نشست، پیش

شوند، اما درواقع ربطی به به نام انقالب و مردم تأسیس می sovereigntyدر معنای 

ها خود را تابیت شوند که به نام آنپذیر میآن ندارند و با نفی همان مردمی امکان

به این  همی سیاسی معاصر است، آنهای فلسفهکنند. البته حاکمیت یکی از دغدغهمی

رسد اساساً حاکمیت از جمله حاکمیت قانون با دموکراسی سازگار ه نظر میمعنا که ب
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که به معنای  governmentجا از حکومت یعنی شوم که در ایننیست. یادآور می

زنم. حرف می (sovereignty)گویم. من از حاکمیت ی امور است، سخن نمیاداره

ی قاهره غالباً بر فراز قانون کند. این قوهای است که حکم میمنظورم قدرت قاهره

تواند قانون را به حال تعلیق درآورد. منظور ایستد و درواقع هر زمان اراده کند، میمی

 من از حاکمیت چنین اقتداری است.

شود. معما این است: انقالب به طور خاص مسأله میها بهاما حاکمیت در انقالب

توان بر مردمی که حاکمیت طور میهی قاهره است. حال چمعنای نفی حاکمیت و قوه

طور اند، حاکمیت جدیدی را تحمیل کرد  به تعبیر دیگر، چهتر نفی کردهرا پیش

شونده تبدیل کرد  توان مردم در مقام قدرت مؤسس را به مردم در مقام حکومتمی

مِ اآورند، به نها هستند که نظم جدید را پدید میتوان بر مردمی که خود آنطور میچه

شود. انقالبْ گسستی را در ها اعمال قدرت کرد  درواقع باید گفت نمیخود آن

 سادگی پرشدنی نیست.آورد که بهحاکمیت پدید می

ها توان به نام مردم بر آنطور میدر انقالب فرانسه پرسش حاکمیت یعنی چه

 پرسش نه سروری کرد، مطرح شد، هرچند پاسخی نگرفت. اما در انقالب ایران اما این

حال به نظر من امروز ما باید این پرسش را مطرح مطرح شد و نه طبعاً پاسخ گرفت. بااین

آوردهای انقالب است. این پرسش پیش از انقالب ترین دستکنیم. این یکی از مهم

 توان این پرسش را نادیده گرفت.شدن نداشت. اما پس از انقالب نمیاصالً مجال طرح

ی عمیقی وجود دارد. اوالً انقالب وجه انقالب و حاکمیتْ درهخالصه کنم: میان 

ه توان به نام مردمی ککه تشکیل حکومت وجه ایجابی. ثانیاً نمیسلبی دارد، درحالی

ها تحمیل کرد، زیرا آن مردم اند، حاکمیتی از نوع اقتدارگرا را به آنانقالب کرده

 اند.تر به آن نه گفتهپیش

لحاظ گردد. حاکمیت بهبودن آن باز نمیفقط به ضدانقالبیالبته معضل حاکمیت 

ی انقالب ایران که در آن دال اسالم و الهیاتی نیز مشرکانه است. این موضوع درباره
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شود. به تعبیر دیگر، انقالب ایران یک جنبش تر مسأله میخدا نقش محوری داشت، بیش

ت المی بر ساالریِ فردی به نیابکه حاکمیت و حکومت اسالهیاتیْ سیاسی بود، درحالی

 theologyجا وجود دارد، دو وجهی است: اوالً از خدا متکی است. مشکلی که در این

نیست. ثانیاً حاکمیت به نیابت از خدا درواقع نفی همان خدایی  theocracyبه معنای 

 درواقع به معنای theocracyطور که کند، هماناست که هر نوع حاکمیتی را نفی می

است و با آن در تناقض. البته این مسأله فقط به حکومت اسالمی پس  theologyنفی 

ه قدر که بآنایم، بیگردد. در تاریخ اسالم ما با این تعارض مواجه بودهاز انقالب بر نمی

شکلی بیّن به  ۵۷بندی و نقد آن در کار بوده باشد. اما در کافی اهتمامی برای صورت

ن عنوااکبر بهنفی اقتدارگرایی یا ارجاع به خدا بود. اهلل ۵۷قالب خود گرفت، زیرا ان

تر ترین شعار در انقالب ایرانْ تکوکراتیک نیست، بلکه تکولوژیک است. خدا بزرگمهم

استو اما نه در این معنا که خدا حاکمی زورمندتر است. بلکه به این معنا که ظلم 

توان توان به نام خدا ظلم کردو نمیمیماند، چون خدا هستو به این معنا که ننمی

نقالب اکبر در اتوان به نام او حکومت کرد. اهللحاکمیتی را به نام خدا برپا کرد و نمی

 میهن است و در جنبش سبز نفی والیت و حاکمیت به نام خدا. -شاه-ایران نفی خدا

ه که برسم به تفکیک دوم جا میاز این دوم: تفکیک میان الهیات و شریعت. 

تفکیک اول ربط دارد، یعنی تفکیک میان الهیات و شریعت. الهیات عبارت است از 

 طور که حکومتْ سیاست را به حقوقبندی پیشاشریعت و پیشاقانون. هماننوعی صورت

  دهد.ی الهیاتی را به شریعت تقلیل میکاهد، شریعت نیز تجربهو قانون فرومی

همیت برخوردار است. چرا باید انقالب ایران را تفکیک دوم نیز برای این بحث از ا

چون یک جنبش الهیاتیْ سیاسی تحلیل کرد و نه یک رویداد فقهی  جنبش الهیاتیْ هم

سیاسی به چه معنا است و تحت چه شرایطی شکل گرفت  اهمیت این رویکرد برای 

 امروز چیست  
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ه رومیان. ی پُل برسالهبگذارید با اشاره به یک متن مسیحی به این تفاوت بپردازم: 

ها است و نفوذ فراوانی در مسیحیت داشته. ترینیکی از الهیاتی جدید عهداین رساله، در 

در اهمیت آن کافی است یادآور شوم که با همین رساله بود که آگوستین به مسیحیت 

 یغایت متأثر بود. این نامه مضامین مهمگروید. جنبش اصالح دین نیز از این رساله به

ها پرداختن به این دو مفهوم و تقابل میان شریعت و ترین آنرا دربردارد. یکی از مهم

رانی استو اما الهیات از برای الهیات است. شریعت به نظر پُل از برای حکم و حکم

طل  و نافی بشارت. گناه و تخطیْ دهنده استو شریعت قدرترستگاری. الهیات بشارت

زیرا تا گناهی در کار نباشد، داوری و مجازات ممکن مفهوم محوری شریعت است، 

میرد. درواقع شریعتْ کیش مرگ است: نخواهد شد. به قول پُل، بدون شریعت گناه می

 «توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم گونه میما که در گناه مردیم، چه»

فهوم ارد. مگذارد، اهمیت دی پُل از حیث تفکیکی که میان الهیات و شریعت مینامه

که شریعت بر حکم و داوری مبتنی است. زیرا در کانونی الهیاتْ خدا است، درحالی

کننده بلکه در معنای وعده و بشارتِ رستگاری جا با خدا نه در معنای حاکم و حکماین

کند، با خدا در مقام بشارت تفاوت زیادی دارد. از ایم. خدایی که حکم میمواجه

 شود. حاکمیتْ توقف در مرگ است.عاید نمیای حاکمیت رستگاری

چون نسبت مسیحیت سن پُل است به نسبت انقالب به اسالم فقاهتی/تشریعی هم

 یهودیت و مسیحیت تشریعی. 

اهلل خمینی در پاریس هنوز وجه سن پُلی جا باشد اگر بگوییم اسالمِ آیتشاید به

، ی دیگریی حاکمانههر نوع رابطهی والیت فقیه، همچون دارد، و مبشّر است، اما نظریه

که  جاستبر گناه، تقصیر، مجازات و حکم استوار و نافی رستگاری است. درواقع به

جای انکار خمینی، چرخشی را که پس از انقالب در رویکرد او ایجاد شد، مورد نقد به

 قرار دهیم. 
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وی ی علی شیعهتوان تا حدی متناظر با دوگانهتمایز میان الهیات و شریعت را می

ی صفویِ شریعتی دانست. اما شاید بیش از او، این مصطفی شعاعیان بود در برابر شیعه

 گونه به خود گرفت.که در آثارش رخداد وحیانی کامالً وجهی الهیاتی و بشارت

عنویت م»بینیم. تعبیر نیز این تفکیک را می ۵۷ی انقالب های فوکو دربارهدر نوشته

ارد. خالصه ی زیادی دبرد، با فقه سیاسی و حاکمیت فاصلهبه کار میکه فوکو « سیاسی

ب چه که پس از انقالی اوج یک جنبش معنوی سیاسی با آنعنوان نقطهکنم: انقالب به

 رانی و حاکم شرع پدید آمد، در تعارض کامل است. ی شریعت و فقه و حکمبا غلبه

ت. م میان جنبش و ایدئولوژی استفاوت سو. سوم: تفکیک میان جنبش و ایدئولوژی

که حکومت اسالمی یک ساخت آمرانه ی اوج یک جنبش بود، درحالینقطه ۵۷انقالب 

ه کبر مبنای یک ایدئولوژی است. انقالبْ ویژگی جنبشی و جمعی داشت، درحالی

جای آن یک خط واحد را نشاند و خواهان وحدت ایدئولوژی جنبش را حذف کرد و به

چنین به آن معنا است که آن جنبش انقالبی د. این تفکیک همکلمه و رویه ش

دن گرا درصدد زدوکه ایدئولوژی اسالمی طیف متنوعی از آراء بود، درحالیدربرگیرنده

ی شدن این تخیل و جنبش انقالبیِ متکها در ساختهتکار است. بسیاری از افراد و گروه

یدئولوژی مبنای نظام جمهوری اسالمی قرار گرایی در مقام ابر آن نقش داشتند. اما اسالم

گرفت و آن جنبش انقالبی را به کلی به حاشیه راند. به تعبیر دیگر، انقالب ایران ثنوی 

 و دو بنی نبودو انقالب ایران چند بنی بود. 

 

 تخیل سیاسی
ه توان بهای مهم آن میشر گونه ساخته شد  از پیشاین جنبش الهیاتیْ سیاسی چه

یابی به این درک که رژیم شدن جامعه در اثر دستاشاره کرد: یکم، رادیکالیزهها این

تدریج شکل گرفت اما به 3۲مرداد  ۲۸پذیر نیست، درکی که پس از کودتای اصالح

و سرکوب خونین قیام مردمی گسترش یافت و نهایتاً با جنبش چریکی  ۴۲پس از خرداد 
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شدو دوم، شرایط اجتماعی و سیاسی از جمله  ناپذیر تبدیلبه روندی برگشت ۴9در سال 

فساد سیستماتیک در شخص اول و دربار، حکومتیان، و ارکان دولتو سوم، وابستگی و 

صورتی افراطی به خود گرفتو چهارم،  3۲ویژه پس از سال مداخالت امپریالیستی که به

و سر  بودهای اقتدارگرایانه برای توسعه گرانه که یک سر آن طرحمدرنیسم سرکوب

 دیگر آن نیز ساواک و سرکوب و شکنجه.

دار یک تخیل چون هر جنبش دیگری وامگیری این جنبش را باید هماما شکل

قائم بود. در این مفهوم یک عنصر « بازگشت به خویش»سیاسی دانست که بر 

نوستالژیک قوی وجود دارد، هرچند ارتجاعی نیست. زیرا منظور از آن خواست 

 تر از جنس تخیلک زمان خاص در تاریخ نیست. این بازگشت بیشبازگشت به ی

چه هم بر اساس آنگونِ آن، آنی زمان است و متمایل است به بازسازی خاطرهدرباره

جا تقابل میان خاطره و حافظه کلیدی چه که واقعاً بود. در اینتوانست باشد نه آنکه می

ت. هاساسناد و آرشیوها و ثبت و ضبط گون داردو مملو ازاست. تاریخ ویژگی حافظه

ای در میان حافظه است و مخل آن. رستگاری تنها در خاطره و یادآوری اما خاطره لمحه

چون بایگانیِ اسنادِ جا تمایز بنیامینی میان تاریخ هماز این نوع ممکن است. در این

زند، برق می چون نوری در دل تاریکی از دوردیدگان که همتوحش در برابر سنت ستم

دیدگان است، نه رجوع به توحشِ مفید است. بازگشت به خویش، احیایِ سنت ستم

ای دیدگان است، یادآوریِ خاطرهشریعت. به معنای یادآوریِ سنت پیشاهبوطیِ ستم

 مند. نازمان

 

 وگو با ماست؟آیا انقالب قادر به گفت
انقالب ایران، افق جدیدی را اهمیت این جنبش الهیاتیْ سیاسی در چیست  به نظر من 

به روی سیاست و تاریخ گشوده است. تاریخ ایران با این واقعه برای همیشه به دو بخش 

 تقسیم شده: پیش و پس از انقالب. 
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مشاهده بود. ها قابلجامعه را چنان سیاسی کرد که اثرات آن تا مدت ۵۷انقالب 

دن را شبا ماالی اهمیت این سیاسی شدن احتیاج داریم. بگذاریدامروز هم ما به سیاسی

ترین منتقدان مشخص کنم. نواندیشی دینی در ایران بعد از انقالب یکی از جدی

گرا بوده، اما در این رویکرد دو مشکل جدی وجود دارد: نخست، ایدئولوژی اسالم

شدن وجه سیاسی و اجتماعی نقد. به تعبیر دیگر، نواندیشان نیز گویی پذیرفتند رنگکم

ای که از سر های مجنون جوزدهای بودو کار تودهکه انقالب ایران یک حرکت توده

جهالت پشت روحانیت راه افتادند. شکی نیست که در مواقعی قطعاً چنین بوده، اما 

دهد توان آن را ذات آن جنبش دانست. این تحلیل درواقع همان خلطی را انجام مینمی

 ایدئولوژی و جنبش. تر اشاره کردم: خلط میان که پیش

دوم این که بدیل نواندیشی دینی برای ایدئولوژی، نوعاً یا تفسیر عرفانی بوده یا 

های خاصی دارند. برای رویکردهای آلترناتیو به فقه. طبعاً این رویکردها محدودیت

ه بدل زدودماال عرفان اصوالً معنویت و رستگاری را به امری فردی و شخصی و سیاست

ی اصلی این تفکرند. البته این اسالم روش و ملکیان به نظر من دو نمایندهکند. سمی

سره کند و پرسش از برابری و آزادی نیز یکزدوده به نولیبرالیسم هم میل میسیاست

بندد. در این بینش، درواقع، دین و معنویت هم به کاالیی در میان دیگر از آن رخت می

این اسالم نولیبرال به بهترین شکل امروزه در برخی از شوند. کاالها در بازار تبدیل می

زدوده ها هم سیاستهای هیأتی نمود دارد. این گرایشهای عرفانی و عزاداریگرایش

اند و هم با نولیبرالیسم کامالً سازگار. طبعاً میان این رویکرد و معنویت سیاسی و شیک

 ی عمیقی وجود دارد. فوکو دره

تر است و قدرت نقادی شدهزدودهتر و سیاستز غیراجتماعینواندیشی دینی امرو

خود را از دست داده است، هرچند جامعه نه فقط هنوز هم با مسائلی مواجه است که با 

 هاپاسخ ماندند، سهل است، مسائل و معضالت بزرگ دیگری هم به آنبی ۵۷انقالب 

رابری کلیدی است. اما افزوده شده است. طبعاً در این شرایط پرسش از آزادی و ب
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ها پاسخ بدهد. به همین دلیل نیز سخن از پایان نواندیشی دینی نوعاً قادر نیست به آن

ی چون بازنمود عینطلبی همی نواندیشی دینی موجه است. این پایان شامل اصالحپروژه

ن آن تواشده است که میشود. درواقع با نظر به شکست و مسیر طیآن پروژه نیز می

 ربه را نقد و ارزیابی کرد.تج

طور که دادن به نوعی تخیل الهیاتیْ سیاسی بود. همانقابلیت دیگر انقالب نیز شکل

شدت به اشاره کردم، این تخیل بسیار برانگیزاننده بود. این تخیل با حکومت اسالمی به

ن آحاشیه رانده و سرکوب شده است. اما نیاز به آن از بین نرفته است. به نظر من، 

ها تخیل سیاسی دیگری را شکل دهیم و دهد که با مرور شکستتجربه به ما امکان می

 با انسداد سیاسی مقابله کنیم. 

بخش ممکن شد. اما امروز خود آن انقالب ایران بر بستر یک خاطره و تخیل رهایی

. خواندی تاریخ بدل شده که کل آن تاریخ را به چالش فرامیای در محاصرهبه خاطره

شناسایی این لحظه و این خاطره در تمامیت آن به معنای شناساییِ تعلق آن به سنت 

 دیدگان است. ستم

با  وگو نشست. در ارتبا توان با آن به گفتتنها در پرتو این سنت است که می

تر طلبد. باید عمیقتوان گفت این واقعه هنوز از ما بازخوانی میهمین سنت است که می

ی کنونی برای با اکنون در قال  مبارزه ۵۷ی انقالب ته در قال  لحظهکاوید. گذش

 کردن قدرت عمیقاً پیوند خورده است. دموکراتیک

ی ی پساانقالبی به نماد اصلبخشی از انقالبیون به اعتبار انحصار سیاست در دوره

نی شان به بحران فراگیر کنوایجاکه عملکرد چهاردههبدل شدند. ازآن ۵۷انقالب 

از یادهای بسیارانی رفته است.  ۵۷ی انقالب بخشی لحظهی رهاییانجامیده است، خاطره

ی کنونی در گرو درآوردن انقالب از حصر تاریخ است. شکستن حصر انقالب مبارزه

محصول جنبشی  ۵۷تنها به گذشته مربو  نیستو عمیقاً به امروز مربو  است. انقالب  ۵۷

چون یگانه صدای تاریخ بود. کردن صدای حاکمان هممتکار در تالش برای خاموش
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ی پس از طور که قدرت سیاسی را در دورهمندانِ پساانقالبی همانحاکمیت قدرت

ی انقالب را نیز در یادها قبضه کرده است و انقالب به انحصار خویش درآورد، لحظه

 کرده است. ازنوعی ایدئولوژی همگون را به جای آن جنبش ناهمگون به تاریخ قال  

ی سازی قدرت سیاسی عمیقاً با دفاع از لحظهی کنونی بر سر دموکراتیکاینرو مبارزه

شمار به نفع خروش ای که صدای حاکمانِ کمدرآمیخته استو چونان لحظه ۵۷انقالب 

باید دفاع کرد چون طنین صدای  ۵۷محکوماِن پرشمار موقتاً خاموش شد. از انقالب 

 ۵۷اهمگون بود در خروش بر ضد ظالم. این روایتی است از انقالب مردمانی متکار و ن

. آیدکه هم حاکمان دیروز پیشاانقالبی و هم حاکمان امروز پساانقالبی را خوش نمی

فقط محصول ایدئولوژی همگونی بوده است که در  ۵۷آوا مُصرند که انقالب هر دو هم

به دست این دو خصم  ۵۷ب چهل سال گذشته بر سریر قدرت نشسته است. حصر انقال

العبور  ی صعمتقابل را باید شکست. زیرا راه دشوار انقالب مترقی بعدی تنها از تنگه

 گذرد.چون جنبشی متکار میبازخوانی انقالب قبلی هم

 ۵۷گونه از به گمان من پرسش محوری سیاست در ایران امروز این نیست که چه

بودن اش بسپاریمو بلکه این است که انقالبیشیی فراموطور به بوتهعبور کنیم و چه

 توان انقالبی بود.  گونه مییعنی چه و چه
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بت من در این جلستتته  تاریخها و مفقودهآورده»عنوان صتتح ند های  گاری یروا ن

ترین مورخِ تاریخ معاصر استو آبراهامیان، به داوری من، در مقامِ برجسته« آبراهامیان

های خودم برای صتتورت یار ید مع جازه ده ندی آوردهایران. ا های ها و مفقودهب

، شتتاهکار ادبی امیل زوال، ژرمینالهای کوتاهی از را از بُرشنگاری آبراهامیان تاریخ

 اخذ کنم.

ی ، مردی کارگر بود ستتاکنِ خانهژرمینالماهو، یکی از پرستتوناژهای اصتتلی 

ناچار بهای کارگری که از ستترِ فقر برای کستت  درآمدی ولو ناچیز محقری در محله

ی پرتعدادش خواب خانوادهاقاتای، در تکین، مرد کارگرِ جوان غریبهها به اتیشتت 

سکونت اتیجاخواب می شیده ین در خانهداد. پس از یک ماه  ی ماهو کار به جایی ک

ها کردن شتتمعین و کاترین، دختر جوانِ ماهو، شتتباهنگام پیش از خاموشبود که اتی

نشتتستتت و چنان ل  تخت میرفتند. کاترین همعریان به ستتمت بستتتر خود مینیمه

سوان خود  ضمن این کار باال میزد. بازوانرا گره میگی اش را تا رفت و پیراهناش 

باال میروی ران که تنبُرد و اتیها  گاه کمکین  اش پوش خودش را درآورده بود 

افتاد برایش از پایین تخت بیابد. عادت، هایی را که از دست دختر میکرد تا سنجاقمی

سته ستن د شرم برهنگی را میان این جمعی در تکعادتِ آرمیدن و زی اتاقی کوچک، 

شمردند. گناه از آنان نبود مرد و زن جوان از بین برده بود. آنان این وضع را طبیعی می

ستردهکه یک اتاق بیش صاب گ شتند. متعاق  اعت ر ی ناموفق کارگرانِ محله دتر ندا

ستی و کاری شرایط زی سرانجام ماهو بهتالش برای تغییر  رمایان کارف دست ایادیشان 

ضمن حوادثی دردناک مُرد، و اتی سید، کاترین  صبحی بهاری برای به قتل ر ین در 

 ی کارگری به پاریس مهاجرت کرد.ازسرگیری مبارزه

نالرنگ داستتتان ها از پیدر این رگه فه ژرمی ی مفهومی تنیدهی درهمپنج مؤل

دهند. میان را شتتکل مینگاری آبراهای ارزیابی من از تاریخحضتتور دارند که شتتالوده

یکم، روایت داستتتان که از منظر پایین استتت نه از منظر باال، از منظر فرودستتتان نه 
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ی کارگر. دوم، هستی ها، از منظر طبقهها و کاترینینفرادستان، از منظر ماهوها و اتی

شان های طبقاتی و جنسی و قومیتی و نژادیاجتماعی فرودستان که برآیند انواع هستی

رو خصلتی ساختاری یابد و ازاینشان قوام میاست و بر فراز سرشان و مستقل از اراده

های شتتان. ستتوم، تجربهو جنستتی های طبقاتیعمدتاً هستتتی ژرمینالجا در داردو این

تی و ی طبقاتی و جنسیهای زیستهی فرودستان مشتمل بر انواع تجربهی روزمرهزیسته

تمامی معلول کلیت هستتتی شتتان که بهی زندگییوهقومیتی و نژادی و درواقع شتت

ستو ایناجتماعی شخصاً تجربه ژرمینالجا در شان ا سکان در تکم اتاقی محقر که ی ا

شان شان است. چهارم، شکل و نوع شعور انسانیمعلول هستی طبقاتی و جایگاه طبقاتی

جا شان استو اینی زندگیشان و شیوهی روزمرههای زیستهکه تا حدی محصول تجربه

صاً نگرش ژرمینالدر  شخ صول تجربهم ی شان به برهنگی و عریانی که تا حدی مح

شان جمعیاتاقی محقر است. پنجم، شکل و نوع کنش دستهشان در تکی طبقاتیزیسته

صاب کارگری در تالش برای  ژرمینالجا در شانو اینبرای تحقق منافع صاً اعت شخ م

 شان.ریتغییر شرایط زیستی و کا

در ادبیات ظاهر  1۸۸۵ستتال زوال به ژرمینالِهای مفهومی در قال  اگر این مؤلفه

سال بعدتر با دقتِ مفهوم شتاد  ستمرات  بیشی بهپردازنهشدند، حدوداً ه ی رهتر و گ

به « ینتاریخ از پای»نگاری بریتانیاییِ تری در قال  مکت  تاریخمرات  گستتتردهبه

صاً ملهم از همین نگهای تاریخپژوهش شخ ارانه راه یافتند. آبراهامیان در مقام مورخ م

ست، مورخانی چون جورج رودی و اریک « تاریخ از پایین»مورخان بریتانیاییِ  بوده ا

 هابسباوم و کریستوفر هیل و البته ادوارد پالمر تامپسون.

یاییِ ازاین تان خان بری یان، ملهم از مور هام پایین»رو آبرا نخستتتین  ،«تاریخ از 

شیوه ضبط و آگاهانه در متن تاریخ مورخی بود که رویکرد تاریخ از پایین را به  ای من

شی از تاریخ صر ایران به کار گرفت. آبراهامیان در بخ شأن معا صوالً  نگاری ایران ا

ش نگاری معاصر ایران است. پینگاری از پایین در تاریخگذارانه دارد و پدر تاریخبنیان
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صر ایران را ما امروز فقط از منظر و بیش از هر  ست که تاریخ معا کس با آبراهامیان ا

اری ایران نگبینیم بلکه منظر فرودستتتان نیز در تاریخفاتحان و نخبگان و شتتاهان نمی

 گری تاریخ معاصر ایرانمعاصر به دیده گرفته شده است. دیدگاه آبراهامیان در روایت

و نخبگان و پیروزمندان شتتکل گرفته استتت. ی فرادستتتان نه صتترفاً بر استتاس حافظه

گری آبراهامیان از تاریخ معاصتتر ایران عبارت استتت از ترین مبنای روایتاصتتلی

سرمایهحافظه داران که کارگران، نه اربابان که دهقانان، نه ی نه فاتحان که مغلوبان، نه 

شدید  ای از انواعحاکمان که محکومان، نه دژخیمان که قربانیان. در انبوهه ضادهای  ت

منافع طبقاتی و قومیتی و جنسیتی و ایدئولوژیکی در بستر حیات اجتماعی و سیاسی و 

تهاقتصتتتادی و فرهنگی نستتتل گذشتت یتهای  با روا یان  هام ما آبرا های گریی 

ستان مینگارانهتاریخ ستان و در برابر فراد ستد بیاش در طرف فرود بلغانه آن که مُای

 جویی.توزانه از دیگری عی کین برای یکی سوگواری کند و

بر این مبنا به تاریخ از پایین که بنگریم، رویدادهای سیاسی در بسیاری از موارد 

یابند. این معانی دگرگونه خصوصاً محصول در تاریخ ایران اصوالً معنایی دگرگونه می

ستان  ساب فاعلیت انواع فرود سنگاه آبراهامیان به تاریخ ایران از پایین و احت ت. فقط ا

شکل گرفت تا از باال. ایرانیان، بیش 13۵۷چند مورد محض نمونه. انقالب  تر از پایین 

در تاریخ معاصتتر، اعتراضتتات خیابانی را نه ملهم از فرهنگ مذهبی و م نِش امام ستتوم 

سین شان راه میبنشیعیان، ح ند. انداختعلی، بلکه عمدتاً ملهم از فرهنگ تاریخی خود

نه تحت تأثیر  133۲الی  13۲۰های بش کارگری در حدفاصتتل ستتالفراز و فرود جن

سیاسی حزب مشی شوروی بلکه تحتخط سازمان  سازوکارهای درونی جامعه و  تأثیر 

توده قرار داشتتت. شتتاهان قاجار مستتتبدانی بودند بدون ابزار استتتبداد برای اِعمال 

نوعی نمایش ای به وستتعت کل کشتتور. ستتیاستتت در ایران نه استتتبدادشتتان در پهنه

ست که گویی قدرتش خیمه ستهای خارجیبازی ا سیا مداران داخلی اند که کنترل 

ی ها دربارههایی نامرئی در دستتت دارند، هرچند برخی بدگمانیرا از طریق ریستتمان
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هایی است از مواردی بس پرشمار ها نمونهتمامی موجه است. اینهای خارجی بهتوطکه

تاریخ هادر  گاری آبرا بهن که  یان  یتم عامل پایین بر  تاریخ از  به  گاه   های انواعمدد ن

سیاری از بهقوت نشان میشود و از این رهگذر بهفرودستان متمرکز می الح اصطدهد ب

 اند.هایی تاریخیحقایق تاریخی فقط افسانه

نگاری و نگاه به تاریخ از پایین نزد آبراهامیان که بازتاب نخستین این نوع تاریخ

ته استتتت چهار الزمهی مفهومی پیشفهمول تا گف یدی دارد، یعنی همان دومین  ی کل

فه مأخوذ از زوال در نقطهپنجمین مؤل بهی عزیمت بحثهای مفهومیِ  که  طرزی مان 

ستقل اما نظام صاً تاریخم صو اری ادوارد نگمند در مکت  بریتانیایی تاریخ از پایین و خ

حد در  های مفهومی تا چهفته بود. ببینیم این مؤلفهپالمر تامپستتون به حد اعال تجلی یا

 اند.نگاری آبراهامیان به کار گرفته شدهتاریخ

های آماج مطالعه در آثار از نخستتتین الزمه یعنی ستتطح هستتتی اجتماعی ستتوژه

شان ی ایکنم که گرچه از این کتاب و مقاله به آن کتاب و مقالهآبراهامیان شروع می

 هستتتی اجتماعیِ سطططط  گیرم.شتتان میکاستته درنظرجا یکن اینکنند اما مفرق می

 گیرد،می شکل هاسر سوژه فراز تر گفتم، بر، به قراری که پیشمطالعه آماجهای سوژه

قه و قومیت و چون عواملی تأثیرتحت یعنی قل از  جنس نژاد و طب و غیره که مستتت

ست و اراده سوژهخوا ساختاری داردی  ست و وجه  در بررسی  . آبراهامیانهای فردی ا

ستی اجتماعی در  کزقوت متمربه پایین از نگاریتاریخ یالزمه این بر آثارش سطح ه

 های قبلی ازنگاریدر قیاس با تاریخ ایران بین دو انقالباز باب نمونه، . استتت شتتده

سیار باالیی صاً غنای تجربی ب صو ست و خ ستی قومیت برخوردار ا ستی طبقاتی و ه ی ه

در چارچوب مفاهیم انتزاعی بلکه در چارچوب کار  نه صتترفاًآماج مطالعه  هایستتوژه

گاریتاریخ ته ن عه قرار گرف طال کار م با دروندر دستتتور  ند،  یها های تجربی بس ما

 های پیش از آبراهامیان در تاریخ ایران.نگاریی تاریختری در قیاس با همهبیش
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ستی اج سطح ه ستین الزمه یعنی  سی نخ ی دومین تماعی در مطالعهاهمیت برر

سطح تجربه شان میالزمه یعنی  ست که خود را ن سته ا ستهدهد. تجربههای زی ی های زی

ستی اجتماعیهای آماج مطالعه بهسوژه ست که متعیّن میتمامی با ه شود. به شان ا

سوژه ستی اجتماعی  ست که، در تناظری تقریباً یکعبارت دیگر، ه ضع و یک،بهها ا

شت سکن و آموزش و درمان و سالمت و بهدا ست و م شرت و یابیدو  و تغذیه و معا

صرف روزمره صرف کاالهای فرهنگی و م سپهرهای  م سایر  و فراغت و ازدواج و 

ند. ی روزمرههای زیستتتهها انواع تجربهکند. اینشتتان را تعیین میزندگی روزمره ا

سر و  اختاری است که بر فرازبه معنای انتخاب فرد در برابر شرایطی س ی زیستهتجربه

ستقل از اراده شکل میم ستهی تجربهگیرد. مجموعهاش  ست که های زی ی روزمره ا

صی را رقم میشیوه شیوهی تجربهزند. مطالعهی زندگی خا سته و  ه ی زندگی بهای زی

سنت تاریخ نگاری بریتانیایی از تاریخ اجتماعی در نظر دارم معنای محدودی که بنا بر 

تاریخیفهوظ گارِ اجتماعی استتت. تصتتور میی  قهن تاریخی مفقودهکنم حل  نگاریی 

ست از همین تاریخ ی نگاری اجتماعی. تاریخ اجتماعی در مجموعهآبراهامیان عبارت ا

سی تجربههیچآثار آبراهامیان به ست. آبراهامیان به برر ستوجه پررنگ نی ه و های زی

اش چندان نپرداخته استتت. میل به شتتناخت ههای آماج مطالعی زندگی ستتوژهشتتیوه

های گذشتتته فقط و فقط نوعی کنجکاوی ی زندگی نستتلهای زیستتته و شتتیوهتجربه

سالمت و درمان و آموزش و  شت و  ضع بهدا ست که و ست. اگر مهم ا تاریخی نی

سایر تجربه صرف و  سکن و ازدواج و تغذیه و م ستهم سلهای زی شته را ی ن های گذ

سیم به این شنا ست که همین تجربه ب سرجمعدلیل ا سته و  شیوههای زی ی شان یعنی 

سل ست که درجه و انواع آگاهیزندگی ن شته بوده ا شان را تا ها و ناآگاهیهای گذ ها

های گذشته از های نسلها و مِهرها و کینها و نگرشداده است. ارزشحدی شکل می

ستهجمله در اثر تجربه شیوهاقع تحتشان و دروی روزمرههای زی شان ی زندگیتأثیر 

ست. به عبارت دیگر، گرایششکل می سلیافته ا در  های گذشته تا حدیهای فکری ن
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ست شان بوده اسره معلول هستی اجتماعیخود یکینوبهشان که بهی زندگیاثر شیوه

ست. کمااینشکل می ستی طبقاتی اتیزوال می ژرمینالِکه در گرفته ا و ین بینیم که ه

قی محقر اتاشان در تکی کارگر بودند آرمیدن و زیستن و زندگیکاترین که از طبقه

ستهچون تجربهرا، هم سکن، تعیّن میشان در زمینهی روزمرهی زی شید و همین ی م بخ

ر عریانی در براباتاقی محقر بود که تا حدی اصتتوالً نیمهشتتان در تکی زیستتتهتجربه

رْد و آوآلود درمیبیگانه و زن جوان از حالت وضعیتی گناه این مرد دیگر را براییک

کاترینینهای اتیها و نگرشداد. ارزشطبیعی جلوه می تأثیر ها از جمله تحتها و 

ستهتجربه شیوهی روزمرههای زی  گرفت. اهمیتشان شکل میی زندگیشان و درواقع 

ستهی تجربهنگاری اجتماعی و مطالعهتاریخ شیوه یهای زی های زندگی که روزمره و 

ست از همینی تاریخمفقوده شمه مینگاری آبراهامیان ا سرچ  هایگیرد که نگرشجا 

سته روزمرههای آماج مطالعه تا حدی در اثر تجربهسوژه شکل میهای زی گیرد. شان 

های فکری جاستتت که به ستتومین الزمه یعنی ستتطح شتتعور انستتانی و گرایشهمین

 رسیم.می

های آماج های فکری ستتوژهاش البته ستتطح گرایشهامیان در آثار متنوعآبرا

ست اما نه از مجرای تأثیرپذیریقوت در بوتهاش را بهمطالعه سی نهاده ا ز شان ای برر

نگاری اجتماعی نزد آبراهامیان باعث شده شان. فقدان تاریخی روزمرههای زیستهتجربه

ست که پژوهش سوژهیشی گراهایی که دربارها اش به های آماج مطالعههای فکری 

فک از نحوه یادی من یار ز حد بستت تا  مل آورده استتتت  شتتتان در اثر ی تکوینع

ستههای تجربهآفرینینقش شد، اما نههای تحت بررسیی سوژهی روزمرههای زی  اش با

دهد که قوت نشتتان میبه شتتدگاناعترافات شتتکنجههمیشتته. از باب نمونه، در کتاب 

نا چهمع خائن و تواب و اعتراف  نت و  یا فاهیمی چون خ بهی م نه در اثر تجر های گو

های اخیر دستتتخوش ی هم زندانیان و هم شتتهروندان آزاد طی دههی روزمرهزیستتته

ست. تواب و خائن ماالً در دهه سالدگرگونی قرار گرفته ا شیدی و  های ی پنجاه خور
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ستتره معنایی دیگر. افزایش عدی یکهای بی انقالب یک معنا داشتتت و در دههاولیه

تری از شتترایط ها باعث درک بستتیار بیشی شتتکنجه در زندانها دربارهآگاهی

ی دلهای متأخرتر حتا احساس همشده بود چندان که در دوره« خائن»کنندگانِ اعتراف

شهروندان با همین  ست. آبراهامیان از شکل می« خائنان»نیز میان زندانیان و  گرفته ا

ها نیک آگاه استتت اما در دهی به آگاهیی زیستتته در شتتکل«تجربه»آفرینی شنق

سازی تجربه شیوها در باز ستهسرزمینی که از کمبود آر سلهای زی شتهی ن و  های گذ

ستانی در تقریر تجربه صان ادبیات دا سته در لحظهنق سپهرهای گوناگونهای زی  ها و 

ست، تاریخ سازی تجربهنگاری اجتمحیات اجتماعی در رنج ا سته و اعی و باز های زی

تری های بس بیشی مورخ نیز با دشتتواریهای آماج مطالعههای زندگی ستتوژهشتتیوه

سبی تاریخ ست. همین فقدان ن شده مواجه ا نگاری اجتماعی در آثار آبراهامیان باعث 

هاست که شعور آنان را است که گرچه نزد آبراهامیان کماکان هستی اجتماعی انسان

ی ابطهنهد، ری تجربی گام میی ما به عرصهگاه که مورخ برجستهکند اما، آنین میتعی

سانی چندان با میانجی شعور ان ستی اجتماعی با  ستهگری تجربهه ی ی روزمرههای زی

حال، آبراهامیان، ولو عمدتاً منفک از شتتود. بااینهای آماج مطالعه روایت نمیستتوژه

تاریخشتتیوه های زیستتته و مجزا ازتجربه به  نامجهز  گاری های زندگی و درواقع  ن

سطح مؤلفه صوالً روایتاجتماعی، در  سانی ا شعور ان شان و ی مفهومی  سیار درخ های ب

بارهکم گاهیها و نگرشها و ارزشی گرایشنظیری در گاهیها و آ ناآ های ها و 

ست میهای آماج مطالعهسوژه ز غنای تجربی که ی باالیی ادهد، توأم با درجهاش به د

ستتا بستتابقه بوده استتت. از باب نمونه، چهنگاری ایران پیش از آبراهامیان بیدر تاریخ

نگاری در ایران را، هم از ی اجتماعی و تاریخهای اندیشتتهترین قطعهبتوان درخشتتان

یه یلزاو یک و هم از منظر تجربی، در تحل یان از چرایی ی تکور هام های آبرا

اهی طبقاتی در اثر تفوق عالیق قومی در ایرانِ اواخر عصر قاجار در نیافتگی آگتکوین

 یافت. ایران بین دو انقالبنخستین فصل 



 

 
 

 نگاری یرواند آبراهامیانهای تاریخها و مفقودهآورده 6۷

تاً می های نگاری از پایین یعنی ستتطح کنش ی تاریخرستتم به چهارمین الزمهن

ها ها و آگاهیها و نگرشهای آماج مطالعه. اگر در مبحث ارزشجمعی ستتوژدستتته

جمعی اما سخن بر سر توانستن است. ود، در این سطحِ کنش دستهصحبت از دانستن ب

سطح آگاهی شناخت کارگران دربارهاگر در  شان و  ی همانندی منافعها ماالً از  خود

ضاد منافع سایر طبقات اجتماعی گفته میتفاوت یا ت سطحشان با منافع  کنش  شد، در 

تواند ی کارگر تا چه حد میبقهشویم که طجمعی ماالً بر این موضوع متمرکز میدسته

مُهر منافع طبقاتی خودش را بر تحوالت جامعه بکوبد. پاسخ بستگی دارد به بود یا نبود 

ی کارگر برای کوبیدن مُهر منافع خودش بر و نیز قوت یا ضتتعف بازوهایی که طبقه

مین های آماج مطالعه نیز به هتحوالت اجتماعی احیاناً در اختیار دارد. ستتایر ستتوژه

شکلقیاس. این سر انواع  سویی بر  صحبت از  ستههای نهادیِ هویتجا  جمعی های د

سیج کنش اند و از سوی دیگر های آماج مطالعهجمعی سوژههای دستهاست که عامل ب

سر خودِ انواع کنش ستهبر  آبراهامیان در این های گوناگون. جمعی در چارچوبهای د

چرایی فقدان قیام دهقانی آبراهامیان  آثارت. در نگاری کرده استتقوت تاریخستتطح به

رد ی عملکو نحوهجنبش کارگری گونگی انواع تحرکات کارگری در گستتترده و چه

یابیم. آبراهامیان های شتتهرهای بزرگ در ایران معاصتتر را میها در خیابانجماعت

ستههاکنشسطح  عالوه بر سازمانیِ چنینجمعی همی د سطح نهادی و  های کنش به 

سته ست.د سازمان مجاهدین خلق  یدرباره از باب نمونه، پژوهش جمعی نیز پرداخته ا

ترین های گوناگون تشکیالتیِ حزب توده از برجستهو نیز جنبه اسالم رادیکال زیر چتر

یا قوت  یا نبود و ضتتعف  یان در این قلمرو استتتت. بود  هام تاریخی آبرا قات  تحقی

ستان را در همیعاملیت ستههای فرود سطح از کنش د ست. آبراهامیان ن  جمعی باید ج

یتیافتگی و هم تکوینهم تکوین عامل یافتگی انواعی از  بازیگران گونن یان  اگون ها م

 قوت روایت کرده است.تاریخ معاصر ایران را به
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عاصتتر م نگاری از پایین در ایرانِپدر تاریخ آبراهامیان ،تر گفتمپیشکه  چنان

نگاری ایران نه یک آورده بلکه های آبراهامیان برای تاریخژوهشی پ. ثمرهاست بوده

ما در کنار این آورده ها بوده استتت.ای از انواع آوردهخانواده اصتتلی  یها مفقودها

با دستتتورکار  نگاری اجتماعیتاریخ عبارت بوده استتت از نگاری آبراهامیانتاریخ

های آماج های زندگی ستتوژهی روزمره و کالً شتتیوههای زیستتتهپژوهش در تجربه

ستهآبراهامیان به تجربه مطالعه. شیوه یهای زی سوژهروزمره و   آماجهای های زندگی 

 .چندان توجهی نکرده استاش مطالعه

دانم در ایران امروز از اهمیتی می آبراهامیان نگاریی تاریخمفقوده بازیابی آنچه

های ی ما بخشدر جامعهی عددمتامروز دیوارهای بلند ستتیاستتی برخوردار استتت. 

ها و تضتتادها و گوناگون جمعیت را از هم جدا کرده و انواع پرشتتماری از دوئیت

عهنفرت جام یت رقم زده استتتت. امروزه  بل را درون جمع قا ای داریم بس های مت

شقهشده. شقهشقه ستمرار  هاگیشدشقهاین  ست جمعیا به مخاطره  سختمان را زی

گردد، صاحبان این نگرش تا مغز ها برمیها و ارزشکه به نگرش قدراست. آن افکنده

شناسی رسمیتتساهل وتسامح و به و برعکس. نداستخوان از صاحبان آن نگرش متنفر

نگاری در این میان، تاریخ یک از دو طرف چندان جایی ندارد.دیگران در قاموس هیچ

های زندگی وزمره و کالً شتتیوهی رهای زیستتتهی تجربهاجتماعی و بازیابی و مطالعه

مان بوده است های اجتماعی ساکنان سرزمینمتنوع مردمان، که از سویی معلول هستی

سو ارزش شکل میها و نگرشو از دیگر  شان را تا حدی  ست، میها تواند در داده ا

به ها و نگرشنقش عاملی عمل کند که ما تنوع و کارت ارزش ها میان خودمان را 

ش سمیت ب سیم و توان همر ستهنا ستی د ی و نگاری اجتماعتاریخجمعی پیدا کنیم. زی

 کنجکاوینوعی فقط  انواع مردمان های زندگیهای زیستتته و شتتیوهتجربه یمطالعه

گونه شتتان چهروزمان در شتتبانههای گذشتتتهنستتل در این باب کهنیستتت  ورانهدانش

ها و بوده استتت که ارزشترین عواملی شتتان از مهمی زیستتتزیستتتند. نحوهمی
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شکل مینگرش شان را  ست. آگاهیِ برآمده از یافتهها نگاری اجتماعی های تاریخداده ا

که ارزش که منفورمانها و نگرشمبنی بر این  با تجربههایی  ناستتت   ند در ت های ا

اند یدهاندیششان چنین یا چنان میاند که به حکمِ هستی اجتماعیی مردمانی بودهزیسته

هایی که ها و نگرشاند به این بصتتیرت که راه مناستت  برای تغییر ارزشمانادیه

مان نیستتتند نه حذف و ستترکوب و دفعِ اغیار که تالش برای تغییر بنیادی در مطلوب

ی در جمعشان است، مسیری که به افزایش توان زیست دستههستی اجتماعی صاحبان

ترگ ی سب رد. بسط و تعمیق پروژهراه میمان ی کنونیشدهشقهسرزمین مشترکِ شقه

نگاریِ آبراهامیان، یعنی نگاه به تاریخ از پایین، در گرو عطف توجهِ جدی به تاریخ

ی های زیستتتهی تجربهنگاری اجتماعی نیز هستتت، در گروِ اهتمام به مطالعهتاریخ

 مان در سپهرهای گوناگون. های پیشینهای زندگی نسلروزمره و شیوه
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 برابر، 10۷ زمین بهای 139۲ تا 13۷۲ یدوره طی ایران آمار مرکز هایداده براساس

 یهمه و داشته افزایش برابر 61 تهران( )در مسکن بهایاجاره و برابر ۷6 مسکن بهای

 رد سوداگری جنون این هاست.قیمت عمومی سط  رشد از باالتر شدتبه هانرخ این

 دهدیم توضی  شهر سه داستان یمقاله در هاروی دیوید چیست؟ حاصل ایران اقتصاد

 شارز عنوانبه مسکن به مصرفی، ارزش عنوانبه مسکن از حرکت با گونهچه که

 صاداقت نقد ط دهد.می رخ روند این سوداگرانه گذاریسرمایه عنوانبه مسکن و مبادله

 سیاسی

 

 از مملو مارکس قول به که هست هم کاال اما است. ایساده خیلی چیز خانه

 من،ا کارگرنشین یمحله در ایخانه در من است. «الهیاتی دقایق و متافیزیکی ظرایف»

 ارزش دارای خانه 3شدم. بزرگ 19۴۵ از پس هایسال در بریتانیا در آبرومندی و مصون

 خوردن، رایب تنگ نسبتاً ولو امن فضایی خاص. جذابیتی بدون و معمولی - بود دهاستفا

 رد.کمی ایجاد کردنگوش رادیو یا نوشتنمشق خواندن،قصه کردن،معاشرت خوابیدن،

 آن در توانستندمی درونی هایتنش و مشکالت تمام وجود با خانواده افراد که مکانی

 هاهمسایه اب رابطه کنند. وگوگفت یکدیگر با هاهمسایه فضولی بدون و کنند زندگی

 بود. هاستفاد ارزش شهر جااین نبود. صمیمانه هم خیلی ولی بود حمایتگرانه و دوستانه

                                                      

رساااد. پز از جنگ در جنگ جهانی دوم با پیروزی متفقین به پایان می1945در ساااا   3 

شااود. اما به دلیم مشااکالت رسااد و دولت رفاه مسااتقر میبریتانیا حزب کارگر به قدرت می

 شود.مم از جنگ دوران ریاضت اقتصادی هم آغاز میاقتصادی حاص
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 کوچکی جشن کردیم. تسویه را مسکن وام که آورممی یاد به را روزی اما

 به ماالً) بعد نسل هب تواندمی که دارد هم ایمبادله ارزش خانه که فهمیدم تازه گرفتیم.

 مسکن هایساختمان ما نزدیک شد.نمی صحبتی آن یدرباره وقتهیچ اما برسد. من(

 گذاشتم، قرار محل آن از دختری با وقتی اما بودند. خوب من نظر به بود. ۴اجتماعی

 به ماا کرد. اعتماد آنها به تواننمی و اندالابالی گفت او کرد. مخالفت شدت به مادرم

 تاحدی هرچند - بدی چندان نه زندگی محیط در ایمن مسکنی هم هاآن رسیدمی نظر

 کوچه در هابچه و دادیممی گوش رادیویی یبرنامه یک به هاآن و ما دارند. - روحبی

 در بودند. کارگر حزب طرفدار هاآن انتخابات زمان در اما کردند.می یکسانی بازی

 رشد بود. ۵توری حزب پوستر چند و کارگر بحز تبلیغاتی پوستر چند ما یمحله

 ابزاری همواره بریتانیا در سو این به 1۸9۰ یدهه از کارگر یطبقه شدن خانهصاح 

 صاح » گویند:می امریکا در بود. بلشویسم برابر در دفاعی و اجتماعی کنترل برای

 .«کنندنمی شرکت اعتصاب در قرض زیربار هایخانه

 نبود. دولت توجه مرکز در همه برای مسکن یتهیه دیگر 19۸۰ یدهه در

 یادلهمب ارزش به بیشتری اشتیاق مردم و کرد حراج را اجتماعی مسکن تاچر مارگارت

 ،کردندمی کمک شدن خانهصاح  به که مسکن هایبانک کردند. پیدا هایشانخانه

 19۸1 الس در شدند. هابانک شبیه تربیش و نبودند کارگر طبقه محلی نهادهای دیگر

 رقم این ۲۰16 سال تا اما بودند، عمومی مسکن جزء بریتانیا در هاخانه سوم یک تقریباً

                                                      

شاره به خانه4  سکن اجتماعی ا هایی دارد که دولت طوالنی مدت و با اجاره ارزان در اختیار م

 دهد.مدرآمد قرار میاقشار کم

5. Tory کار استمنظور حزب محافظه. 
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 ایاجتماعی مسکن هیچ آرمانی نولیبرال دنیای در کرد. پیدا کاهش درصد ۷ از ترکم به

 مسکن مستأجران» گوید،می 6کروچ کالین که طورهمان باشد. داشته وجود نباید

 نسشا ما یهمه .«هستند نولیبرالی-پیشا یگذشته یناخواسته هایاندهمته اجتماعی

 تا شدندمی مبادله اجاره یا بازسازی برای هاخانه داشتیم. را مالکانه دموکراسی به رسیدن

 ارزشی عنوان به خانه دادن ترقی بروند. باالتری هایمحله به بتوانند هاآن صاحبان شاید

 وجهت مرکز در شخصی ثروت افزودن برای مکانی و اندازپس برای ایشیوه ای،مبادله

 هایارزش از حفاظت برای بود. هابحث یهمه موضوع خانگیصاح  فردی ثروت بود.

 جداسازی دادند.نمی راه را مهاجران( یا پوستانرنگین )ماالً هاپاپتی محله، امالک

 مشاع فضاهای و کشیحصار فضاها آمدند. وجود به بسته هایشهرک و شد ترجدی

 شدند. خالی شهری

 ودس و سرمایه انباشت ابزار خانه کرد. تغییر بازهم توجه کانون قرن پایان در

 گاهدست به شد تبدیل خانه شد.می گرفته درنظر سوداگرانه گذاریسرمایه از حاصل

 هانآ زا توانستندمی قبلی هایوام پرداخت برای جدید هایوام گرفتن با که خودپردازی

 وسانن موج  مسکن بازارهای در مالحظهبی نقدینگی و اعتبار ریختن دربیاورند. پول

 نه هتوج آمد. وجود به تریترسناک قدرت تغییر این پس در اما شد. مسکن قیمت در

 زشار اختالف شد. معطوف شدمی ساخته رویش بر خانه که زمینی به بلکه خانه، به

 کرد. هوسوس را گذارانسرمایه زمین کاربری بهترین و بیشترین ارزش و کنونی زمین

 هانزمی موجود کاربری باید یا سوداگرانه گذاریسرمایه سود این آوردندستبه برای

                                                      
6 Colin Crouch 
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 در دنمان امتیاز خاطربه یا و کردندمی بیرون را هاآن کنونی ساکنان و کردمی تغییر

 ردند.کمی باالتر یاجاره پرداخت به مجبور را هاآن جاآن

 الما کرد. پیدا توانمی دنیا بزرگ شهرهایکالن یهمه در ایبرجسته هاینمونه

 قبل تا شد. برابر پنج چین در ۲۰1۵ تا ۲۰۰۴ سال از زمین قیمت بگیرید. نظر در را چین

 از پس بود. پکن در مسکن قیمت درصد 3۷ میانگین طوربه زمین ارزش ۲۰۰۸ سال از

 هاخانه از یا درآمدکم افراد جاهمه در رود.می باال رصدد 6۰ تا که است ۲۰1۰ سال

 کتاب در ۷منمک دینی شد. تحمیل هاآن به نجومی هایاجاره یا و شدند انداخته بیرون

 هک شهرهایی در مسکن یهزینه پسِ از نفر هامیلیون» نوشت: ۸چین بدهی بزرگ دیوار

 .«شودمی بدتر روز هر وضعیت و آیندبرنمی کنندمی زندگی

 یاجاره راه از کردن سود برای» گفتمی او کرد.نمی تعج  بود مارکس اگر

 قدرت» .«صاحبانش برای 9پاتوسی هایمعدن تا بود سودآورتری منبع فقر خانه

 در که کارگرانی» ساختمی قادر را مالک که شدمی عاید مالکی از «ایالعادهفوق

 ندکردمی زندگی آن در که زمینی خود از ار داشتند شرکت دستمزدها به اعتراضات

  .«کند بیرون

                                                      

7 Dinny McMahon 

8 China’s Great Wall of Debt 

9 Potosi 

یا در قرن  هایمعادنی در امریکای التین و در بولیوی کنونی که در دوران امپراتوری اساااپان

اش نقش بزرگی در ثروت انبوه این امپراتوری شااانزدهم و هفدهم به ساابب انبوه معادن نقره

 داشت.
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 هایفرصت برای راه تا شدند انداخته بیرون هامحله یهمه از درآمدکم افراد

 رکتش مال جدید، هایکاربری به تبدیل و گران هایآپارتمان پولدارها، گذاریسرمایه

 برد،می پیش را مسکن ازارب که نبود مبادله ارزش صرفاً دیگر شود. باز 1۰بیانایربی

 ایشافز شد. بازار این محرک مسکن بازار در کاریدست مددبه سرمایه انباشت بلکه

 ها،انکب اصلی منتفعان واقع در اما بود هاخانه صاحبان نفع به ظاهراً امالک قیمت شدید

 بزرگ هایصندوق و ایچندرشته بزرگ هایشرکت و اعتباری مؤسسات

 پیوستند. سوداگرانه عواید بازی به که ودندب گذاریسرمایه

 و فتندیا نجات هابانک شد. برمال واقعیت این افتاد اتفاق ورشکستگی وقتی

 در ۲۰1۰ تا ۲۰۰۷ سال از شدند. بهادار اوراق بورس هایکوسه یطعمه هاخانهصاح 

 هایانهخ از درآمدکم افراد کردن بیرون و شد ضبط نفر هامیلیون هایخانه امریکا

 داشت. هم مخربی بسیار اجتماعی عواق  اتفاق این گرفت. سرعت جا همه در ایاجاره

 هایخانه تمام گذاریسرمایه مدیریت هایبنگاه و گذاریسرمایه بزرگ هایصندوق

 کنند.یم معامالتشان در باالیی سود حاال و خریدند ارزان بسیار هایقیمت به را شدهضبط

 و دبیافت تعویق به هم عمومی مسکن یماندهته بازسازی شد ج مو اقتصادی ریاضت

 هاتن شد گفته ما به که برسد وضعی چنان به بخش این در ماندهباقی هایمسکن

 هاانهخ از کردن بیرون در سازانخصوصی کند. بهتر را اوضاع تواندمی سازیخصوصی

 رد سودآور مسکن به درآمدکم افراد برای دولتی مسکن تبدیل و درآمدند آب از ماهر

 گرفت. شتاب آزاد بازار

                                                      

10 Airbnb 

کند.ی خدمات مسکن فعالیت مییک شرکت خصوصی بزرگ فراملیتی که در زمینه  
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 شود،می متغیر و موقت سکونت سوداگرانه: عواید از حاصل سود شهر است این

 رفهم هایمحله تبلیغ به هاامالکی و پاشدمی هم از محلی اشتراکات و اجتماعی همکاری

 وقتمامت غلیش حتی این پردازند.می بهتر زندگی موهوم صفات با حصارکشیده، اغل 

 اجتماعی روابط تخری  حقیقت گویند.می «شهری خیال مهندسی» آن به است: شده

 فراگرفته را لندن که هاییجنایت موج درمورد 11رابینز گلن وحشتناک. نتایجی با است

 هک اندکرده تولید را شهرهایی سودمحور و نولیبرالی شهری هایسیاست» گوید:می

 برای ندارند. جایی هیچ کنندمی احساس واقعی معنای به هاآن در جوانان از کایری

 دنیا هب آن در که هاییمحله در باشند، داشته را آن استطاعت که ایخانه پیداکردن هاآن

 هایشبکه شود.می شانمستقل زندگی شروع مانع و است غیرممکن تقریباً اند،آمده

 بستنب به هاآن به بزرگساالن تراماح و جایی به داشتنشان تعلق احساس اجتماعیشان،

 برای نآ در که کند ایجاد را وضعیتی توانستنمی خوبی این به چیز هیچ است. رسیده

 که ییدنیا با این .«خودشان زندگی نه و باشد داشته اهمیتی دیگران زندگی نه جوانان

 است. خانه هنوز خانه اما است. متفاوت شدم بزرگ آن در من

 ارند.د همزیستی کاال شکل در ثباتبی صورتی به همیشه رزشا متفاوت اشکال

 رسیده خود اوج به امروزی بستبن در مسکن بازار اخیر یدوره در هاآن تکاملی-هم

 بیش هک است ایگونهبه سوداگرانه عواید گذاریارزش حاکمیت که وضعیتی در است،

 امالک، و زمین بازارهای رب سرمایه یغلبه خاطربه زمین، یکره جمعیت از نیمی از

 طورینا نباید لزوماً کنند. پیدا مناس  محیطی در زندگی برای مناسبی جای توانندنمی

 شورای 19۷۸ سال در که برخوردم ایکتابچه به کارم اتاق کردن تمیز هنگام اخیراً باشد.

                                                      

11 Glyn Robbins 
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 نسکم است: این کتاب عنوان است. کرده منتشر مسکن یدرباره نیویورک شهرکالن

 ایبودجه امریکا شهری یتوسعه و مسکن دپارتمان 19۷۸ سال در حل.راه تنها عمومی:

 ایهتعاونی است. داشته اختیار در حلراه این به مساعدت برای دالر میلیارد ۸3 مبلغ به

 به 13اجتماعی مسکن ساخت متصدی غیرانتفاعی هایبنگاه حتی و 1۲محدود سهام با

 19۸3 سال در شدند. متولد مهم شهرهای در بازار نظام از بیرون هایحلراه یارائه منظور

 که این تا یافت کاهش دالر میلیارد 1۸ به شهری یتوسعه و مسکن دپارتمان یبودجه

 به من بعد سال چهل شد. حذف کلینتون جمهوری ریاست یدوره در 199۰ یدهه در

 کرف عمومی مسکن یعنی واضح حلراه آن جدی نکردن پیگیری جهانیِ فجیع نتایج

 یابد. اولویت باید استفاده ارزش کنم.می

 

 انگلیسی: متن به پیوند

David Harvey, A Tale of Three Cities 

 

 

 

                                                      

12 Limited equity co-ops 

درآمد جامعه های کمهای مسکن برای گروهتعاونی  

13 Community Land Trust 

https://tribunemag.co.uk/2019/01/a-tale-of-three-cities
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های آموزش جنبش فروپاشتتی   عصتتراطالعات نیستتت چوناین زمان را چه بنامیم

 *ت.ده اسکرپر آن را های توطکه نظریهیی به وجود آورده که بازاریابی و همگانی خأل

عصر دیجیتال همانند عصر حجر، عصر آهن و عصرفضا در مورد مصنوعات دست بشر 

که در آن  (1) آنتروپوستتین یدوره ند تا در مورد جامعه.کتر صتتحبت میخیلی بیش

 قادر بهزمین گذاشتتته استتت،  یای روی محیط زیستتت کرهانستتان تأثیر عمده

شیدن بهتمایز سه بااین قرن  بخ ست قرن قبلی در مقای مان ما ز کدام تغییر اجتماعی. نی

 صر تنهایی است.سازد  برای من روشن است. این دوره، عقبل متمایز می یرا ازدوره

ا اقتدار به وجود آید تهابز مدعی شد که در طبیعت، قبل ازاین که  هنگامی که توماس

بودیم، چندان هم به خطا نرفته بود. ما،  جنگ همه علیه همه، ما درگیرکندکنترل ما را 

ستاندار، ازابتدا موجودات اجتماعی بودیم که کامالً شتد اتکاهم به مال زنبورهایی پ یم. ا

تنهایی دوام نمی آوردند. ما تباران شرق آفریقا یک ش  هم بههای اولیه یا انسانانسان

سایرگونه بیش شکل گرفتیم. دورهاز  یم که شوبدان وارد میای که ها درارتبا  با هم 

 هیچ گاه در گذشته وجود نداشته است.احتماالً  بریمجدا از هم به سر می

ست. حاال اپیدمی بهدر میان جوانان که تنهایی  خواندیمسه ماه پیش  شده ا  تبدیل 

گیرافراد مستتن تر استتت. یک پژوهش شتتویم که به همان میزان هم دامنمتوجه می

شان می (۲)«یپندنت ایجداین» ستان زندگی  حاددهد که تنهایی ن هزار مرد  ۷۰۰در انگل

سرعتو سال را تباه کرده  ۵۰میلیون زن باالی  1.1و آور در حال افزایش شگفت یبا 

 است. 

از پای را مردم تنهایی بیماری  یاندازهتاکنون به (Ebola)ابوال احتماالً بیماری 

 در نخ سیگار 1۵کشیدن انزوای اجتماعی درحد براساس این پژوهش . نیاورده استدر

 بیماری چاقی از مرگبارتر دو برابرثراستتت: تنهایی، ؤمرگ زودرس م بروز در روز

 ، اعتیاد به الکل وباال زوال عقل، فشتتار خون ،شتتوداستتت. وقتی روابط قطع می مفر 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/jul/20/loneliness-britains-silent-plague-hurts-young-people-most
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/jul/20/loneliness-britains-silent-plague-hurts-young-people-most
http://www.independentage.org/isolation-a-growing-issue-among-older-men/
http://www.independentage.org/isolation-a-growing-issue-among-older-men/
http://www.campaigntoendloneliness.org/threat-to-health/
http://www.campaigntoendloneliness.org/threat-to-health/
https://www.theguardian.com/science/2014/feb/16/loneliness-twice-as-unhealthy-as-obesity-older-people
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های مشتتابه رواج پدیده یستتوانح، افستتردگی، پارانویا، اضتتطراب، خودکشتتی وهمه

 توانیم بکنیم.تنهایی کاری نمید. ما بهنیابتری میبیش

شده هایهکارخان بله صی تولیدی تعطیل  شخ اند، مردم به جای اتوبوس با اتومبیل 

هایی تنکنند، یوتیوب جای ستتینما را گرفته استتت. اما این تغییرات بهمستتافرت می

 یِانگاربینی هیچنوعی جهان ا را بیان کند.توانند ستترعت فروپاشتتی اجتماعی منمی

، انزوای اجتماعی ما را به همراه این تغییرات ستتاختاری )واحستتاس بیهودگی( زندگی

رقابت وفردگرایی،  به عبارت دیگر همه، . جنگ همه علیهکندو ستتتایش میتقویت 

نفره، ستتلف کتهای شتترکت ،ی مبارزین تنهاماستتت که استتطوره یمذه  زمانه

ترین د. برای اجتماعیکنتوجیه میآن را و مردان و زنان خودستتاخته  (3)ارترهااستتت

توانند ستتعادتمند شتتوند به جز فردگرایی نمی عشتتق( مخلوقات که بدون ی)گونه

ستدیگر چیزی به نام اجتماع وجود ندارد. آن انهقهرمان شدن ا ست برنده  . چه مطرح ا

 .فرعی استهای خسارت ماندچه میآن

صد آنکودکا ست در ست»گویند ها مین بریتانیایی، که بیش از بی دارند  فقط دو

 ی قطار و یا پرستار شوند: ثروت و شهرتدیگر اشتیاقی ندارند که راننده« پولدار شوند

ط پژوهشی توسکسانی بود که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند.  %۴۰تنها هدف 

تر کم مرات . ما بهانگلستان پایتخت تنهایی اروپا استدولت درماه ژوئن نشان داد که 

سایر اروپایی سایهاز ستان نزدیک داریم و یا هم سیم. جای های خود را میها دو شنا

 .گیمنظرف زباله بج سرهای ولگرد برمال سگجا مجبوریم تعج  نیست وقتی همه

بان خودرا تغییر داده ما ز  برای تحقیرِ ایم. اکاراًبرای نشتتتان دادن این دگرگونی 

ها صتتحبت نمی کنیم. در مورد آدم کنیم. ما دیگررا بازنده خطاب می هادیگران آن

گیر شتتده که هازخودبیگانگی آن قدرهم تنهایی و ینامیم. مقولهها را موجودات میآن

کنند، )انستتان را( موجود دوپایی هایی که برای مبارزه با تنهایی تالش میحتی نهاد

 شد. که زمانی نوع بشر نامیده میکنند توصیف می

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10909524/Britain-the-loneliness-capital-of-Europe.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10909524/Britain-the-loneliness-capital-of-Europe.html
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بان توانیم می ترکم مان را میمان را بزنیم. وقتی حرفبدون زخم ز  گوییمنظر

شان این که برای ) شاره –فرق داریم  الناسدهیم با عوامن ستان می ا کنیم که( من دو

لی که به من یساوچیزهای غیرشخصی و  یشخصی خودم را به همه وسایل شخصی و

ست  یعنیدهم. ترجیح می تعلق ندارد صی فقط خوا ست که اهمیت دارد نه من شخ ا

 .چیزی دیگر

سالیکی از تبعات غم ست که مردم برای ت زیون ی خاطر به تلویانگیز تنهایی این ا

سنیپناه م صد افراد م شین هم )تلویزیون( نابیناخدای که  گویندمیتر برند: چهل در ن

صلی  ستنآا شدید می -. این خودها سان درمانی بیماری را ت شنا کند. تحقیقات کار

تلویزیون به پیشتتبرد نگاه رقابتی کمک  دهد کهاقتصتتادی دانشتتگاه میالن نشتتان می

شبختی با باال رفتن درآمد  کند.می سعادت: )یعنی( این واقعیت که خو تناقض درآمد و

 یابد.افزایش نمی

ن ، که رسیدهدف را ییقین نقطه ، بهیابندفزونی میدرآمد  آرزوهایی که به خاطر

در سطح  محققان دریافتند که دهد.تغییر می قبل ازدستیابیبه رضایتمندی پایدار است، 

ود( تری )از وضع خکنند رضایت کمدرآمد مشابه، کسانی که زیاد تلویزیون نگاه می

را  (4)بیطللذتاند. تلویزیون ستترعت تردمیل ن وابستتتهآتربه دارند تا کستتانی که کم

الش تر تکند تا برای حفظ وضع موجودمان، بیشدهد وحتی ما را مجبور میافزایش می

ای هتلویزیون، برنامه یکاالهای گوناگون دربرنامه نیم. فقط الزم استتت به حراجک

سانهشمار رقابتهای بیشکل (5)،دراگونزدن، اپرنتیس شغل که درر ها به های ایجاد 

مشغولی فراگیر رسیدن به ثروت وشهرت و این که زندگی شود ودلنمایش گذاشته می

چرا  یددریابشود، توجه کنید تا به شما القا می ن که شما دارید وآشکل دیگریست نه 

 .است طی پیش آمدهیچنین شرا

ست سأله چی   رقابت شودعایدمان میهمه علیه همه چه چیز  جنگ  از این پس م

کند. آماری این هفته منتشر شده ما را ثروتمندتر نمیدیگر عامل رشد است ولی رشد 

http://www.campaigntoendloneliness.org/loneliness-research/
http://www.campaigntoendloneliness.org/loneliness-research/
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شان می شکه ن صد افزایش رکتدهد در حالی که درآمد مدیران  ست در ها بیش ازبی

ستمزد  ست، د ست. مدیران واقعی یافته ا سال قبل افت کرده ا سبت به   1۲۰کارگران ن

سط کارگر تمام ست میوقت برابر متو ست با عرض پوزش  - آورندبه د منظورم آن ا

سال آورندکه به چنگ می سبت  ۲۰۰۰. )در  رقابت ما  کهولو آنبرابر بود(.  ۴۷این ن

ناشتتی از افزایش درآمد،  د. چون رضتتایتِنکنمی ترما را خوشتتبخت، کنددارتر را پول

 بازد.رقابت رنگ می های ناشی ازبلندپروازیثیر أتحت ت

ها هم خوشحال ند، اما حتی آنادرصد از ثروت جهان ۴۸مالک  باالیییک درصد 

ستتند.  ستون نی سنجی کالج بو سط  ثروتدر مورد افراد با  نظر میلیون  ۷۸خالص متو

شان داد که آن ضطراب، عدم ها هم گرفتاردالر ن سیاری از ا ضایت و تنهایی بودند. ب ر

، وقعیت مطلوبکردند: معتقد بودند برای رسیدن به ممالی می تأمینها احساس عدم آن

سطبه ست بیاورند بدون  ترپول بیش %۲۵ به طور متو نیاز دارند ) که اگرآن را هم به د

سخ دهندگان گفت که تا یک میلیارد بیش %۲۵شک  ست(. یکی از پا تر خواهند خوا

 .داشتنخواهد  امنیت دالردر بانک نداشته باشد احساس

ست که ما چنین  شیده جهانا ست خودیشرا ایم،طبیعی را ازهم پا خوار را  ط زی

و  طلبی اجباریلذترا به یک  خود یهای ستتعادتمندزانداها وچشتتمایم، آزادیکرده

سلیم افزا انزوابخش و غم شیدن به چیزی  ن، در حالی کهآ ایم، که درکردهت قدرت اندی

 یعنی –که ما جوهر انستتانیت هم از این روستتت دهیم. خود را فری  می را نداریم

 ایم. برده بین از را بودن هم با و ارتبا 

سالخوردگانِ تنها،بله خیریه سکینبرنامه ها برای  سرگرمهای ت  شادکننده ودهنده، 

سایبان»نظیر  سالخوردگانو فوتبال « مردان زیر  ست. اما اگرمصمم  برای  شده ا ایجاد 

ستیم تا ازاین دور باطل بیرون آییم و بار شیم باهم دیگر ه  ام ویرانگرنظاین با  باید، با

 که به ما تحمیل شده، مقابله کنیم.ای درندهو 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/04/secret-fears-of-the-super-rich/308419/
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/04/secret-fears-of-the-super-rich/308419/
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ش شرایط بها اجتماعیاشرایط پی سطوره بود. اما ما در حال گذار به یک  ز یک ا

ستیم که اجداد ما امکان )وقوع(  سااجتماعی ه شتند. زندگی ما ناگوار، آپ ن را باورندا

 شود. می (6) بارکسالت و سبعانه

 

 

 :یپیوند با منبع اصل
The age of loneliness is killing us 

 

 

 

 هانوشتپی
تالیف  How Did We Get into This Messکتاب شتتی ازبخ یباال ترجمه یمقاله*

 نگار است در گاردین منتشر شده است.ه و روزنامه، فعال محیط زیست، نویسندجرج مونبیو

1 – anthropocene 

سرآغاز تأثیر عمده فعالیت ست. دورانی که  سان بآنتروپوِسن آغاز یک عصر جدید ا ر های ان

ساختار زمین ستم و  سی صنعتی در قرن اکو ست. تا قبل از انقالب  سیاره ا تغییرات  1۸شناختی 

غییر تغییرات دراز مدت و طبیعی بودند مانند ت یداشتند و نتیجهمحیطی ارتباطی به رفتار انسان ن

شیدی یا فعالیت سان باعث درانرژی خور صنعتی رفتار ان شروع انقالب  شانی. اما با  شف های آت

اعث های انسان بعالیتف آن در که است دورانی آنتروپوسین است. تخری  محیط زیست شده

  خشی به خود در معرض خطر قرار گیرد.زمین برای نظم ب یسیارهشده توانایی 

 یک نهاد غیر انتفاعی در انگستان (Independent Ageایندیپندنت ایج ) -۲

3 - starters-self 

اساس انگیزه تنهایی و بروکار یا فعالیتی را بهشود که کس سلف استارتر به کسانی اطالق می 

 .ندکنمی سیس و ادارهأهای شخصی تو اعتماد به نفس و توانمندی

4  Hedonic Treadmill 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/14/age-of-loneliness-killing-us
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 /The Apprentice ( Dragons' Den( اپرنتیس و دراگوئنزدن – 5

 ایهای واقعی، در برنامه دراگونزدن کستتانی که ایدهتلویزیونی با حضتتور چهره یدو برنامه

به  قپردازند به این امید که موفگذار میخود در مقابل تعدادی ستترمایه یهددارند به معرفی ای

این برنامه در بیش از  یشدهیمند. شکل بوشوخود و یا جل  حمایت مالی آنان  یفروش ایده

 شود. کشور جهان اجرا می3۰

کننده در برنامه مورد های رقی  شتترکتوکار گروه ستتاپرنتیس مهارت در ک یدر برنامه

تا  ۲۰۰۴جموعه از سال م 1۵گیرد. این برنامه در ارزیابی و قضاوت )در شکل مسابقه( قرار می

 شود.آمریکا نمایش داده می NBCکنون در شبکه تلویزیونی 

 ایرا روسوفسکیثر ا« بار ناگوار، سخت و کسالت» کتاب به اشاره – 6

 

 
 
 

http://www.rosofsky.com/
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ود وج ییوهوابا بحران آب عاجل در برخورد یگویند ضرورتهواداران نیو دیل سبز می

 نان. آکنندمی هستیم تأکیدنیازمند مبارزه با آن  ی چیزی کهدامنهمقیاس و بر دارد و 

لین انکی فرکنند تا پاسخ گستردهاستفاده می «نیو دیل»عبارت از  آنانحق دارند. 

 ستتوانبهتر می ی حتیقیاسرا یادآوری کنند. رکود بزرگ  هو دولت امریکا بروزولت 

 جنگ جهانی دوم باشد. در بسیج مردم برای مبارزه 

داران واهکنند که و شکایت می «داریم ی برخورتواناز چنین آیا » پرسندمنتقدان می

ق اندیش باید با آن موافاد درستنیو دیل سبز مبارزه برای حفظ سیاره را، که تمام افر

منتقدان نند. کاجتماعی مخدوش می گونیبرای دگر تربرانگیزبحث یند، با دستورکارباش

 کنند. در هر دو مورد اشتباه می

 این کار یجمعی از عهده یهای مالی درست و ارادهتوانیم با سیاستآری، ما می

جنگ  وهواوضعیت اضطراری آبرآییم. ب اشباید از عهده کهآنتر ییم. اما مهمآبر

دانیم زندگی و تمدن در معرض خطر است، درست طور که میهمانجهانی سوم ماست. 

 طور که در جنگ جهانی دوم درخطر بود. همان

 یاآ»زمانی که امریکا در جنگ جهانی دوم مورد حمله قرار گرفت کسی نپرسید 

مین مسأله نجنگیم. هتوانسیم نمیدمان بودو مسأله برسر بودونبو « داریم جنگیدنتوان ما 

های مستقیم نادیده ما تاکنون متحمل هزینهمصداق دارد.  ییوهوابحران آبدر مورد 

کنیم. های مستقیم نادیده گرفتن موضوع را بیان میجا هزینهایم. در اینگرفتن آن بوده

از  ییوهواآبفجایع در درصد تولید ناخالص ملی را دو های اخیر تقریباً کشور در سال

 یگیرد. هزینهها را دربرمیسوزی جنگلها و آتشوفانتها، دست داده است که سیل

ها هد به شکل سردستی بالغ بروهوا صرفاً های ناشی از آببیماری در برابرسالمت ما 

را حساب کرده باشیم.  هرفتهای ازدستکه تعداد جانبی آن - بودمیلیارد دالر خواهد 

 پس منطقی استپرداخت خواهیم کرد،  های مختلفشیوه به ییوهواآب زوالما برای 
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تظر که منتا آنای پول پرداخت کنیم های گلخانهکه اکنون برای کاهش تولید گاز

مدن وهوا بلکه باال آاز آب ناشیتنها نه –های آمدی برای پیتربیششویم تا بعد مقدار 

تر پیشگیری باارزشبرای یک اونس پرداخت »عبارت که:  بپردازیم. این -سطح دریاها 

 . واقعیت دارداما  ای استکلیشه «درمان استبرای از یک پوند 

ای تواند برمی درستی به راه افتد، عمالًوهوا، اگر بهآب وضع اضطرارینگ علیه ج

 دطور که جنگ جهانی دوم صحنه را برای عصر طالیی اقتصاهمان -اقتصاد خوب باشد 

تواند یمدر تاریخ آماده کرد. نیو دیل سبز رفاه عمومی ترین نرخ رشد امریکا، با سریع

تقاضا را تحریک کند ، برداری خواهد شدبهره موجودتمام منابع از آن که  ازبا اطمینان 

ز ترامپ بر مرک. ترونق جدید باشدیک  یطلیعه تواند احتماالًمی و انتقال به اقتصاد سبز

ر ترا هرچه بیشباد و خورشید  نیرویغال، حرکت به سوی زته، مانند صنایع گذش

غال از زمشاغلی که در صنعت  در مقایسه با ،تجدیدپذیر هایانرژی با. کندمتوقف می

 مشاغل بسیار زیادتری ایجاد خواهد شد.  ،دست خواهد رفت

یین پاترین چالش گردآوری منابع برای نیو دیل سبز خواهد بود. با وجود بزرگ

شود می ی ناکافیبسیاری دارد که از آن استفادهبیکاری، امریکا منابع « خام»نرخ بودن 

نسبت افراد شاغل به جمعیت در سن کار در  یابد.یا به شکل ناکارآمدی تخصیص می

ر و تر از بسیاری کشورهای دیگتر از قبل، پایینایاالت متحده هنوز پایین است، پایین

های رفاهی در مقاطع ها. با طراحی مناس  پرداختمورد زنان و اقلیت ویژه پایین دربه

پذیری زمانی در بازار کار، های حمایتی و انعطافهای اضطراری افراد و سیاستمرخصی

تری را جذب بازار کار کنیم. به سب  میراث سال بیش 6۵توانیم زنان و افراد باالی می

ل که شاید و باید به شکمنابع انسانی ما چنانطوالنی امریکا در تبعیض، بسیاری از 

و  یهای آموزشسیاست ها به همراهاین سیاست گیرد.کارآمدی مورد استفاده قرار نمی

ای هسیاست -وری فناها و تر در زیرساختبیش هایگذاریبهتر و سرمایه یبهداشت
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صادی اقتمنابع  از بخشید، و دهافزایش  رااقتصاد  مولدظرفیت تواند می – طرف عرضه

 . را فراهم آوردو تعدیل آن  ییوهواآب با زوالموردنیاز برای مبارزه 

 گسترش اقتصادی، حتی در امکانکه هنوز  اندان موافقاقتصادداناغل  در حالی که 

ن تواند در مبارزه علیه بحراکه بخشی از آن میوجود دارد  تر،تولید بیشو  ،مدتکوتاه

 تواندقدر مینظر هست که تولید چهدر این مورد اختالفاما  ،کار رودبه ییوهواآب

است  قطعیتقریباً  افزایش یابد. اما ،مدتگناهای کوتاهنتکم دستبدون واردشدن به 

درست  ،این جنگناپذیر خواهد بود، نبرد در چنین چیزی امکانمنابع  که بدون بازآرایی

به نیروی کار ظرفیت تولیدی را زنان با واردکردن که  است جنگ جهانی دوم مال

 ود. نبافزایش داد،اما بسنده 

 یارانهیها میلیارد دالر بردن دهازبین عنوان ماال،به برخی تغییرات آسان خواهد بود،

 رچندهسوخت فسیلی با حرکت منابع از تولید انرژی کایف به سوی انرزی پاک. 

های مالیاتی هما با گریزگامالیاتی  منظااست:  شانسیکشور خوشتوانید بگویید امریکا می

که در آن همزمان با افزایش کارایی که  دارد یضعیفهای نزولی چنان طراحی تو مالیا

تری درآورد. وضع مالیات روی صنایع آالینده، این اطمینان توان پول بیشاقتصادی می

رای ات کسانی که بی نرخ مالیاندازهکم بهآورد که نرخ مالیات سرمایه دسترا پدید می

ها دالر های فرار مالیاتی تریلیونکنند باال خواهد بود و بستن راهتأمین معیشت کار می

توان صرف مبارزه با کندو پولی که میسال آینده فراهم می 1۰برای دولت ظرف 

 یهتواند سرمایملی می «بانک سبز»ایجاد  به عالوه،وهوایی کرد. وضعیت اضطراری آب

برای  -فراهم آورد  ییوهواآب زوالمبارزه با  دربرای بخش خصوصی  راالزم 

 انجامکاری در عایق با بازده سریع هاییگذاریخواهند سرمایهکه می ییهاخانهصاح 

یا  ،مبارزه کنند وهواییآبها را قادر سازد خود علیه بحران که آن دهند

 یمترمخود را برای اقتصاد سبز  هایها و ستادخواهند کارخانهوکارهایی که میکس 

 کنند. 
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جنگ جهانی دوم جامعه ما را تغییر داد. ما از یک اقتصاد  یگرانههای بسیجتالش

ادی ی و تا حد زیصنعتروستایی به یک اقتصاد  یجامعهیک کشاورزی و تا حد زیادی 

کار  ها وارد نیروی. آزادی موقت زنان به طوری که آنتغییر کردیمشهری  ایجامعه

زمدتی ثیرات دراأشدند که در اثر آن کشور توانست به نیازهای جنگی خود پاسخ دهد ت

 ست. گرایانه نی، غیرواقعبلندپروازی مدافعان نیودیل سبزداشت. این 

های دلم بایدویکم دلیلی وجود ندارد که اقتصاد نوآورانه و سبز قرن بیستاصالً 

ی را دنبال کند، فسیل هاییستم مبتنی بر سوختقرن ب صنعتیاقتصادی و اجتماعی اقتصاد 

های اقتصادی و مدل ستاقتصاد بایآن طور که هیچ دلیلی وجود نداشت که همان

 کرد. می دنبالهای پیشین را های کشاورزی و روستایی قرناجتماعی اقتصاد
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، و نهایتاً استقرار ۵۷بهمن  ۲۲به انقالب  ۵۷و  13۵6های های اجتماعی سالبرآمد جنبش

های مختلف اجتماعی هریک به میت جمهوری اسالمی منتهی شد. طبقات و الیهحاک

فراخور حال و میزان آگاهی اجتماعی و طبقاتی خود انتظارات و مطالبات گوناگونی از 

طبق بر ها نه منی این برآمد داشتندو انتظارات و مطالباتی که بخش بزرگی از آننتیجه

هم بود. انبوهی از  مردمان ارزانی و وفور نعمت، ، که آرزو و تو«نتیجه»واقعیت این 

ه بخش ی کارگر، البتکشیدند. طبقهعیار و رسیدن به دموکراسی را انتظار میآزادی تمام

ود، ای را، به نفع خمالحظهکم تحول قابلتر آن، نیز اگر نه محو استامار که دستآگاه

ا دیری نپایید که واقعیت برخالف کرد. امداران و دولت طل  میدر مناسبات با سرمایه

ی قیام و نخستین روزها و های کارگران و مردم انقالبی رخ نمود. در آستانهآرمان

های پس از آن، کارگران، در راستای دستیابی به حقوق طبقاتی خود، با کمک و ماه

هایی از جنبش دانشجویی که حامی جنبش کارگری و پای ثابت مبارزات همیاری بخش

های ی گذشته بود، در آن بخش از واحد های صنعتی و بنگاههای چند دههعتراضو ا

ها گریخته یا غای  بودند، با ایجاد شوراهای  کارگری اگر نه بزرگ که صاحبان آن

ورده دست آها را بهکم مشارکت در اداره و تولید بنگاهتمامی اقتدار مدیریت که دست

  بودند. اما این نیز دیری نپایید!

گر بودند که جغد شوم ها همچنان حاضر و مطالبهها و خیابانانبوه مردمان در میدان

جنگ سر رسید و بر سرتاسر ایران سایه افکند. جنگ و شرایط جنگی، رانده شدن 

های جنگ و سکوت و حذف هایی به میدانها، گسیل بخشمردمان از خیابان به خانه

گر پس از آن، دیگر نه از شوراها و سندیکاها و بسیاری دیگر را سب  شد. به سالی دی

های مستقل کارگری اثری برجای مانده بود و نه از مردمان حاضر در خیابان. اما تشکل

ها، در حالی که برخی مناسبات و قوانین گذشته منسوخ یا مسکوت ها و بنگاهدر کارخانه

رقرار بود و برای های کارگران و سیستم سرمایه همچنان ببود، مشکالت و چالش
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نویس ی چند پیشرسیدگی به دعاوی سند و قانون معتبری در دست نبود. پس از ارائه

وی میز ر« نویس قانون کارپیش»دمی موسوم به ویالبسیار ارتجاعی، سرانجام شیر بی

گذاری قرار گرفتو چندین بار بین مجلس شورای اسالمی و نمایندگان مجلس قانون

و  های بیشتری از مواددست شد و در هر رفت و برگشت بخشست بهشورای نگهبان د

داران در شورای بندهای حمایتی از حقوق کارگران از آن کاسته شد. البی سرمایه

دارانی که بدون سر و صدا با چراغ خاموش ولی با سرعت و نیروی تمام نگهبان، سرمایه

بودند، حتا همین حقوق حداقلی  در تمامی دوران طالیی جنگ به انباشت سرمایه مشغول

نویس را نیز برنتافتند و از تصوی  آن سر باز زدند. سرانجام کارگران مندرج در پیش

ر ایجاد شد و د« مجمع تشخیص مصلحت نظام»مدتی پس از پایان جنگ نهاد موسوم به 

ر یگدم  را که حاال دویال، پس از حک و اصالحاتی دوباره، این شیر بی1369آبان ماه 

به  بریده و کامالً قابل تفسیرای مغشوش و سروتهسان پدیدهبدون اشکم هم شده بود به

تصوی  و ابالغ کردو قانونی که، گذشته از « قانون کار جمهوری اسالمی ایران»نام 

مندان داران و قدرتآوردی بزرگ و شیرین به سرمایهها و کمبودها، رهی نقصهمه

ع های مستقل کارگری و ایجاد مانناختن سندیکاها و تشکلتقدیم کرد: به رسمیت نش

های های بعد نیز حداقل پشتیبانیها. تحوالت سالقانونی در مسیر ایجاد و فعالیت آن

شدت کاهش داد و در عمل بستری مناس  برای قانونی از قراردادهای کار را به

ا کار در تمامی کارهکردن کارها و رسمیت یافتن و گسترش قراردادهای موقت موقتی

 ها فراهم کرد.و کارگاه

(  تمامی 13۵9تمامی این رویدادها در شرایطی رخ داد که به فرمان انقالب فرهنگی )

ها بیش از دو سال تعطیل شدند و پس از بازگشایی نیز تا چند سال متأثر از دانشگاه
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 و جوششترین حد از پویش فضای سیاسی حاکم در آن روزگار شاهد سکوت یا کم

 1جنبش دانشجویی بودند.

اصطالح سازندگی نیز طی شد و نوبت به دولت به جنگ پایان یافت، دوران

تر، حتا ی کارگر، هرچند در سطحی پایینطلبان رسید. اما کوشش و جنبش طبقهاصالح

های اعتراضی و های جنگ و پس از آن هرگز از نفس نیفتاده بود. تجمعدر سال

از برای بهبود شرایط زندگی و، متأسفانه در ادامه برای دفاع از امنیت ها، در آغاعتصاب

آوردهای گذشته که یکی پس های زندگی و حفظ دستشغلی و اشتغال، تأمین حداقل

گیری بودند، در تمامی آن دوران ادامه داشت. اکنون با شروع از دیگری در حال بازپس

یابی و ایجاد هرچیز کوشش برای سازمانتر از ها و مهمطلبی این تالشدوران اصالح

های مستقل کارگری و سندیکاها جان و رونقی دوباره آغاز کرد. دانشجویان، تشکل

 تدریج جایگاه وهای کارگری و نیروهای کار آینده، نیز  بهاین فرزندان امروزِ خانواده

عت و طبی چه دریافتند. جنبش دانشجویی، برحس  آنموقعیت اجتماعی خود را بازمی

ساز جامعه است، کنجکاوی، کنشگری و دخالت خود را در امور نهاد جوانان آینده

بخشیدو و طبیعی است که جنبش دانشجویی و روشنفکران مختلف جامعه سامانی تازه می

متعهد در جریان پویش و جوششِ درون خود و در حمایت، همیاری و تعامل با جنبش 

و آزمون و خطاهایی را از سر گذرانده باشد. به دلیلی  زنان و کارگران فراز و فرودها

ی طبیعی گرایی ذاتی آن پیوندکه در باال نیز گفته شد، جنبش دانشجویی به سب  آرمان

ه در ی کارگر، چبا جنبش کارگری دارد. عالوه بر آن، هرگونه تغییر در وضعیت طبقه

رد و چه در راستای جهت بهبود و ارتقای شرایط کار و زیست کارگران صورت گی

طور مندی آنان از امور رفاهی، بهتر شدن شرایط کار و کاهش سطح زندگی و بهرهسخت

ی دانشجویان مستقیم و حتا روزانه در خانواده و در نتیجه در شرایط زیست روزمره

                                                      

ر وضعیت تغیی ها تعطیم نبودند لزوماًاین ابدا بدان معنا نیست که اگر دانشگاه1 

 کرد.معناداری پیدا می
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افه های جنبش دانشجویی بینجامد. اضتواند به واکنشاثرگذار است و ناگزیر و بالقوه می

های خود  ناگزیرند ضمن تحصیل ن، شمار زیادی از دانشجویان برای تأمین هزینهبر ای

بازار های این آشفتهعدالتیوقت وارد بازار کار شوند و از نابسامانی و بیطور نیمهبه

رحم، ی این بازار بیآسی  ببینند. گروهی نیز نگران از وضعیت اشتغال خود در آینده

های کارگری هستند. مصداق واقعی و ن به اعتراضات سازمانناگزیر به تعامل و پیوست

قابل بررسی این پیوستگی و همبستگی جنبش دانشجویان کشور فرانسه است: وقتی 

ی را تر سن رسیدن به بازنشستگگرِ این کشور برای کس  منافع بیشهای بیمهسازمان

ن، هم در حمایت از تر کردند دانشجویاافزایش داده و شرایط بازنشسته شدن را سخت

ی شغلی خود، وارد صحنه شده به اعتراضات خیابانی والدین شاغل و هم نگران از آینده

ا در برانگیز در ارتبا  بی چالشهای کارگری پیوستند. از بد حادثه همین مسألهسازمان

ی ورشکستگی قرار گرفتن سازمان تأمین اجتماعی، به علت به یغما رفتن چند ده آستانه

تر شدن شرایط رسیدن به درپی، و در نتیجه  سختی منابع آن در دولت های پیالهس

ای و درمانیِ این سازمان )موسوم به اصالحات بازنشستگی و کاهش خدمات بیمه

 پارامتریک(، در مقابل دانشجویان ایرانی که شاغالن آینده هستند وجود دارد.

ود: یعنی هر تغییر، در شرایط و تواند دیده شعکس این حالت نیز در جامعه می

ها های تحصیلی دانشجویان، در دانشگاهها و هرگونه افزایش هزینهکیفیت دانشگاه

اکنش تواند وطور مستقیم در زندگی و اقتصاد خانوارهای کارگری اثرگذار است و میبه

یان وار مهای اندامهای کارگری را سب  شود. این نوع ارتبا های سازمانو اعتراض

های زنان و دانشجویی نیز وجود طور بین جنبشهای کارگری و زنان و همینجنبش

 های این نوشته است.شان فراتر از محدودهدارد که بررسی

طح تواند در راستای ارتقای ساما این ارتبا  و پیوستگی و این همبستگی زمانی می

ه ر و مفید واقع شود کطور خاص مؤثطور کلی و جنبش کارگری بهجنبش اجتماعی به

گر ی میان افراد منفرد با یکدیدار باشد. یعنی از شکل رابطهمند و برنامهارگانیک، هدف
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م میان یافته و منسجهای کارگری  به ارتبا  سازمانها با تشکلی افراد و محفلیا رابطه

ه با در مقایسهای فردی یا محفلی: اوالً همواره دو تشکل ارتقا پیدا کند. چراکه ارتبا 

ر مواردی توانند دیافته و گروهی چندان کارآمد و مفید نیستندو ثانیاً میفعالیت سازمان

اً به ها یا بالعکس باشندو و ثالازا و سب  انتقال آلودگی از فرد به تشکلحتا آسی 

پایش لمند و قابدرستی هدفتوانند بهنیافتگی و نبود نظارت و برنامه نمیعلتسازمان

گونه ودن اینزا باشند. البته، تشخیص دقیق درستی یا نادرستی و میزان مفید یا آسی ب

 روابط در عمل غیرممکن یا بسیار دشوار است.

های طور تشکلهای کارگری و همینها و تشکلهای سازماننامهدر اساس

ر ود( که، ددانشجویی )و زنان( معموالً مواد یا بندهایی وجود دارد )یا باید گنجانده بش

ها حمایت، های آنها، تأمین منافع اعضا یا پیشبرد برنامهراستای نیل به اهداف این تشکل

 های اجتماعیهای دیگر گروههای موازی و همسو یا تشکلهمکاری و ارتبا  با تشکل

های نظارت ها شیوهنامهکند. در این اساسرا تعریف و حدود و مرزهای آن را تعیین می

ود. در شها و نیز نهاد ناظر و مسکول پایش نیز تعریف و تعیین میاین همکاری و پایش

این صورت به علت وجود نظارت و حاکم بودن خرد جمعی  بر چگونگی و حد و 

ی دخالت و آمریت در ها بدون ایجاد زمینه یا شایبهاندازه، این گونه روابط و همکاری

ها و ارتقای موج  تقویت و رشد متقابلِ تشکل های یکدیگر، غالباًامور داخلی و سیاست

 شود.  سطح جنبش اجتماعی می

اوت ی اجتماعی متفهایی که به دو گروه، الیه یا طبقهرابطه و همکاری میان تشکل

 ی فرهنگی وویژه هنگامی که گذشته از حمایت و تبادل نظر رابطهتعلق دارند، به

واند تی حمایتی مییان باشد، اضافه بر جنبهآموزشی، انتقال تجربه و مشاوره هم در م

گری به گری در امور )اجتماعی( هم در آن مطرح باشد. دخالتنوعاً موضوع دخالت

خودی خود امر مذمومی نیست و در جای خود مفید و مابت و گاه ضروری هم هست، 

هایی که به آموزش امور پزشکی و گری یک گروه سوادآموز یا گروهماالً دخالت
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ری گپردازند. اما گاه دخالتبهداشتی و باال بردن سطح بهداشت مردم یک منطقه می

های کارفرمایی در امور ها و سازمانگری دولتزا هم باشد، ماالً دخالتتواند آسی می

 گریزایی ناشی از دخالتها. آسی منظور کنترل و مهار آنهای کارگری بهتشکل

 شده یا غیرعمدی و حتا با حسن نیت باشد. ریزیتواند عمدی و برنامهمی

ی بین یک تشکل دانشجویی و یک سندیکا یا تشکل کارگری را برای نمونه رابطه

ای ضروری و در عین حال بسیار ظریف و حساس است و دقت بسیار الزم که رابطه

توان بررسی کرد. این رابطه گاه در حد حمایت اجتماعی است و گاه همکاری دارد می

 شودها، موضوعات فنی و بهداشتی و حقوقی انجام میز نوع آموزشِ و ارتقای آگاهیا

ی و گاه مشاوره ای است. در مقاطع بحرانی و پیش آمدن مشکالت با کارفرما درباره

. های مشاوره ای نیاز دارندها به کمکمسایل حقوقی و منافع صنفیِ اعضا، غالباً تشکل

ی بسیار مهم آن است که در این گونه ر است و نکتههایی بسیار خطیچنین مشاروه

گری از حد موارد دقت بسیار الزم است که استقالل تشکل رعایت شود و دخالت

ها و مابی کشیده نشود. گروهمشاوره و راهنمایی خارج نشده و به آمریت و قیم

تری الطور معمول نسبت به کارگران از سطح باهای دانشجویی و روشنفکران بهتشکل

های فرهنگی و بومی یا مسایل از سواد و دانش برخوردار هستندو اما به مسایل و ویژگی

ای که حوزه ی کار آن تشکل ی هر بنگاه، محیط کار یا منطقهو مشکالت ویژه

کارگری است آگاهی و اشراف کامل ندارند. در گرماگرم حوادث گاه ممکن است 

 ی مهم و ظریفی مبارزاتی تبدیل بشود. نکتههاهای حامی به توصیهی گروهمشاوره

د شده در باال منطبق یا مناس  با شرایط موجوها به دالیل گفتهجاست که اگر توصیهاین

کننده یا طرف درگیر کارگری تحت تأثیر اصرار نباشد ممکن است نمایندگان مذاکره

فکری با نهایت دهنده )دانشجو یا روشنها و دانش طرف مشورتو سطح باالتر آگاهی

های نادرست یا نامنطبق با شرایط را، که صداقت و حسن نیت( قرار بگیرند و توصیه

پذیر هایی به بارآید که گاه جبرانزا هم هستند، به کار ببندند و خسارت و هزینهآسی 
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ها برآمده از دارد که در این موارد برای پرهیز از خطا، هم توصیه هم نیست. ضروری

ها دهنده باشد، و هم به کاربستن این توصیهی گروه مشورتیافتهو سازمان خرد جمعی

اکیداً به تأیید خرد جمعی طرف کارگری واگذار بشودو بسیار مهم و الزم است که 

وع ی تشکل یا سندیکای متبی ویژهها را در نهاد یا کمیتهنمایندگان کارگری توصیه

س از تطبیق با شرایط داخلی خود و سنجش خود مطرح کنند و به بررسی بگذارند و پ

ی ی مذکور اجرایترین شمار اعضا، فقط در صورت تأیید خرد جمعی توصیهنظر بیش

داری گونه مصوبات، ثبت و نگهبشود. همچنین، برای پایش درستی یا نادرستی این

ها تا حد امکان ضروری است. بارها دیده شده که به کار بستن و اجرای صورت جلسه

ظاهر درست و عمیقاً مصلحانه )حال با اصرار و پافشاری طرف های بهتوصیه

دهنده یا بدون آن( اما ناهمخوان با خرد جمعی یا نامنطبق با شرایط و مشورت

های فرهنگی و محلی، در عمل زیان و تفرقه یا شکست یک حرکت را به دنبال ویژگی

ی اصلی و مرکزی سندیکا یا تهها ممکن است هسگونه موقعیتداشته است. در این

گر )گروه تشکل کارگری حاضر در میدان قانع یا مجذوب نمایندگان مداخله

دهنده( شده و تصمیم نامنطبق با شرایط را در حالی به اجرا درآورده باشند که مشورت

ی تشکل کارگری به دلیل قانع نشدن )ناهمخوانی با خرد جمعی( نتوانسته با ایمان بدنه

آمده حرکت را ناکام کرده و به پارچگی الزم عمل کند و ناهماهنگی پیشو یک

 ی اصلی و رهبران تشکل کارگریجا ضروری است هستهشکست کشانده باشد. در این

های مصلحانه، اما نادرست یا ناهمخوان، مقاومت کنند و به خرد در مقابل این پافشاری

هنگام ارندو روشن است که تشخیص بهی جمعی تشکل خود گردن و احترام بگذو اراده

 گیری امر آسانی نیست.های تصمیمی جمعی در بزنگاهاین خرد و اراده

آموز است و شکستی که در اثر حرکت ناشی از خرد جمعی پدید آید درس 

پذیرتر از خسارت شکست حرکتی است که هرچند منطقی اما فراتر خسارت آن جبران

دهنده و معی خود کارگران بوده است. گروه مشورتو متفاوت از خرد و تصمیم ج
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گر نیز در این موارد باید با دقت و جدیت تمام از پافشاری بر نظر و پیشنهاد مداخله

مآبی )حتا در مورد یک تصمیم به نظر کامالً درست( پرهیز کرده خود و آمریت یا قیم

مصلحت بداند، به خرد  ی حرکت را، حتا اگر نادرست و خالفی امور و ادامهو اداره

و تصمیم جمعی کارگران و سندیکا و تشکل کارگری مربوطه واگذار کند. بسیار 

ها و محافل طور خاص تشکلهای حامی کارگران و بهبااهمیت است که گروه

 های دانشجویی و کارگری همراه بای واسط و رابط بین جنبشماابه حلقهدانشجویی، به

واره این نکته را در نظر داشته باشند که یک تشکل یا گروه اندیشی و حمایت، همنیک

ی های کارگری هستند و نه وکیل و نمایندهحامی و مشاور سندیکاها و تشکل

 ها.خودخوانده یا معلم و قیم آن
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پایین  تر، نرخی کارگر ایران یا، به تعبیر صحیحنرخ پایین مشارکت اجتماعی طبقه

این طبقه، ازجمله محصول آن چیزی است که آن را « مشارکت اجتماعی و مدنی»

ب نامیم. این سرکومی« زنی جمعی کارگران ایرانیسرکوب سیستماتیک توان چانه»

ت، بوده اس« قراردادهای موقت کار»ترین ابزارهای آن ی از اصلیسیستماتیک که یک

داً ایرانی است. از حدو یهای تعدیل ساختاری به شیوهاز نخستین ثمراتِ اجرای سیاست

هفتاد شمسی با رواج قراردادهای موقت، اولین حمالت به حقوق اقتصادی  یی دههمیانه

کارگر در عقد قرارداد ناچیز شمرده ی ارادهکارگران در روابط کار صورت گرفت: 

 شد.

ها در کارهایی که طبیعت آن»هفتمِ قانون کار آمده است:  یدوم ماده یدر تبصره

مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی  یجنبه

ته نظر گرف قانونی برای دائم بودن قراردادهای شغلی در یشرطی که این ماده« د.میشو

درصورتی که مدتی در »عبارت است از عدم تمایل به ذکر مدت زمان در قراردادو این 

و  کارگر–ست که در صورتی که طرفین قرارداد به معنای این ا« قرارداد ذکر نشود

دار کنند، قرارداد، نخواهند  یا تمایل نداشته باشند که قرارداد را مدت -کارفرما

 شود.لقی میخود دائمی تخودیبه

 کارفرمایی، فقدان –ی کارگری اما در گذر زمان، نابرابری ذاتی و ساختاری رابطه

یر و گبورژوازی و نهادهای تصمیم یهای گستردهگرییابی مستقل، البیحق تشکل

ظاهر فشارهای ناشی از آزاد نبودن فضای سیاسی و اجتماعی کشور، این شر  را که به

ر طرفین در تنظیم مدل قرارداد خوانده شود، به یک اجبارِ تواند تبلور اختیامی

نود به  یدوم دهه یهای نیمهجا که امروز در سالگرانه تبدیل کرد. تا آنسرکوب

درصد قراردادهای شغلی، موقت هستندو  9۵ی فعاالن کارگری رسمی، بیش از گفته

 یمی شاغل در صنایع بزرگمانده هم کارگران نسل قداحتماالً آن سه تا پنح درصد باقی
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های ها در سالی آنآهن و فوالد هستند که تقریباً همهو مادر مانند کارخانجات ذوب

بر بازار کار ایران حاکمیت « قرارداد موقت»پیشارو بازنشسته خواهند شد. پس 

های پیش از یک اختیار قانونی به یک اجبار فراقانونی وچرا دارد و در طول دههچونبی

 یل شد. تبد

ی ی دیگری که در یکی دو دههموازت تحمیل قراردادهای موقت با مؤلفهاما به

های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، به اخیر در بازار کار رواج داشته، یعنی شرکت

امتیاززدایی از »اختصار، آرایش جدیدی در روابط کار انجامیده است که آن را به

 –های ثالث شرکت یقراردادهای موقت به عالوهنامیم. یعنی می «نیروی کار

ی هرا به بخش عمد« شدهنیروهای کار امتیاززدایی»  -پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی

 نیروهای کار ایران بدل کرده است. 

زدایی، ابتدا بهتر است به چارچوب نظری موضوع اشاره کنیم. برای درک بهتر امتیاز

ی ه مؤلفهدهد، سارکسیست، در تحلیلی که از طبقه ارائه میاریک الین رایت، متفکر نوم

و سرمایه،  مالکیت ابزار تولیدکند: اصلی را برای تبیین جایگاه طبقاتی افراد معرفی می

. رایت معتقد است این سه مدیریت و اقتدار سازمانی و در نهایت، مهارت و تخصص

 اد را در نظام مدرن تولید مشخصدیگر، جایگاه طبقاتی افرکنش با یکمؤلفه در برهم

ها، کسانی را که مالک ابزار تولید یا سرمایه نیستند کنند. او با اتکا به همین مؤلفهمی

ی های خاص هستند، از طبقهاما دارای جایگاه مدیریتی هستند یا دارای تخصص و مهارت

 اند.ها را در جایگاه طبقاتیِ ارتقایافته نشکارگر ساده متمایز کرد و آن

های قراردادهای موقت و شرکت –حال در نظام روابط کار ایران، دو عامل فوق 

مهارت و »االمکان سهم اند که حتیموج  شده -پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی

ی عوامل تأثیرگذار در معادالت طبقاتی به حداقل رسانده شود. به نیز از دایره« تخصص

ر با هر سطحی از مهارت یا تخصص بخواهند وارد این شکل که وقتی افراد جویای کا

ی خدمات آموزشی شوند، در ی سطوح صنعت، خدمات و نیز ارائهبازار کار در همه
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بسیاری از موارد ناچارند یک کارگر قراردادموقتِ پیمانکاری باشند. یک کارگر موقت 

ی یزان سابقهشود، هر مپیمانکاری گاه با چند واسطه به کارفرمای مادر خود وصل می

پیمانکاری باقی  یاندوزی کند، باز هم همان کارگر سادهکار داشته باشد یا مهارت

ماند و حتی اگر شرکت طرف قرارداد او، کارش با کارفرمای اصلی خود به پایان می

برسد، باید دنبال یک شرکت جدید پیمانکاری بگردد و با عقد قرارداد با این شرکت 

واند تش یک کارگر صفر شروع به کار کند. پس هیچ زمان نمیثانی، دوباره در نق

 جایگاه طبقاتی خود را تغییر دهد یا ارتقا پیدا کند. 

 

 آوریم:ترشدن مطل  چند ماال عینی میبرای روشن

 التحصیالن ماهرپیش، فارغ یشرکت نفت که تا دو دهه یهای زیرشاخهدر پروژه 

شدند، در همین وبیش باال استخدام مییای کمهای سراسری با حقوق و مزادانشگاه

اکنون در پارس جنوبی و عسلویه که چارچوب یک تغییر اساسی اتفاق افتاده است. هم

تأمین  شوند، پیمانکارانهای نفتی و پاالیشگاهی کشور محسوب میبه نوعی قل  پروژه

با خود  وهای کاراند. البته اقلیتی از نیرنیروی انسانی به صورتی گسترده رشد کرده

اول قرارداد دارند، که معموالً از طریق برگزاری های دستشرکت نفت یا شرکت

شوند. اما اکاریت نیروهای کار شاغل ی روابط و رانت، استخدام میآزمونی و با مداخله

اند. های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به استخدام درآمدهها از طریق شرکتدر پروژه

 1۰ به نزدیک حاضر حال در»اخیراً اعالم کرد:  جنوبی ارسپ گاز مجتمع مدیرعامل

 هایپاالیشگاه سازمانی، چارت هستندو مطابق کار به مشغول شرکت این در نفر هزار

 نیروی 6۰9 اکنون استو هم رسمی نیروی ۲۲3 و هزار ۴ دارای جنوبی پارس گاز

 نیروی ۸۸9 و هزار ۸ از بیش و هستند فعالیت مشغول مختلف فازهای در مستقیم قرارداد

براساس این اطالعات رسمی، نیروهای « هستند. شاغل مجتمع این در نیز ثالث ارکان

 ها هستند. با این حساب، نیروهایارکان ثالث یا شرکتیِ پارس جنوبی، دو برابر رسمی

http://naftonline.ir/15601/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3/
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 های نفتی ارتقای شغلی پیدا کند وتوانند در پروژهکار متخصص و بامهارت، هرگز نمی

ترین رده و با شده، در پایینزداییدر نقش یکیاز نیروهای کار ماهر اما امتیازناچار 

گی صندوق بیمه و بازنشست»کنند. به همین دلیل است که حداقل حقوق شغلی، کار می

داد، با ظهور کارکنان نفتی را تحت پوشش قرار می یکه پیش از این، همه« نفت

ا که هوز ازجمله به علت کاستی گرفتن ورودیپیمانکاران به حاشیه رانده شده و امر

ناشی از عدم عقد قرارداد رسمی با نیروهای کار جدید است، یک صندوق تقریباً 

أمین ت یهای نفت، کارگر ساده و بیمهشودو بخش اعظم ورودیورشکسته محسوب می

ز یرند و اگاجتماعی هستند و تحت پوشش صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی قرار می

ی اندو این فرایند، نمونهشد، محرومخوانده می« مزایای نفتی بودن»مزایایی که روزگاری 

 زدایی از نیروهای کار ماهر در بخش نفت است.کامالً آشکار امتیاز

ها حتی ایم. در شهرداریها نیز شاهد روند مشابهی بودهدر بخش خدمات شهرداری

انی های تأمین نیروی انسپیمانکاران و شرکت نشانی،ترین مشاغل مانند آتشدر حیاتی

پور مجید کیانشود. ها جذب میحضور حداکاری دارند و نیروهای کار توسط این شرکت

ر شرایط کنونی نیروهای د»اعالم کرد:  9۷در زمستان  )عضو کمیسیون عمران مجلس(

این آمار  ودهندها را تشکیل میدرصد از پرسنل شهرداری 6۰شرکتی حدود 

ها مرتبط با آن است که بخش اعظمی از عملکرد و فعالیت شهرداری یدهندهنشان

ها، ها امروز به دلیل نوع رسیدگی و برخورد با آننیروهای شرکتی است، حال این نیرو

این مسکله بر عملکرد شهرداری ها اثرگذار خواهد  ای برای کار ندارند و قطعاً انگیزه

 «  .بود

نشانِ شرکتی یا دقیقاً به همین دلیل است که نیروهای خدماتی و حتی آتش

باشند، مجبورند برای  ی کار یا مهارت داشتهپیمانکاری داریم که هرچقدر هم سابقه

بگیر کار کنند و همین ی عموماً حداقلهای پیمانکاری به صورت کارگر سادهشرکت

https://www.icana.ir/Fa/News/414246/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.icana.ir/Fa/News/414246/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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رویه تقریباً مشابه صنعت نفت به رانده شدنِ صندوق بازنشستگی شهرداری به همراه 

 مزایای خاص آن از معادالت روابط کار انجامیده است.

صوصی و خرید خدمات آموزشی، در بخش آموزش نیز معلمان شاغل در بخش خ

گویند، هیچ شانسی برای ترتی  معلمان آزاد و معلمان خرید خدمت میها بهکه به آن

ی آموزش و پرورش ندارند و دستمزدشان طبق قانون کار پرداخت جذب در بدنه

در رابطه با این معلمان آمار دقیقی وجود نداردو اما اطالعات تقریبی از تعداد  شودومی

هزار نیروی آزاد شاغل در مدارس  ۲۰۰بیش از  شودگفته میمعلمان موجود است.  این

 .غیردولتی در کشور مشغول به فعالیت هستند

ان هرچقدر هم صالحیت و مهارت داشته باشند، در نظام روابط کار ایران، این معلم 

شوندو به همین دلیل  این معلمان برخالف معلمان رسمی کارگر ساده محسوب می

ی صندوق بازنشستگی کشوری نیستند و در صورت پوشش آموزش و پرورش، بیمه

شیِ نیروی کار آموز»ن نیز بیمه، الجرم مشمول صندوق تأمین اجتماعی هستند. این معلما

 دهند.را تشکیل می« شدهزداییامتیاز

ی از یابیم امتیاززدایکنیم، درمیی نود ایران نگاه میوقتی با دقت به بازار کار دهه

نیروهای کار ماهر را  بخش بزرگی ازسطوح صورت گرفته و  ینیروهای کار در همه

عی تبدیل کرده است. شاید تحت پوشش صندوق تأمین اجتما« کارگر ساده»به 

ی این روند که با سل  قدرت اراده، آزادی و حق اعتراض نیروهای ترین ثمرهدردناک

تو اما اس« زنی کارگران ایرانیسرکوب سیستماتیک توان چانه»کار همراه بوده، همان 

های گونه این روند به صورت آهسته و سیستماتیک در فضای فقدان تشکلکه چهاین

های اجتماعی از تابیت این شرایط کارگری و صنفی پیش رفت و چه گروهمستقل 

 های دیگر است.شوند، نیازمند بررسیاند و میمنتفع شده

 

https://www.farsnews.com/news/13970830000076/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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سایت در مجموعه مقاالت ق سیبلی که در  سیا صاد  زخوانی باو نهایتاً در کتاب  نقد اقت

ستمانقالب شد، تجربه 1های قرن بی شر  ستی و های انقالبها و درسمنت سیالی سو های 

ی مهم، رغم دستاوردها، به دالیل شکست نهایی جریانات انقالبی در نیل به سوسیالیسم

ست که در مجموعه سی قرار گرفت. امید ا سمت از مورد برر ستین ق ضر که نخ ی حا

ستی، که عمدتاً در قال  خوانید، جنبشبخش اول آن را می سیالی سو ستیِ  های رفرمی

ها در نیل به اند، و دالیل شکست آندموکرات و کارگری عمل کردهاحزاب سوسیال

 ای دستاوردها، مورد بررسی انتقادی و بازخوانی قرار گیرد. رغم پارهسوسیالیسم، به

جموعه در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول ظهور رفرمیسم در جنبش این م

سی و نظریات پایه ستی مارک سیالی شتاین، سو گذاران این دیدگاه، ازجمله ادوارد برن

های اتریشتتی، خوانشتتی از انگلس، کارل کائوتستتکی، هیلفردینگ و مارکستتیستتت

ور و افول احزاب ها، و خوانشتتی از گرامشتتی، و دالیل و عوامل کلی ظهمنشتتویک

های موردی از احزاب شتتوند. در بخش دوم بررستتیدموکرات تشتتریح میستتوستتیال

                                                      

 ن.ک.1 

 1397ارات آگاه، تهران، های قرن بیستم، انتشسعید رهنما، بازخوانی انقالب

 همچنین:

 ستمیقرن ب یهابر انقالب یدرآمدرهنما،  دیسع

  هیروس یهاانقالب، _______

  آلمان 8191انقالب ، _______

 کاسترو د ینقالب کوبا و فا،_______

 نیچ یهاانقالب، _______

 تنامیانقالب و، _______

 کاراگوئهیانقالب ن، _______

 دوم یهاانقالب یهادرس، _______

 

https://pecritique.com/2017/01/20/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1/
https://pecritique.com/2017/02/03/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2017/04/08/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2016/11/26/%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2017/06/06/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2017/09/02/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2017/09/02/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2018/01/09/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2018/07/21/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
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سیال سوئد سو سه، اتریش، و  دموکرات و کارگری اروپایی، ازجمله آلمان، هلند، فران

 ارائه خواهد شد. 

 

سیال سو سی از تحول احزاب  دموکرات اروپا که در آغاز عمدتاً بر پایه درکی مارک

ستی و نه و مبارزهاجتماعی  ستراتژی رفرمی سم، با ا سیالی سو ستقرار  ی طبقاتی با هدف ا

شرایط عینیِ متفاوت از آنانقالبی پایه شدند، در طول زمان و در برخورد با  چه ریزی 

الی تدریج سیاست های لیبرکه تصور می کردند، از هدف سوسیالیسم دور افتادند و به

ن یهگیری اد. بررستتی دالیل چگونگی شتتکلو حتی نولیبرالی را در پیش گرفت ی ول

پارهجریانات رفرمیستتت و دالیلی که به تجدیدنظر طلبی آن یانها در   هایای از بن

رمیسمِ ها از رفمارکسی و رد استراتژی انقالبی انجامید، و نیز دالیلی که دور افتادن آن

سنت ست. البته از دیدگاه  سیار پیچیده ا ستی را رقم زد، ب سیالی چیدگی ی چپ، پیسو

ساس آن دید، عده ، «مرتد»، «طل فرصت»ای چندانی در این کار نیست، چرا که بر ا

جنبش کارگری را به انحراف کشاندند، و « ضدانقالبی»و « کارخیانت»، «سازشکار»

ها سرانجام به خدمت بورژوازی درآمدند و شکست خوردند. اما واقعیت به این سادگی

ست . مطالعه سی، و ترکی   ی دقیقنی سیا صادی،  شرایط عینی اقت تحوالت و تغییر

ا هها مواجه شدند، و البته خطاهای جدی خود آنطبقاتی که رهبران این جریانات با آن

شان از پیچیدگی ست در این فرایندِ طوالنی، ن ضح ا سیاری در این روند دارد. وا های ب

ی زمانی وپایی در پهنهی این شتترایط در کشتتورهای مختلف ارجانبهکه بررستتی همه

ست که با اتکا بیش از یک قرن از عهده سعی بر این ا ست، اما  ی این مجموعه خارج ا

 ترینهای مختلف تاریخی، و نه فقط تاریخ رستتمی احزاب، به مهمبه استتناد و نوشتتته

 های مسکله پرداخته شود. جنبه

ست که به تناقضدر آغاز بی سبت نی سها و پارادوکس بزرگی کمنا ها ته رفرمی

در مقایسه با انقالبیون با آن مواجه بودند، اشاره کرد. در تصورِ انقالبیون عمالً تناقضی 



 های رفرمیستی سوسیالیستیبازخوانی جنبش 112 

ارگر ی کسب  تضادهای ساختاری و استامار طبقهداری بهکه سرمایهوجود نداشت: این

یت را تشتتکیل می هد، گورکنکه اکاریت مطلق جمع ند، و های خود را مید پرورا

گردد، و یک نظام اش از طریق یک انقالب ستتیاستتی تستتریع میوقوعالستتقو  قری 

جا کاری به واقعی و عملی بودن این در این گیرد.عیار جای آن را میسوسیالیستی تمام

ست صور انقالبیون نداریم. اما برای رفرمی سیار جدی بود: یعنی این ت ها تناقض ذهنی ب

سرمایه سقو   ست، و باید الوقوع بداری نه قری باور که  سیار طوالنی ا لکه فرایندی ب

صالحات، از آن گذر کرد و بهبه شروی تدریج از طریق تحمیل ا سم پی سیالی سو سوی 

ی تدریجی بودن و نه تصتتورِ برچیدن و حذف ستتریعِ تمامی نظام نمود. همین مستتکله

شتهو یعنی اینسرمایه سیار جدی را در خود نهفته دا سو که از یکداری، تناقض ذهنی ب

سوی دیگر آنسرمایه ست باید به چیز دیگری تبدیل داری ادامه دارد و از  چه که ه

سرمایهشود. یعنی به ستیو چهقولی این نظام هم  سیالی سو شد و هم  ین گونه چنداری با

توان این تناقض را حل کرد  پاسخ به این پارادوکس گونه میامری عملی است، و چه

های مختلفی دارد که به رمیستتت به آن واقف بودند، جنبهپردازان رفکه از آغاز نظریه

 ها پرداخته خواهد شد.آن

ساس شته که یکی از ح سر گذا شت  سم لحظات مهمی را پ سیالی سو ین و ترتاریخ 

شرفتهها لحظهبرانگیزترین آنسؤال صنعتی پی شور  ست که در دومین ک ی جهان، ای ا

ست در جنگ جهانی اول و اآلمان، به شک ست 191۸نقالب دنبال  ، قدرت دولتی به د

 ترین بحرانداری جهانی با بزرگافتد. یک دهه بعد نیز ستترمایهها میستتوستتیالیستتت

گیرد، و در هیچ یک از این دو مورد ستتراستتری خود در معرض فروپاشتتی قرار می

داری به حیات خود ادامه توانند کاری از پیش ببرند، و ستترمایهها نمیستتوستتیالیستتت

توان گونه میدهد. این رویدادها را چهقدرت جهانی خود را گستتترش می دهد، ومی

 توضیح داد 
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ست بین مفهوم و ایدهی آخر ایننکته سیالکه، به نظر من الزم ا سو سی  ی دموکرا

ای چه که تحت این عنوان در کشورهعنوان استراتژی رفرمیستی سوسیالیستی، و آنبه

لی که در این مجموعه مقاالت طرح خواهد شد از مختلف در عمل تجربه شد، و به دالی

هدف اصتتلی خود منحرف گشتتت، تفاوت قائل شتتویم. روال معمول در میان مخالفان 

ه با اشاره ی سوسیالیستی این بوده کرفرمیسم سوسیالیستی و طرفداران انقالبِ بالفاصله

 ، سوئد ودموکرات در کشورهایی چون آلمانها و انحرافات احزاب سوسیالبه شکست

دموکراستتی را رد کنند. این شتتیوه به همان اندازه اماال آن، کلیتِ مفهوم ستتوستتیال

ستی و مخالفین انقالب سیالی سو سم  ست که طرفداران رفرمی سنادرست ا ی طههای بالوا

شاره به تجربه ستی با ا سیالی شمالی و خاندان کیم، و یا آنسو سی کره  ِر چه که بر 

سؤال برند. مفهوم و ایدهشوروی یا چین رفت، کلیت  سم را زیر  سم/کمونی سیالی سو ی 

ی ی استاستی این استت که هر دو استتراتژی رفرمیستتی و انقالب بالفاصتلهمستکله

ها پا برجاست، اند، اما ایده و مفهوم هریک از آنسوسیالیستی در عمل شکست خورده

دنبال بهگیری از تجارب گذشتتته وجوگرِ هر دو دستتته با درسو طرفداران جستتت

که جمع رهیافتی برای نیل به هدف آرمانی خود، یعنی ستتوستتیالیستتم، اند. جال  آن

ت دهند. با این تفاوسر می« سوسیالیسم دموکراتیک»روزافزونی از هر دو دسته ندای 

اند که در دوران سرمایه داری هیچ نوع سوسیالیسمی، توجه به این واقعیتای بیکه پاره

که  طورغیر آن، ممکن نیست، و سوسیالیسم دموکراتیک همانچه دموکراتیک و چه 

سرمایه شاره کردم، هدفِ گذار از  شته های مربو  به انقالب ها ا ست، و در نو داری ا

داری عبور کرد، و من برای نیل به آن باید از یک فازِ تدارکاتی در دوران ستترمایه

سیال»برای چنین فازی از مفهوم  سی رادیکالسو شاید ا« دموکرا ستفاده کردم، و 

 عنوان بهتری برای آن فاز باشد. « گیریِ سوسیالیسم دموکراتیکجهت»

 

 هاها و واقعیتفرضبخش اول: رفرمیسم؛ پیش
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سم»ای نامهتعریف لغت ست که به «رفرمی سی ا سیا جای تالش عبارت از دیدگاهی 

جا تار ای فاوت، خواستت ظامی مت ظام موجود و استتتقرار ن ندازی ن د تغییرات و برای برا

اصتتالحات تدریجی برای بهبود نظام موجود استتت. این تعریف در مورد جریانات و 

پارهاحزاب لیبرال بهدموکرات و  که  کارگری  نات جنبش  یا بال استتتقرار ای جر دن

سته به جنبش  ست، اما در مورد جریانات و احزابِ واب صادق ا ستند،  سم نی سیالی سو

ه رو کاربرد مفهومِ رفرمیسم ، کصادق نیست. ازاین سوسیالیستی، الاقل از نظر تاریخی

صالح سی ا ست، بهشود، برای هر دو جریان گمراهطلبی خوانده میدر فار ژه ویکننده ا

شی از  شده و به بخ سائل دیگری نیز  شته به م صر آغ آنکه این مفهوم در ایرانِ معا

یف باال شتتامل شتتود، که هیچ یک از این دو تعرجریانات ستتهیم در قدرت اطالق می

 گردد. شان نمیحال

باند، بین طرفداران اصتتالح ها، از جمله رالف میلیای مارکستتیستتتدر غرب، پاره

ماعی ) یهsocial reformاجت ظام ستترما هان بهبود و حفظ ن که خوا ند، و داری(  ا

ستی ) ستراتژی رفرمی ( که خواهان گذار تدریجی reformist strategyطرفداران ا

سرمایه برای گروه اول، رفرم هدف نهایی، و برای  1شود.اند، تفکیک قائل میریدااز 

ست. از یک دیدگاه این دو روی بهگروه دوم گامی در جهت پیش سم ا سوی سوسیالی

صالحاتی در جامعه ستار ا ضادند. گرایش اول اگر خوا ی گرایش حتی کامالً با هم مت

شد، آنسرمایه سورا بهداری با سم الزم میخاطر جلوگیری از   بیند. موارد متعددیسیالی

ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، این نظر را در تاریخ، از زمان بیسمارک به این سو، و به

صالحتأیید می صدِ ا ست بین ق سرمایهکند. البته الزم اوت داری و تأثیرات متفطلبان 

 را حتی درچنین اصتتالحاتی بر تحول جامعه و نیروی کار تفاوت قائل شتتد. این نظر 

ست ست کمونی شتاق»خوانیم که جا میبینیم. در آنهم می مانیف شی از بورژوازی م  بخ

                                                      
1 Ralph Miliband, Marxism and Politics, (1977), Oxford University Press, p. 

155. 
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ی بورژوازی جویی نماید تا هستتتی جامعههای اجتماعی را چارهاستتت که نارضتتایتی

شد. شته با ستمرار دا سکله)در این 1«ا  مانیفستاز ی این بخش جا کاری به برخورد پرم

شی بر ضع کارگران را تحت لوای نداریم که هر تال سم محافظ»ای بهبود و سیالی ه سو

ها، نیکوکاران، انسان دوست»...شود به کند، از جمله اشاره میرد می« کار یا بورژوایی

های خیریه، اعضتتای و منادیان بهستتازیِ شتترایط زندگی طبقه کارگر، بانیان جمعیت

طل ، و مصتتلحینِ دروغین از لهای اعتداهای حمایت از حیوانات، بانیانِ انجمنانجمن

چون با این حساب برای نیل به سوسیالیسم آیا بهتر آن است که در «. بدترین قماش...

 داری هیچ تالشی نشود !( تاکیدجهت بهتر شدن وضع طبقه کارگر در دوران سرمایه

در  های رفرمیستیی نظری و عملی طرفداران استراتژیی حاضر ارزیابی کارنامهنوشته

 ار به سوسیالیسم است. گذ

گاه انقالبی او و اینهیچ ید مارکس در د تار یک از پیروان  مارکس خواستت که 

ستقرار نظام سوسیالیستی از طریق یک انقالب اجتماعی براندازی نظام سرمایه داری و ا

چه که از همان آغاز اختالفات را ترین تردید و اختالفی نداشتتتند. اما آنبود، کوچک

س ستراتژیی کلهدامن زد، م سرمایه ا شبرد این انقالب و گذار از  اری به دو چگونگیِ پی

و « بیانقال»سوسیالیسم بود. از همان آغاز بود که در جنبش سوسیالیستی ، دو اردوی 

های رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، و هر یک با اتکا به بخشی از گفته« رفرمیستی»

اتژی مورد نظر خود را برحق دانستتته، و مارکس و انگلس در مقاطع مختلف، استتتر

واستار خ« انقالبی»دیگری را یا به سازشکاری و یا به ماجراجویی متهم کردند. دیدگاه 

صله سرمایهبراندازی بالفا سیِ قهرآمیی کلِ نظام  سیا و  زداری از طریق یک انقالب 

                                                      

فارساای این جمله و  ی. در ترجمه"سااوساایالیساام محافظه کار یا بور وایی"نیفساات کمونیساات، ما 1

سی چند وا هنقم شده، و برای معاد  فار صری داده  ست  قو  بعدی آن تغییر مخت صم آلمانی از دو از ا

 عزیز کما  خسروی کمک گرفتم. 
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ستقرار دیکتاتوری پرولتاریا، و دیدگاه  ستی»ا سالمت« رفرمی شکل م یز خواهان آمبه 

 گذار تدریجی به سوسیالیسم با توسل به نهادهای پارلمانی و قانونی بود. 

ی قابل توجه این استتت که هر دو دیدگاه در آثار مارکس و در مواضتتع نکته

سی که در مقاطع مختلف اتخاذ می صیبه جای دیگرکرد وجود دارد، که در سیا ل به تف

سهمبارزهبرای نمونه، مارکس در  1ام.ها پرداختهآن سال بعد  ی طبقاتی در فران که یک

سال بعد از آن که یک هجدهم برومر لوئی بناپارتنوشته شده، یا  1۸۴۸ت۴9از انقالب 

شبه شته  سه درده، نیزهنگام کودتای بناپارت نو مون که بعد از ک جنگ داخلی در فران

ی های متعددش به کوگلمان و لیبکنخت )پدر( دربارهنوشته شده، و نامه 1۸۷1پاریس 

شگفتار چاپ دوم آلمانی در کمون، و همچنین  ستپی ست کمونی ، نه 1۸۷۲در  مانیف

 1۸۷1 و 1۸۴۸ تنها تأکید بر انقالب استتت، بلکه با تحلیل شتتکستتت هر دو انقالب

تگاه دس« خرد کردن»تری بر عمل انقالبی و ضرورت های شدید و قاطعفرانسه، تأکید

سوی دیگر در دولتی وجود دارد. اما ستردام  1۸۷۲سال  از  سخنرانی در آم پس از در 

لل اولی بینکنگره ههدر الم کان این ال یک ام های دموکرات پاره ای کشتتور که در 

 از درب .شودمی ، طرحهای خود برسندآمیز به هدفمتشکل مسالتوانند بهکارگران می

شاره میمارکس « ی قانون ضد سوسیالیستیبحث پارلمانی درباره»در  1۸۷۸ د که کنا

ی کارگر در شتترایطی باشتتد که بتواند در در انگلیس، یا در ایاالت متحده طبقهاگر 

قانونی خود را از قید  تواند از طرقدستتت آورد، میپارلمان و در کنگره اکاریت را به

ای مارکس در نامه 1۸۸۰در . یا شده رها سازد ی آنقوانین و نهادهایی که مانع توسعه

ی کارگر هطبقکه  نویسدگذار اولین حزب سوسیالیست انگلستان( میهایندمان )پایهبه

ند چانگلیس نمی قانوناً در اخگونه از قدرت خود و از آزادیهدا تیار ها، که هر دو را 

ی دارد، استتتفاده کند. مورد بستتیار جال  دیگر برخورد مارکس با رهبران شتتاخه

                                                      

1  https://pecritique.com/2013/04/03/سااااااارماااااایاااااه%E2%80%8C-داری-و

سئلهم %E2%80%8C پاس-و-آن-از-گذار-ی / 

https://pecritique.com/2013/04/03/سرمایه%E2%80%8Cداری-و-مسئله%E2%80%8Cی-گذار-از-آن-و-پاس/
https://pecritique.com/2013/04/03/سرمایه%E2%80%8Cداری-و-مسئله%E2%80%8Cی-گذار-از-آن-و-پاس/
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د، و گِمارکسیستی و انقالبی سوسیالیسم فرانسوی و رهبران حزب کارگر فرانسه، ژول 

استتت.  1۸۸۰در  کارگر ی حزبهنگام تدوین برنامهپل الفارگ )داماد مارکس( به

 .درک اهمیت مبارزات رفرمیستی محکوم کرد خاطر عدمهرا ب این دو مارکس برخورد

م که خوانیگفتارِ همین برنامه که توستتط مارکس دیکته شتتده بود، ازجمله میدر پیش

را کند[ و آنپرولتاریا از تمام وسایل در دسترسش از جمله رأی همگانی ]استفاده می»

هاز آن به ابزاری برای ر کاری بوده،  تاکنون ابزاری برای فریب که  بدل چه  ایی م

سیار مهم دیگر نامه «سازد.می ستی مارکس به دومال نیو ون هویسماال ب سیالی سو  ، 

اش، کمون پاریس را استتت که در آن برخالف مواضتتع قبلی 1۸۸1در ستتال هلندی 

ستانایی» شرایط ا شهر در  اکاریت کمون »گوید، نامد و ازجمله میمی «شورش یک 

ست نبودند و نمیهیچبه سیالی سو شند. اما با ذرهوجه  ستند با سلیم کتوان مون ای عقل 

توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد تتتتتت تنها چیزی می

شد، انگلس نیز، همان« که در آن زمان قابل دسترسی بود... شاره خواهد  طور که بعداً ا

 ها طرح کرد.در اواخر عمر نظرهای متفاوتی را در مورد انقالب

طول نزدیک به دو قرن، اختالفات درون جنبش ستتوستتیالستتیتی در زمینه  در

استتتراتژی انقالبی یا رفرمیستتتی ادامه یافت. جریانات و انقالبیون رادیکال تحت تأثیر 

ستی به مبارزه کمون پاریس و به سیه، تحت لوای احزاب کمونی دنبال انقالب اکتبر رو

های ستتیاستتی قدرت دولتی را کستت  قالبادامه دادند و در موارد متعددی از طریق ان

سیال سو ست نیز تحت لوای احزاب  دموکرات و در کردند. جریانات و احزاب رفرمی

های مواردی احزاب کارگر به فعالیت ادامه دادند و دولت تشتتکیل دادند، یا در دولت

عمیق  گیری کردند. هر دو جریان در عمل، شتتکافِهای خود را پیائتالفی ستتیاستتت

های دوگانه ی رؤیا و واقعیت را از نزدیک تجربه کردند، ناچار به تعدیل سیاست مابین

سرانجام به شدند، و  ست خوردند و ]به خطا[ اولیه خود  شک ستاوردهای مهم،  رغم د

صالحات تدریجی  شتند. واقعیت این بود که نه انقالب بدون ا سم را کنار گذا سیالی سو
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صالحات بدمی شود، و نه ا ست موفق  سم الزم میتوان ست زمینهون رادیکالی  یتوان

تری از مارکس هر دو انقالب اجتماعیِ مورد نظر مارکس را فراهم آورد. خوانش دقیق

ضه میجنبه کند. انقالب اجتماعی موردنظر مارکس ی این کلیتِ پیچیده و واحد را عر

ستقل و خودآگاه اکاریت عظیم»که  مدت و هتواند در کوتاطلبد، نمیرا می« جنبش م

ی در درپسرعت عملی شود، و نیازمند اصالحات قاطعانه و پیبا یک انقالب سیاسی به

سرمایه صالحات نیز چارچوب نظام  ست. ا سم ا سیالی سو داری و تدارک گذار از آن به 

سم الزم و آمادهخودیبه ست خود و بدون رادیکالی سازی اکاریت عظیم نخواهد توان

نه ماعی رازمی ند. خود مفهوم  ی انقالب اجت مداوم»فراهم ک مارکس بقول « انقالب 

 های پیاپی است. باند مستلزم رفرممیلی

 

 گذاران رفرمیسمپایه - 1

ستی اوایل قرن نوزدهم نظرات متفکرینی چونایده سیالی سو سیمون های  سن  هانری 

(، که بعداً 1۷۷1-1۸۵۸(، و رابرت اووِن )1۷۷۲-1۸3۷(، شتتارل فوریه )1۸۲۵-1۷6۰)

سی، عنوان خاطر تفکیک آنب سم مارک سیالی سو سم تخیلی»ها از  سیالی ها ه آنب« سو

های گوناگون بر بهبود زندگی مردم و تحول تدریجی و اطالق شتتد، همگی با تأکید

آمیز برای ایجاد نوعی ستتوستتیالیستتم تکیه داشتتتند. اووِن که خود یک مستتالمت

شگامان محدود کردن کار کودکاصاح  ساعت کار در صنعت بود از پی شت  ن و ه

ستروز بود. عدالت سیالی سو سی نیز در خواهان و  «  ی فابیانجامعه» 1۸۸۴های انگلی

(Fabian Societyرا پایه ) شان گذار آرام به گذاری کرده بودند که تأکید عمده 

سردار معروف رومی، فابیوس گرفته بودند  سم بود. آنان نام خود را از  سیالی سو نوعی 

جای هتر بود، بمرات  قویاش بههانیبال، که ارتشسردار قدرتمند کارتاژ،که در مقابل 

های ها و پیروزهایوگریزجنگ رودررو، به جنگ فرستتایشتتی دستتت زد و با جنگ

ضربه سرانجام  ضعیف کرد و  شمن را ت ی نهایی را بر او وارد آورد و پیروز تدریجی د
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سی در میان پیروان سوسیالیسم مارک شد. برکنار از متفکرین این نحله از سوسیالیسم،

ها، استتتراتژی ویژه بعد از مرگ آننیز از آغاز از زمان خود مارکس و انگلس و به

 شده بود.آمیز مطرح گذار مسالمت

 

 ادوارد برنشتاین  1-1

سته سم ترین نظریهاز برج سرانجام به تجدیدنظرطلبی و ریویزیونی سم که  پردازان رفرمی

شتاین  های مهمیدر جنبه شتاین بود. برن از دیدگاه مارکسی نیز کشانده شد، ادوارد برن

سن  1۸۷1در  سال بعد در سالگی وارد فعالیت ۲1در  شد و چند  در  1۸۷۵های حزبی 

سیالکنگره سو شکیل حزب  در  و –دموکرات آلمان انجامید ی وحدت گوتا که به ت

سمت جداگانه شریحق شد  ای ت شت. ب –خواهد  ضد نقش فعالی دا صوی  قانون  ا ت

سوییس و لندن  سال در تبعید در  سمارک از آلمان فرار کرد و بیست  ستی بی سوسیالی

تر با افکار مارکس آشنا شد، و پس از مالقاتی با انگلس در لندن ماند. در سوییس بیش

ت تری یافدیدگاه مارکسی را کامالً پذیرفت. او در محافل چپ شهرت بیش 1۸۸۰در 

سردبیری ن سیالی شریهو به  شریه را یک جوان ثروتمند دموکراسو سید. این ن ت ر

صی خود لیبرال با گرایش شخ شی  شتاین را قبالً بعنوان من ستی، که برن سیالی سو های 

شتاین به سیس کرد. دیری نپایید که برن ستخدام کرده بود، تأ هم ترین عنوان یکی از ما

سمانظریه شار بی شهرت یافت. با ف ست  سی سوییس  1۸۸۷رک در پردازان مارک دولت 

 1۸۸۸انتشار نشریه را ممنوع کرد، و برنشتاین هم سرانجام از سوییس اخراج شد و در 

سیار نزدیک خود را با انگلس و کائوتسکی به لندن رفت. در آن جا بود که همکاری ب

شتاین در زمره سیار تحت تأثیر او قرار گرفته بود و برن ی نزدیک آغاز کرد. انگلس ب

خواه و در لندن او با دیگر جریانات عدالت آمد.دوستتتان انگلس به حستتاب میترین 

نیز از نویستتندگان  1۸91ها نیز ارتبا  برقرار کرد. در ستتوستتیالیستتت از جمله فابیان

 ی گوتا شد.ی ارفورت بود که جایگزین برنامهبرنامه
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ای ر داد. پارهبرنشتتتاین بتدریج پاره ای از نظرات مارکس را مورد تردید و نقد قرا

خاطر اختالفاتش با برنشتتتاین از او اند که انگلس در آخر عمر بهمورخان ادعا کرده

صله گرفت. اما این ادعا نمی شتاین را همراه با فا شد، چراکه انگلس برن ست با تواند در

اوگوست بِبِل وارث آثار خود کرد. پس از مرگ انگلس برنشتاین به شکلی افراطی به 

سفهنبهجانقد همه ستی پرداخت، فل سی ست مارک سیا سفه و  صاد، فل رکس را ی مای اقت

نه توصتتیف کردو نظریه یا مارکس را یک ماتریالیستتم افراطی و جبرگرا ی ارزش 

شتتدن جامعه، ی قطبیدور از واقعیت عینی انگاشتتتو و نظریهی انتزاعی و بهفرضتتیه

شدن فزاینده سرمایهی کارگر، و افت مزد واقعی را می طبقهفقیر ست.  ی دارردود دان

سم  سیالی سو ساز انتقال به  شرایط جدید و زمینه  نیز از نظر او نظامی با قابلیت انطباق با 

تری گذاشتتت، و ستتوستتیالیستتم را بیش از هرچیز، بود. او بر اخالقیات تأکید بیش

 دید. ای از اصول اخالقی میمجموعه

وع الوقحائز اهمیت بود. او قری  ای نظرات برنشتتتاینها، پارهبرکنار از این جنبه

سقو   شد میرا روبه ی متوسطداری را رد کرد، طبقهسرمایهبودن  دید و بر این باور ر

پرستتتانه بود که این طبقه توان همستتویی با کارگران را داراستتت. دید جزمی اصتتول

ساخت و گرایش ستی( خود را های اثبات)دکترینر( را محکوم  یز نگرایانه )پوزیتیوی

سی را پیشمورد انتقاد قرار داد، و از همه مهم سم تر دموکرا سیالی سو ستقرار  شر  ا

ست. از نظر او افزایش مداوم وظایف اجتماعی، افزایش حقوق و وظایف فرد در می دان

گردان خودمقابل جامعه، و وظایف جامعه در مقابل فرد، ایجاد نهادهای دموکراتیکِ 

 1سوی سوسیالیسم بود.لت، همگی پیشرفت بهدِه، ناحیه، و ایا در سطوح

شت که بحث سم نو سیالی سو سائل  سری مقاالتی را تحت عنوان م شتاین  های برن

های پیش شتتر کتاب  1۸99ها دامن زد. در دموکراتزیادی را در میان ستتوستتیال

                                                      
1  Sidney Hook, Introduction, in Edward Bernstein, (1972), Evolutionary 

Socialism, Schocken. 
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سیال سو سم و وظائف  سیالی سی تحت عنوان  راها دموکراتسو )که در ترجمه انگلی

سم تک سیالی شار یافت( املیسو شت انت  . این کتاب جنجال فراوانی آفرید و بزرگاننو

دموکرات، از بِبل و کائوتسکی تا لیبکنخت و لوگزامبورگ به او سخت انتقاد سوسیال

شته شار این نو سمی حزب کردند. پس از انت ضع ر ستار اعالم مو ضای حزب خوا ها، اع

عمومی )کنگره( اشتتتوتگارت در قبال این نظرات شتتدند، که قرار شتتد که در مجمع 

سی قرار گیرد. از آن شتاین در تبعید بود و حق ورود به آلمان را مورد برر جا که برن

شت و نمی شرکت کند، در ندا ست در آن اجالس  صل اینامهتوان ضع  مف به حزب مو

که نظر مجمع عمومی مهم استتت اما گوید با آندر این نامه می 1خود را تشتتریح کرد.

های اجتماعی ی پدیدهاش که بر مبنای مطالعهچه که باشتتد در نظراترأی آن هر آن

شت. می ست که من از خود در شکل گرفته، تأثیری نخواهد دا ضروری ا گوید که 

گوید در بعضتتی محافل هایم، دفاع کنم. از جمله میگیریها از نتیجهمقابل کژفهمی

ه باید فکر یافتهای من این است که پرولتاریای سازماناند که استنتاج عملی از تزگفته

سیاسی را کنار گذارد، و تأکید می سیار نادرستیکس  قدرت  شت ب  کند که این بردا

من با این ایده که اقتصتتاد  گویدکند. میاستتت و او چنین امری را کامالً انکار می

ست، و این سریع ا شی  سیالبورژوایی در معرض فروپا سو ن ها باید بر ایدموکراتکه 

عه با چنین واق مادگی  نا و برای آ ی مب ند، ی قر یک خود را تعیین کن تاکت الوقوعی 

ها که طرفدار چنین نظری هستند، این نظر را با کند که آنقاطعانه مخالفم. او اضافه می

کنند، و این اشتتتباهی بیش نیستتت، چرا که طرح می مانیفستتت کمونیستتتعطف به 

ستای که در نظریه شده، تا آن جا در مورد تحول و تکامل جامعه مانیف ی مدرن طرح 

صه، به صحیح بوده، اما در چند عر شاره دارد،  ویژه در که به گرایش عمومیِ تحول ا

                                                      
1  Edward Bernstein, (1909), Evolutionary Socialism: A Criticism and 

Affirmation, B. W. Huebsch, Preface, p. A2, 

https://archive.org/details/cu31924002311557/page/n11 

https://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1899/evsoc/preface.htm
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کند که خطا بوده است. برنشتاین اضافه میتحولی دچار  زمان چنینی رابطه با محاسبه

سندهاین نکته ست که خودِ انگلس، نوی شکارا در مقدمهای ا ست، آ شترکِ مانیف ی ی م

سه ست. از این حرف نتیجه می جنگ طبقاتی در فران امل گیرد که اگر تکطرح کرده ا

صور میتر از آناجتماعی زمانی بس طوالنی شکالطلبد، پس شد میچه که ت ها( م)فر ا 

صور نبودند، میجدیدی که قبالً قابل شوند. در مورد طبقات اجتماعی نیز ت توانند مطرح 

شاره می شکلا ست طرحکند که  شدتی که در مانیف  گیری این طبقات با آن حدت و 

ست. ازجمله این سرمایهی طبقهکه اندازهشده در واقعیت روی نداده ا دار امروزی ی 

یافته، و رشد عظیم ثروت اجتماعی سب  کاهش تعداد  بلکه بسطتنها کوچک نشده، نه

شده، و با تعداد فزایندهسرمایه سرمایهداران بزرگ ن داران از هر درجه همراه بوده ی 

ست. طبقه سط نیز با آنا شده که ماهیت خود را تغییر میی متو صحنه حذف ن دهد، از 

این گنجد. برنشتاین مختصر نمی ها درآن است و بسیاری نکات دیگر که امکان طرح

ید که تأک –های مارکس و انگلس است که این نظرات با ایدهکند که واضح اشاره می

های مغایرت --اند گیری افکار سوسیالیستی او داشتهترین نفود را در شکلکند بیشمی

ث آثار او را داشتتته وارکه افتخار آناش با انگلس و اینای دارد. اما به دوستتتیعمده

شاره می شد، ا سخنرانی مارکس در با شتاین کتاب موردنظر را با نقل قولی از  کند. برن

تنها یک پیروزی در ی ده ستتاعت ]کار روزانه[ نهالیحه»... کند: الملل آغاز میبین

ای بود که این انتخاب هوشیارانه«. ( بود.principleعمل، که یک پیروزی در اصل )

 دید. های تدریجی را مید که مارکس اهمیت گامخواست نشان دهمی

جا بازگشتتت و با پایان ممنوعیت ورودش به آلمان به آن 19۰1برنشتتتاین در 

سیال (Vorwarts)به پیش سردبیر  سو شد. در  ارگان حزب  در  19۰۲دموکرات 

ی عضو رایشتاگ بود. ابتدا بر علیه الیحه 191۸انتخابات شرکت کرد و از آن زمان تا 

سرانجام در ت ی اعتبارات جنگی حمایت کرد. ولی از الیحه 191۴سلیحات رای داد اما 

راست حزب بود،  رغم آن که رهبر جناحپس از آن به مخالف با جنگ برخاست، و به



 

 
 

 سعید رهنما 123

ست سانتری سکی، جناح همراه با  ستهای طرفدار کائوت سی های چپ حزب، و مارک

سیال سو شعاب کرده و حزب  ستقل را ایجاد کرده بودند، به دموکانقالبی که ان رات م

عضتتو این حزب باقی ماند. اما با برقراری صتتلح به حزب  1919آنها پیوستتت، و تا 

دموکرات، و به پارلمان بازگشتتت. او با ایجاد حزب کمونیستتت آلمان و ستتوستتیال

آلمان انجامید، سخت مخالف بود.  1919های آن که به انقالب ناکام و خونین سیاست

چپ، دیدگاه او دیدگاه مسلطِ حزب گشت، و مدتی هم وزیر اقتصاد و  جناحبا حذف 

شد. تا  ست کناره گرفت، در پارلمان ماند. زمانی که نازی 19۲۸مالیه  سیا ها به که از 

شتاین از تحلیلِ علل ظهور آنقدرت نزدیک می شانسشدند، برن اش ها عاجز ماند، و 

دن هیتلر از جهان رفت و تحقیر، زندان ، این بود که شتتش هفته قبل از روی کار آم

 هایش تجربه کردند، ندید.های اعدام را که هم حزبیاردوگاه ، و جوخه

شتاین بی ه است. او پردازان سوسیالیسم بودانگیزترین نظریهتردید یکی از بحثبرن

سخت مورد حمله قرار گرفت. رزا خاطر تردید و ردِ پارهبه ستی  سی صول مارک ای از ا

حت عنوان محکم 19۰۰کزامبورگ در لو قد را ت یا انقالبترین ن یه او  رفرم  برعل

شت. ستی رابطهبا آن که لوکزامبورگ به 1نو صالحات و تالش برای در ی تنگاتنگ ا

داری، و حرکت در جهت هدف نهایی، را طرح ظام سرمایهبهبود شرایط کارگران در ن

های برنشتتتاین ازجمله ای توهمکند، بر اهمیت دموکراستتی نیز تأکید دارد، و پارهمی

سم را های کارگری و تعاونیی بیش از حد او به اتحادیهتکیه سیالی سو ها در گذار به 

ر رمستقیم همان برخورد مبتنی بطور مستقیم و غیاش بهدهد، اما مبنای استداللنشان می

یق ی دولت کارگری از طرتالش برای کس  سریع قدرت سیاسی و استقرار بالفاصله

ست. حال، پلمیک سی ا سیا صی از جمله اینکه تالش ها و حملهیک انقالب  شخ های 

                                                      
1 Rosa Luxemburg, Reform or Revolution,  
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-

revolution/ch10.htm 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/ch10.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/ch10.htm
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مده یهع پا تاین  یهی برنشتت نار. « اپورتونیستتم»ی ریزی نظر به ک اال آن  بوده، و ام

اری ها سب  شده که بسیرگان انقالبی از جمله لوکزامبورگ و بلشویکهای بزبرخورد

حقیر های او را با تهای او را مستقیماً بخوانند، تمامی نظریهها و استداللکه نوشتهبی آن

شتاین وجود  سیار محدودی به برن شارات ب سی ا و توهین رد کنند. در ادبیات چپ فار

با عتر آن اشتتتارهدارد و بیش قلها نیز  به ن فانقولطفی  به هایی از مخال اش، محدود 

ی ارزشتتمندی که در این زمینه در های او بوده استتت. تنها مقالههای منفی نظریهجنبه

رد اریویزیونیستتم ادو»فارستتی به آن برخوردم، مقاله ای از حبی  پرزین تحت عنوان 

  1است.« برنشتاین

های بنیانی برنشتاین در نظریه مارکسی را بپذیریم، نقش او در که تجدیدنظربی آن

سقو  قری  ستی  شان دادن نادر سرمایهن شد داری، تحولالوقوع  های طبقاتی به ویژه ر

شر  سوسیالیسم، حائز اهمیت است. از نظر عنوان پیشی متوسط، و دموکراسی بهطبقه

پرداز، و چه دهنده، نظریهعنوان ستتازمانها در تبعید، چه بهی عملی نیز ستتالمبارزه

شاعهبه شریه در ا سردبیر ن شت. عنوان  سم و دید مادی تاریخ نقش مهمی دا سیالی سو ی 

شد، او از یکهمان شاره  ست طور که در باال ا ضع نادر شهامت در مقابل موا سو با 

ستاد و، بهحزب صوی  اعتبارات جنگی، با جنگ مخالفت رغم موافقت اولیاش ای ه با ت

سال سکولیت وزارت، و  ها ماندن در پارلمان، کرد، اما با برگشت به حزب و پذیرش م

ستقرار سوسیالیسم به دور افتاد. اقامت طوالنی  از باورهای خود در جهت مبارزه برای ا

سیاسی آن ستان و فضای  دی به آن بعجا نیز، آنطور که کائوتسکی در قسمت در انگل

اثر نبود. ایراد بزرگ برنشتتتاین و دیگر کند، در تغییر نظر برنشتتتاین بیاشتتاره می

ست سی انقالب اجتماعیِ اکاریت عظیم، و رفرمی شابه او، رها کردن تفکر مارک های م

داری خود بخود به سوسیالیسم می انجامد. با تأکید یک این تصور بود که رشد سرمایه

سمِ الزم، از توجه به مبارزات جانبه بر عمل قانون ی و پارلمانی و دور افتادن از رادیکالی

                                                      
1 http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=35010 

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=35010
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=35010
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های مشتتارکت مردمی های غیر پارلمانی و کمک به ایجاد و حمایت از نهاددر حوزه

 غافل ماند. ،مختلف در سطوح

 

 

 189۵: خوانشی از انگلسِ 1-۲
ای هتبا  با انقالبهای خود و مارکس در ارهایی به دیدگاهانگلس در اواخر عمر انتقاد

شتاین و دیگر رفرمیست ستقبال برن ها دوران خودشان مطرح کرده بود که طبعاً مورد ا

را همراه با یک  1۸۴۸ستته مقاله از مارکس در مورد انقالب  1۸9۵قرار گرفت. او در 

شترکاً با مارکس در این شته بود، بهمقاله که خود م وان صورت کتابی تحت عنباره نو

از آن زمان تا  ی مفصلی به قلم خودش، تهیه کرد.، با مقدمهبقاتی در فرانسهط مبارزات

ضر جنجال ست. پارههای زیادی حول این مقدمهحال حا ای ی انگلس در جریان بوده ا

ضع طرح ای هیچاند، پارهانگلس را به تجدیدنظرطلبی متهم کرده شده تفاوتی میان موا

شته صالت آن ای هم بهبینند، و عدهگلس نمیهای قبلی اندر این مقدمه و نو نوعی در ا

جهشتتتک می ند و آن را نتی کهکن های رهبران حزب کاریها و دستتتتی توط

سیال شاره دانند. در پایان این مطل  به پارهدموکرات آلمان میسو ای از این نظرات ا

از  دموکرات آلمانی اجرایی حزب ستتوستتیالخواهم کرد. واقعیت این بود که کمیته

ی قانون ضتتد ، که ادامه«ضتتد کودتا»ی انگلس درخواستتت کرده بود که چون الیحه

ست که در متن مقدمه لحن  ست، بهتر ا شتاگ تحت بررسی ا ستی بود، در رای سوسیالی

شت دولت آلمان از تری بهمحتاطانه ستی به علت وح سیالی سو ضد  کار گیرد. )قانون 

ست سیالی سال سو شده بود( انگلس که خود در به جا 1۸۸۸تا  1۸۷۸ها از  معه تحمیل 

ها، قاطعیت رفقای آلمانی، با درک موقعیت آنانگلستتتان بود، ضتتمن اعتراض به عدم

 شان را پذیرفت و تغییرات مختصری در متن داد. درخواست
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شریه1۸9۵در مارس  سیال Vorwarts) به پیشی ، ن سو سمی حزب  (، ارگان ر

ای از این مقدمه را )بدون اطالع لیبکنخت خالصه دموکرات آلمان، به سردبیری ویلهلم

منتشتتر کرد. پس از انتشتتار « گونه انقالب کنیمچه»ی انگلس( تحت عنوان و اجازه

ی متن، عده ای به انگلس ایراد گرفتند که دید انقالبی را کنار گذاشته و طرفدار مبارزه

ست. انگلس در نامه شده ا سخت اعتراض پارلمانی  شریه  شت که ای به ن کرد و نو

کند که کاری و بدون اطالع او منتشتتر شتتده استتت و چنین القا میی او دستتتمقدمه

از «. طل ِ قانونیت تحت هر شتترایطی هستتتمی صتتلحخستتتهگویا من طرفدار دل»

( ارگان تکوریک Die Neue Zeit، )«زمان نو»ی کائوتستتکی، ستتردبیر نشتتریه

شاید این برداشت »کامل منتشر کند تا  طورحزب، هم درخواست کرد که مقدمه را به

شودشرم صلمتن بهزمان نو «. آور پاک  صهمرات  مف ی لیبکنخت، اما نه تری از خال

طور کامل، را منتشر کرد. حتی پس از رفع خطرِ تمدید قانون ضدسوسیالیستی، متن به

شر  سید، منت سی به چاپ ر سه دهه بعد که در لندن به انگلی شد. نکامل تا نزدیک به 

 یانگلس با مراجعه به استتناد مختلف، متن اولیه -ویراستتتاران مجموعه آثار مارکس

حذف شتتده بود  زمان نوطور کامل و با مشتتخص کردن جمالتی که در انگلس را به

شان می شر کردند. این متن ن چندان زمان نو  شده دردهد که تعداد جمالت حذفمنت

اضر بر ی حرا بدست آورم. نوشته به پیشی هزیاد نیست. من نتوانستم متن خالصه شد

شیو مارکس  سخه –مبنای متن کامل آر ستانگلس و نه ن شدهی د  ی آن، تهیهکاری 

ست. ضر تمام نقل 1شده ا ساس متن قولدر متن حا ستقیم ، بر ا ستقیم و غیرم های م

                                                      
1 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-

france/intro.htm ، 

توسط باقر پرهام ترجمه شده، اما به های طبقاتی در فرانسه نبرداین کتاب در فارسی تحت عنوان 

ی فارسی از این لز در آن ترجمه نشده. دو ترجمهی انگدلیلی که برای من روشن نیست، مقدمه

 وجود دارد، نگاه کنید: توسط پویان دریابان، و ایرج فرزاد مقدمه
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1895/faranseh.pdf  
http://iraj-farzad.com/2018/07/07/مقدمه-1895-انگلز-بر-مبارزه-طبقاتی-در-فر/ 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1895/faranseh.pdf
http://iraj-farzad.com/2018/07/07/مقدمه-۱۸۹۵-انگلس-بر-مبارزه-طبقاتی-در-فر/
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شده، و  –انگلیسی مجموعه آثار مارکس  انگلس، آرشیو اینترنتی مارکسیست ترجمه 

صه ضیح خال ضافه ای رویدادای از پارهدر مواردی نیز تو سیار مهم را در پرانتز ا های ب

 ام.کرده

سیار مهم، از یکاین مقدمه صل و ب سوءی مف ستفادهسو مورد  ست ا ی جریانات را

ای جریانات انقالبی چپ را دموکرات قرار گرفت، و از سوی دیگر خشم پارهسوسیال

ه آن را نادیده بگیرند. واقعیت آن است که انگلس در این برانگیخت و سعی کردند ک

با تجدیدنظرهایی در نظریه قادی بستتیار مهمی را همراه  ل  انت قدمه مطا های قبلی م

ی چنین کند. در مورادی هم می توان ادعا کرد که زمینهخودش و مارکس طرح می

شود، که معروف ترین آن عباراتی از  برخوردی در کارهای قبلی انگلس هم دیده می 

سله مقاله در باره جنگ سل ست که انگلس  در یک  در  1۸۵۰های دهقانی در آلمان ا

شته بود، و در  تونگیزا شهینیرا جنگ دهقانی در کتابی تحت عنوان  1۸۷۴و  1۸۷۰نو

رهبر  تواند برایجا می گوید، بدترین اتفاقی که میمنتشر کرده بود. در آن 1در آلمان

ی دهد این استتت که در زمانی ناچار به کستت  قدرت شتتود که یک حزب تندرو رو

جنبشی را که رهبری می کند هنوز به بلوغ الزم نرسیده است.  در هر صورت با توجه 

ستی العادهبه اهمیت فوق سیالی سو سیار مهم جنبش  سناد ب ی این مقدمه انگلس که از ا

 پردازم.های آن میترین بخشاست، در زیر به مهم

 

 صلی مقدمهنکاتِ ا
ی ها و مواضتتع مارکس )و خودش( دربارهانگلس ضتتمن دفاع از بستتیاری از نظریه

کند. هایی که در آن زمان داشتند اشاره می«توهم»ها و «خطا»، به 1۸۴۸انقالب)های( 

                                                      
1https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/peasant-war-

germany.pdf آلمان در یدهقان جنگریک انگلز، فرد  
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رخ داد )انقالبی که به سلطنت لویی فیلیپ  1۸۴۸ی گوید زمانی که انقالب فوریهاو می

دوم را مستقر کرد(، ما با درکی که در آن زمان داشتیم، تصوری پایان داد و جمهوری 

)قیام مردم فرانسه  1۸3۰)انقالب کبیر( و  1۷۸9مشابه تجربیات انقالبی قبلی فرانسه در 

دنبال آن او از کشتتور فرار کرد، و های تحمیلی شتتارل دهم، که بهبر علیه محدودیت

کند که زمانی که در اواضتتافه میمان بود. لویی فیلیپ جانشتتین او گشتتت( در ذهن

ماه ژوئن  یام  فت، )ق یا و بورژوازی درگر تار  1۸۴۸پاریس نبرد بزرگ بین پرول

سرمایه شکل از  و  کاریداران، در اعتراض به محافظهکارگران بر علیه دولت موقتِ مت

شد(، از نظر ما تردیدی نمانده بود که نبردِ  سرکوب  شیانه  صالحات، که وح کُندی ا

یش به پ« طوالنی و پُر از تغییر انقالبی»ی ازه آغاز شتتده، و باید در یک دورهعظیم ت

را که تصتتور « های والگاردموکرات»کند که مارکس و او توهم رود. او اضتتافه می

پیروز خواهند شد، نداشتند، و در آن مقطع فصل اول انقالب « مردم»زودی کردند بهمی

همین دلیل دیگران ما را شده اعالم کردیم، و به تمام« وقوعِ یک بحران جهانی»را تا 

 « عنوان خائنین به انقالب تکفیر کردند.به»

مبرا « خطا»کند که با این حال مارکس و او هم از پس از این مباحث، اشتتاره می

تاریخ ... نشان داده که نظر ما در آن زمان یک توهم »کند که نبودند. ازجمله طرح می

نهبوده. حتی فراتر ا تاریخ  که ز آن:  تهو بل نداخ مان را دور ا ما در آن ز طای  ها خ تن

ست. امروزه  ساخته ا شرایطی را که پرولتاریا باید در آن مبارزه کند، کامالً دگرگون 

ای است که در موقعیت از هر جهت منسوخ گشته، و این نکته 1۸۴۸ی مبارزاتی شیوه

 «. طلبدتری را میکنونی بررسی دقیق

ست که گری که انگلس بر آن تأکید میی دینکته شت»گذارد، این ا رک شکل م

 ها یکتمام انقالب« اند.های اقلیت بودهها تاکنون این بوده که انقالبی انقالبهمه

یک اقلیت حاکم ستترنگون »اقلیت حاکم را با اقلیت دیگری جایگزین کرده استتت. 

اه دولت را منطبق با دستتت گرفت، و دستتتگشتتدو اقلیت دیگری کنترل دولت را به
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ها حتی اگر در مواردی اکاریت هم در این انقالب« نیازهای خودش بازستتازی کرد.

ست، و  شته، این کار را آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت اقلیت انجام داده ا شرکت دا

شتتود که اقلیتِ ستتب  برخورد منفعل و عاری از مقاومت اکاریت، چنین وانمود میبه

 ی مردم است. همه یحاکم نماینده

وسو و جهتی که مبارزه باید انگلس در جای دیگرِ مقدمه بر ضرورت درکِ سمت

شاره میبه ، تنها معدودی از مبارزین از جهتی که 1۸۴۸گوید در کند و میخود گیرد، ا

شتند. ی رهاییمبارزه صوری دا ی های پرولتر، حتخودِ توده»بخش باید به خود گیرد، ت

 کامل خبریِگیری شود، در بیوسویی که باید پیاز پیروزی، از سمت در پاریس، پس

 «بودند.

ثابت  «کردندما و کسانی که مال ما فکر می»یی که تاریخ به «خطاها»وی باز به 

ساسکرده باز می شاره میگردد، و به یکی از ح ضوح وتاریخ[ به»]کند: ترین نکات ا

سعه ضعیت تو شان داده که و صادی ن قاره ]اروپا[ در آن زمان برای جایگزینیِ ی اقت

سرمایه سیار زیادی، نارس بودو...تولید  ضیح می« دارانه، تا حد ب دهد که دلیل آن، تو

شرفت سعه و پی صادی بود که پس از تو سر اروپا رخ داده  1۸۴۸های عظیم اقت سرا در 

سپس تأکید سترش یافته بود.  شورهای مختلف گ صنعت بزرگ در ک  بود و طی آن 

« داریی ستترمایهی شتتیوهپایه»تمامی بر که به« انقالب صتتنعتی»کند که همین می

داری را های پیشاسرمایهای از شیوهطبقاتی را آشکارتر ساخت، پاره استوار بود، روابط

ید، و  یک « یک بورژوازی واقعی»برچ یاس »و  یای صتتنعتی واقعی در مق تار پرول

 را پدید آورد. « بزرگ

گلس می ن یا جهگو ی ت ن تحوالت، د در  ین  ین»...ی ا ب بزرگِ ارتش  لی و  مل ل ا

راند، و با اطمینان به پیروزی، ناپذیر به پیش میها به شتتکلی مقاومتستتوستتیالیستتت

آمیز راقاز لحن اغ« شود.تر مییافتهکند، و سازمانشکل روزافزونی گسترش پیدا میبه

ری مهمی که به آن اشتتاره گیاین برداشتتت انگلس در آن زمان که بگذریم، نتیجه
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اگر حتی همین ارتش نیرومند پرولتاریا »گوید توجه استتت. او میکند، بستتیار قابلمی

ی زیادی با کستت  پیروزی با یک هنوز نتوانستتته به هدف خود برستتد، اگر فاصتتله

ضع ضربه ضعی به مو سختِ مبارزه، آرام باید از مو شوار و  سیر د ی نهایی دارد، در م

بار برای همیشتته ثابت این امر یک»کند که وی تأکید می« کند.دیگر پیشتتروی 

سازی اجتماعی در می س  پیروزی برای باز از طریق وارد  1۸۴۸کند که تا چه حد ک

 « گیرانه، امری ناممکن بود.ی غافلآوردن یک حمله ساده

شت کمون انگلس آن سرنو گاه پس از مرور دوران دیکتاتوری لویی بناپارت، به 

سامبر می پاریس پرولتاریا لویی بناپارت با حمایت دهقانان و لمپن 1۸۴۸پردازد. )در د

سال بعد در به ریاست سه  شده بود،  پارلمان را منحل کرد و با  1۸۵1جمهوری انتخاب 

شید، و تا  ست  1۸۷1اعالم امپراتوری، به جمهوری دوم پایان بخ شک سمارک  که از بی

اتوری بناپارتی را برقرار ستتاخت.( انگلس در خورد، و برقراری کمون پاریس، دیکت

از این پس در پاریس هیچ انقالبی جز »آمیز پاریس که نشتتان داد مورد قیام موفقیت

دست ، به دوران کوتاهی که در کمون پاریس قدرت به«انقالب پرولتری ممکن نیست

زمانِ  ازیک بار دیگر، بیستتت ستتال بعد »گوید، کند، و میپرولتاریا افتاد اشتتاره می

د ی کارگر تا چه حی ما، ثابت شد که حتی در آن زمان برقراریِ حکومت طبقهنوشته

ضیح« غیرممکن بود. شت، و به دهد که چهمی او تو سه، پاریس را تنها گذا گونه فران

ها ها )اکاریت( و پرودونیستتتحاصتتلِ داخلی کمون بین بالنکیستتتدعواهای بی

یت(،  ید کردداکدام نمیکه هیچ»)اقل با چه  ند  جه، می«نستتت  یپردازد. انگلس نتی

فرانستته و کمون پاریس،  1۸۴۸انگیزی را در مورد هر دو رویداد بزرگ، انقالب غم

دستتت آمد، به همان به 1۸۷1ای در چون هدیهای که همپیروزی»کند که، می طرح

 «ثمر بود.، بی1۸۴۸ی گیرانهی غافلی حملهاندازه

س از تنها پپردازد که پرولتاریای مبارز نهدوارانه به این واقعیت میحال او امیبااین

شیوه شد، که به  صحنهکمون نابود ن شاره ای دیگر در  ست باقی ماند. انگلس ا سیا ی 
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کند که پس از شتتکستتت کمون، مرکز ثقل جنبش کارگری اروپا از فرانستته به می

رشد  دموکراسی، و سوسیالشدت در حال پیشرفت بودشدن بهآلمان، جایی که صنعتی

شرح می سیاری یافته بود، انتقال یافت. انگلس  ستفادهب از  دهد که کارگران آلمان با ا

انگیز حزب کمک برقرار شتتده بود، به رشتتد شتتگفت 1۸66حق رأی همگانی که از 

سیال سو شد کرد و بهدموکراتکردند، آرای  ستی، )که ها ر سیالی سو ضد  رغم قانون 

به یکی از بزرگآرای حزب را بر جام  کاهش داد(، ستتران ندی  ترین و ای چ

 کارگران آلمان[ با نشان»]گوید، ترین احزاب آلمان مبدل شد. انگلس مییافتهسازمان

شتتان در دیگر گونه باید از حق رإی همگانی استتتفاده شتتود، رفقایکه چهدادن این

سالح جدیدی، بُرنده شورها را با  سالح، مجهز کردند.ک ستاو به  «ترین   عطف مانیف

سی، کند که اعالم کرده بود بهمی ست آوردن حق رأی همگانی، و دموکرا یکی از »د

انگلس حتی به الستتال هم )که « ترین وظایف پرولتاریای مبارز استتت.اولین و مهم

خاطر همکاری با او سخت سرزنش کرده ها پیش از آن مارکس طرفدارانش را بهسال

ی حزب کارگر فرانستته را )که قول معروف برنامهپس نقلکند. ستتبود( اشتتاره می

 اش را نوشته بود( طرحطور که قبالً در قسمت اول اشاره شد، خود مارکس مقدمههمان

ای ای برکاری، به وستتیلهای برای فری وستتیله»کند، که نظام حق رأی را باید از می

 تبدیل کرد.« رهایی

شیوه شدن  سوخ  سنگربندیی قیامانگلس در پایان، به من ها های خیابانی ازجمله 

ندهمی گاهی ارتشپردازد و توان فزای یک طرف، و ها و دستتت های ستترکوب از 

ت هوده نیسگوید بیکند. میشدن امکانات مبارزین از سوی دیگر، را طرح میضعیف

د، و کننها شتتلیک میخواهند ما را به جایی بکشتتانند که تفنگکه طبقات حاکم می

ش ستهیچکند که این حرف بهکنند. او تأکید میها پاره مییرشم  وجه به معنی آن نی

ست که که در آینده جنگ شت، بلکه بدان معنی ا شی نخواهند دا های خیابانی دیگر نق

سو شرایط به زیان مبارزین غیرنظامی و به نفع نیروی نظامی تغییر کرده به این 1۸۴۸از 
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ضافه می ست. انگلس ا شد کند که ا صورتی موفق خواهد  جنگ خیابانی در آینده در 

شود. )نکته سط عوامل دیگری جبران  سیار مهم که درکه این تعادل نامطلوب تو  ای ب

سالقیام سیع خیابانی  شاهد بودههای و ضافه میهای اخیر در خاورمیانه  کند، ایم.( و ا

تاریخ همه چیز را وارونه می» ما طنز تلخ  خاذ  'گرانشتتورش'، 'هاانقالبی'کند.  با ات

های غیرقانونی و قیام، گیری شتتیوهمرات  بهتری از پیهای قانونی وضتتعیت بهروش

 «داریم.

 

 ی انگلسها به مقدمهالعملعکس
صه، همانبه ضوح میطور خال توان دید، انگلس در این مقدمه، در آخرین طور که به و

شکارا نظرات متفاوتی را از نهای زندگیماه های قبلی خود و مارکس طرح ظریهاش، آ

ستکند. چنانمی سی شد، واکنش مارک شاره  ها به این مقدمه متفاوت بوده و چه قبالً ا

ترین از مهم 1اند.های متفاوتی را عرضتته کردهگیریهر یک با خوانش متفاوتی نتیجه

شده، مقالهنوشته ضع انگلس نوشته  شتاین و مارک»ی هایی که برعلیه این موا سیسم برن

را  ی خود به انگلسی لوچیو کولتی استتت. کولتی مبنای حملهنوشتتته« الملل دومبین

سیاسینامهتوصی»دهد، که آن را قرار می 1۸9۵ی همین مقدمه خواند. انگلس می« ی 

ادعای کولتی ضتتعف نظری انگلس بود که کند بهطور که پُل کالگ اشتتاره میهمان

                                                      
1 -Samuel Hollander, 2011, Fredrich Engels and Marxian Political 

Economy, Cambridge university Press.  

- Lucio Colletti, (1972), “Bernstein and the Marxism of the Second 

International”, in Colletti, L. From Rousseau to Lenin: Studies in Ideology 

and Society, Monthly Review Press. 

-Paul Kellogg, (1991), “Engels and the Roots of ‘Revisionism’: A Re-

Evaluation”, in Science and Society, Vol. 55, No.2, 158-174. 

Terrell Carver, (1981), Engels, Oxford University Press. 
-Hall Draper, (1977), Karl Marx Theory of Revolution, Vol 1. Monthly 

Review Press. 
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شتایالملل دوم را به ریویزیونیبین ن سم کشاند، چرا که به باور کولتی ریویزیونیسم برن

درستتتی این نظر کولتی را کامالً ی انگلس استتت. کالگ بهنوعی متأثر از مقدمهبه

ست و مردود می شده در مقدمههای عمدهداند، و به تفاوتنادر ی ای بین نظرات ابراز 

شاره می شتاین ا در کتابی که در باره انگلس  رکند. یا، تِرِل کاروِانگلس و نظرات برن

سعی می ساس  شت، از ا شود، نو کند که بین نظرات انگلس و مارکس تفاوت قائل 

با کتاب  نداشتتت. در آنتی دورینگ ازجمله ادعا کند که مارکس  انگلس موافقت 

شاره می شده مقابل، کالگ ا شر  سال قبل از مرگ مارکس منت کند که این کتاب پنج 

شت، آن نظر را اعالم می کرد. ازبود، و اگر او با نظر هال دِریپِر ات انگلس اختالف دا

قل می ید قرار داده بود. دِریپر نیز ن تأی کند که که مارکس کامالً این کتاب را مورد 

ی انتشتتار این مقدمه و نه ی نحوهی تند و تیزی دربارهبعداً با یکی از همکارانش مقاله

دموکرات آلمان، از ی رهبران حزب سوسیالهامحتوای آن نوشت و تالش کرد توطکه

  1جمله برنشتاین، لیبکنخت )پدر(، کائوتسکی، و حتی بِبِل را نشان دهد.

گنجد، اما کافی های موافق و مخالف در این زمینه در این مختصتتر نمیمرور بحث

باره ما با دو نوع برخورد افراطی مواجهیم. یک گرایش استتت اشتتاره کرد که در این

عنوان کستتی که تماماً ریویزیونیستتت و کولتی و کاروِر استتت که انگلس را بهنظیر 

های کالگ و دِریپِر، دهد، و گرایش دیگر نظیر دیدگاهتجدیدنظرطل  شتتده ارائه می

ضه میانگلس را تماماً همان که قبالً هم بوده، و بی ر من نظکند. بههیچ تجدیدنظری عر

نباید فراموش کرد که چنانچه بعداً در بخش مربو  اند. هر دو دید عاری از دقت الزم

شریح شد، انگلس برنامه به آلمان ت سال پیش از آن به خواهد  ی ارفورت را که چند 

                                                      
1 Hall Draper, (2005), Karl Marx Theory of Revolution, Vol 5. Monthly 

Review Press. / 
منتشر شده است.  واکاوی سوسیالیستیای از این مقاله به فارسی توسط ح. آزاد در سایت اخیرا ترجمه 

https://wakavisoc.org/2019/04/30/تیوص-نیآخر%E2%80%8Cنامهانگلز 
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لس درستی از انگتصوی  حزب رسیده بود، سخت مورد انتقاد قرار داده بود. کالگ به

ویا ی کولتی را که گکند که کماکان به انقالب اکاریت باور دارد، و این ادعادفاع می

کند. ی کارگر از طریق پارلمانی حتماً به قدرت می رستد رد میانگلس گفته که طبقه

شارهاو به ستی ا سنگرِ کارگران، را با نظر در سنگر به  ضرورت حرکتِ  ی انگلس به 

شی در تحلیل اش از  ضعی»گرام سه می« جنگ رودررو»و « جنگ مو کند. اما مقای

 ماند.توجه میکند، بیی بسیاری که انگلس در مقدمه طرح میهاکالگ به تجدیدنظر

شگیِ خود را  ست که انگلس در این مقدمه هم باورهای بنیانی و همی واقعیت این ا

شتای موارد تجدیدنظر از پارهکند و هم در پارهطرح می های قبلی را. توجه به ای پردا

سی در مقدمه انگلس بهچند نکته سا صوص حائز اهی ا ست، از آنخ جمله رد میت ا

یک اقلیت است، که تأکیدی دیگر بر انقالب اجتماعی توسط  های سریع توسطانقالب

و های عینی و ذهنی انقالب دارداکاریت مستقل و خودآگاه است و تکیه بر پیش شر 

و «وسویی که انقالب به خود می گیردسمت»ها از ضرورت درک روشن سوسیالیست

شاره به این سعهکه ا ضعیت تو صادی در قارهو  «نارس»ی اروپا در زمان انقالب ی اقت

ی کارگر حکومت طبقه»که تاریخ نشتتان داد که در زمان کمون پاریس بودهو این

رشتتد که پرولتاریای روبهبودو این« ثمربی» 1۸۴۸، و آن نیز نظیر انقالب «عملی نبود

ی به موضتتع دیگر پیشتتروی آرام از موضتتع»ی ستتخت و طوالنی خود باید در مبارزه

های قانونی و پارلمانی، که همگی بیانگر و و تأکید بر اهمیت استتتفاده از شتتیوه«کند

گذار دید های متفاوتی مبتنی بر تحوالت واقعی اجتماعی اروپا، توسط دومین پایهتحلیل

 مادی تاریخ بود.

ست سیالی سو شرایط عینی، انگلس بر آن بود که  من حفظ ضها با توجه به تغییر 

های مناس  و عملی را در پیش گیرند. این تغییر و باورهای انقالبی خود، باید سیاست

سؤال اینتحول را در خود مارکس هم می توان انتظار دیگری ست که آیا میبینیم، و 

شد و  شت  دیدگاهی که در آن تجدید نظر نبا شرایط دائماً متحول دا از تحلیل مادی 
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ی د، یک دیدگاه مذهبی است. مادام که تصور این بود که جامعهتجدید نظر جایز نباش

تر و دار ضتتمن فربهی ستترمایهشتتود، و طبقهدوقطبی می تستترمایه داری با ستترع

ی کارگر ضتتمن شتتود، طبقهتر میقدرتمندتر شتتدن، از نظر تعداد کوچک و کوچک

سان شدن و یک شار میشود، و تر میتر و انقالبیشدن، بزرگ و بزرگفقیرتر  انی اق

پیوندند، و این اکاریت عظیم ی کارگر میشتتوند، و به طبقهتر میکوچک و کوچک

سرمایه سرمایهداران قرار میرودرروی اقلیت کوچک  سقو   داری از طریق گیرند، و 

دهد، از نظرتکوری مشتتکلی در کار نبود. اما الوقوع رخ مییک انقالب پرولتری قری 

شان داد که درست تر مسکله زمانی پیچیده شد که بررسی واقعیات و پراتیک سیاسی ن

نقالب رسد، اما روند اداری به پایان نمیاست که بدون یک انقالب سوسیالیستی سرمایه

ن رفت. ایتر از چیزی استتت که انتظار میتر و بس طوالنیاجتماعی بستتیار پیچیده

ما مرتبطها که، در جنبهواقعیت ظام ستترمایهاش، به تحوهای مختلف ا داری و الت ن

را  هاییشود، حتی در اواخر قرن نوزدهم تجدیدنظرهای طبقاتی مربو  میگیریشکل

شیوههای قبلی، بههایی از دیدگاهدر جنبه سرمایه ویژه در  های مبارزاتی برای گذار از 

ضحداری می ستبود که تحوالت قرن طلبید. وا ستم و بی ای ویکم تجدید نظرههای بی

 طلبید.تری را میشبی

 

 

 : کارل کائوتسکی1-3

مهکائوتستتکی در زندگی به درخواستتتت نا که  ندنی خود  جذاب و خوا ی بستتیار 

ست سیالی شرحبرای آن 19۰۲های روس در سو شته بود تحول نظری خود را   ها نو
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به اتریش  1دهد.می مادرش او را از شتتهر محل تولدش، پراگ،  پدر و  در کودکی 

ون برد. با وقوع کمها بسیار رنج میی اتریشیاز برخوردهای نژادپرستانهآورند و او می

گیرد و سخت به سوسیالیسم فرانسوی گرایش های انقالبی او شدت میپاریس گرایش

سیال 1۸۷۴کند. در پیدا می سو پیوندد. اختالفات درونی دموکرات اتریش میبه حزب 

ست و چپ  ستو جناححزب بین دو جناح را س ا ستار رابطهرا ستانه با ت خوا ی دو

ست شوند، هایی که میبورژوازی لیبرال بود و تنها بر خوا صله عملی  ستند بالفا توان

ستی در میان مردم  کرد، اما جناحتأکید می سیالی سو چپ بر دیدگاه انقالبی و تبلیغات 

سکی می شت. کائوت ِصرف یکگوید که من بدون کوچکتکیه دا  ترین تردید، به 

شش ا شن، جناحک شاره می نقالبی، و نه یک درک رو کند که چپ را برگزیدم. او ا

اساتی عنوان یک انقالبیِ احسعنوان یک مارکسیست بلکه بهاش به حزب نه بهپیوستن

ی مارکس و انگلس را آغاز کردم، و هر چه گوید با بدبینی زیاد مطالعهبود. وی می

سکی ها انتقاد کنم. کائوتیافتم که از آنش میتر گرایفهمیدم، بیشها میتر نظر آنکم

ی گیرام، و نتیجهکند از آن زمان این گرایش را در بستتیاری دیگر هم دیدهاضتتافه می

 «تر است!اش سادهمرات  از فهمیدنرد کردن مارکس به»کند که جالبی می

ضیحدر مورد گرایش یافتن سم تو سی با  اشرغم مخالفتدهد که بهمی اش به مارک

سم او را جل  کرد. یکی این باور که ی مارکس، دو جنبهاتوریته سی ضع مارک ی مو

صاح  مالکیت بجنگد، و ی کارگر برای رهایی خود باید بر علیه همهطبقه ی طبقات 

شی از تجربه سی بورژوایی، ی زوال لیبرالاین را با درک خود نا سی و دموکرا دموکرا

ستا میهم سکی میی دوم، دید. نکتهرا  گوید در آن زماندرک مادی تاریخ بود. کائوت

سانی چون لویی بالن، بالنکی و  سویِ ک سم فران سیالی سو سالی و  التقاطی از گرایش ال

 کرد. اش عمل میروسو در ذهن

                                                      
1  Social Democrat, Vol. 6 No. 12, Dec. 1902. In 

https://www.marxists.org/archive/kautsky/1902/12/autobiography.htm 
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 «پاپِ مارکسیسم»یا « مایه و متکبرنمای میانعالِم»
بالً اشاره طور که قمانبود که ه دموکراتسوسیالی نخستین کار کائوتسکی با نشریه

شریه سردبیریشد، ن سرانجام به  شتاین  سکیای بود که برن سیده بود. کائوت در  اش ر

اش مالقات با مارکس، انگلس و «عطف زندگینقطه»شتتود، و به لندن اعزام می 1۸۸1

شتِ اولیه ست. بردا شتاین ا شور برن ساله، که در  ۲۷ی مارکس از این جوانِ هوادارِ پر

د، خوان« مایه و متکبر ولی پرتالشنمای میانعالِم»به دخترش جِنی او را یک  اینامه

ریزی را پایهزمان نو، ی نشریه 1۸۸3در « مایهمیان»چندان جال  نبود. اما همین جوان 

شد، سردبیر آن  شریه کرد و  سیالن سو دموکرات آلمان، ای که ارگان تکوریک حزب 

الملل ی تکوریک سوسیالیسم بینترین مجلهورت مهمصقول گ ری استینسون، بهشد و به

شاعهدوم درآمد، و مهم سوی آن ایفا ترین نقش را در ا سم در اروپا و فرا سی ی مارک

یست پردازان مارکسترین نظریهعنوان یکی از سرشناسسرعت بهکائوتسکی به 1کرد.

شد. انگلس هم در  سکی را مأمور تنظیم و ویرایش 1۸۸۸شناخته  سه مجموعه کائوت ی 

ضافیهای ارزش نظریهجلدی  سکی از  ا که در منظور آن، به1۸۸۵مارکس کرد. کائوت

در تماس نزدیک با  1۸9۰مکان کرده بود، و تا نزدیکی انگلس باشتتد، به لندن نقل

هم یکی  1۸91داد، و همزمان چند کتاب نیز منتشر کرد. در انگلس به فعالیت ادامه می

 دموکرات آلمان بود. ی ارفورت حزب سوسیاللی برنامهی اصاز سه نویسنده

را از رده  دموکراتسوسیالی با پایان گرفتن قانون ضد سوسیالیستی، حزب نشریه

شریه زمان نوخارج و  شار ماهانه به ن ود شکند و مقرر میی هفتگی تبدیل میرا از انت

ائوتسکی رعهده گیرند. ککه کائوتسکی با همراهی برنشتاین مشترکاً سردبیری آن را ب

شتوتگارت باز می شتاین کماکان ممنوعبه ا ست و در گردد، اما برن الورود به آلمان ا

                                                      
1 Gary Steenson, (1991), Karl Kautsky, University of Pittsburg Press. 
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اش های قبلیهای کائوتستتکی برخالف کتابماند. در این مقطع نوشتتتهانگلستتتان می

(، به مستتائل عاجل روز تاریخ ستتوستتیالیستتم، و ی طبقاتیمبارزه، توماس مور)نظیر 

 . ی کشاورزیمسکلهو  پارلمانتاریسمهای ز آن جمله است کتابپردازد، امی

وتسکی با ی کائی مارکسی فاصله گرفت، رابطهزمانی که برنشتاین از مبانی نظریه

شت. با مرگ انگلس در  سردی و مقابله گذا شتاین رو به  ها نظر، این اختالف1۸9۵برن

پرداز مارکستتیستتت، و ترین نظریهعنوان مهمگیرد. کائوتستتکی حال بهشتتدت می

پاپِ »ای محافل عنوان شود، و در پارهترین وارث مارکس و انگلس قلمداد میشاخص

ی ابقهرغم سشود. از همین پایگاه است که برنشتاین را، بهبه او اطالق می« مارکسیسم

دهد. طور جدی مورد نقد قرار میها، بهای عرصتتهدوستتتی، و نزدیکی فکری در پاره

 1۸9۰گوید از دهد. او میتأملی در مورد برنشتتتاین ارائه میتوضتتیح قابل کائوتستتکی

شتاین شخصیت دیگری به خود گرفت، توجه اش از مبارزات کارگران آلمان کنار برن

شته و بیش ضای آنتر به جنبشگذا شد، و ف ثیر جا نیز بر او تأهای انگلیس معطوف 

سی به هر سو کارگران انگلی شته بود. از یک  سیچه که وعدهآن گذا دنِ ی به نتیجه ر

صله نمی سی نیز بیشکردند، و محافل طبقهداد، توجهی نمیبالفا سط انگلی تر با ی متو

سکی می شتند. کائوت سم خِیرخواهانه )فیالنتروپیک( گرایش دا سیالی سو گوید یک 

 های انگلیسی که از تغییر دادن کارگران دلسرد شده بودند، سعیبرخی از سوسیالیست

ستان و می کردند که بورژوازی را تغییر دهند. وی به امکانات اقتصادی امپراتوری انگل

ضاع تجارت و بهره شدن پارهبهبود او شمنیمند  سبت به ای کارگران، که از د شان ن

ستتو به جا از یککند. )کائوتستتکی در اینداری کاستتته بود، نیز اشتتاره میستترمایه

ی ها اشاره دارد.( وها و فابیانو از سوی دیگر به اُوونیها ی تفکر چارتیستماندهباقی

سم»اش را با مخالفت شتاینی ش -آنتی ، که کتابی نیز تحت عنوان «برن شته  تاینبرن نو

تر از تر و پُرمانعمان طوالنیهایآلراه رستتیدن به ایده»گوید دارد و میبود، ابراز می

ینی بفاوت از آن چیزی بود که پیشکردم، و بستتیاری امور متآن بود که تصتتور می
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ایم در ها داشتههایی را که ما سوسیالیستکند اگر دستاورد، اما اضافه می...«کردمو می

شدهمان نزدیکبه هدف»مرات  نظر گیریم، خواهیم دید که به شت«. ایمتر   این بردا

 کائوتسکی در آغاز قرن بیستم بود. 

پرداز مارکسیست در جهان طرِف ترین نظریههمعنوان مکائوتسکی از آن تاریخ به

ست سیالی سو شورت  شورهای مختلف جهان بود. لنین در م ، زمانی که 19۰۲های ک

شاهنگ طبقهخود را می چه باید کردکتاب  شت، برای توجیه مفهوم پی ر از ی کارگنو

سکی نقل می ستکائوت سیالی سو شورکرد.  شور خودمان نیزهای دیگر ک  ها از جمله ک

سکی را مهمک سی میترین مرجع نظریهائوت ست تماس ی مارک ستند. از آن نمونه ا دان

شاوز چلنگریان از طرف گروه دموکرات سکی 19۰۸های تبریز در آر سخ کائوت ، و پا

 1زمان نو.ی ی این گروه در نشریهاش نسبت به انتشار نامهبه او و اعالم تصمیم

 

 «سمارکسیسستِ ارتدک»یا « لیبرال و مرتد»
شیوه ستی، در مورد  سی ضمن حفظ باورهای بنیانی مارک سکی  ستکائوت ابی به یی د

ر آن هایی داشت. سعی او بهدف نهایی، به شکل انقالبی یا به شکل دموکراتیک تردید

 های قانونی و پارلمانی حزب نوعی آشتیبود که بین دیدگاه انقالبی مارکس و فعالیت

به آن 1۸91ی ارفورت در تدوین برنامه برقرار کند. این امر را از زمان ، که انگلس 

طور که بعداً در قستتمت توان مشتتاهده کرد. برنامه، همانستتخت ایراد گرفته بود، می

تری به آن پرداخته خواهد شد، از یک سو از مربو  به رفرمیسم آلمان، با تفصیل بیش

سرمایهجمله به مرگ قری  شتراکالوقوع  ضرورت مالکیت ا سایل تولید، داری و  ی و

شیوهتأکید می سوی دیگر،  ی نیل به گذار را نه از طریق انقالب، که از گذارد، اما از 

                                                      

 نگاه کنید به: 1
demokrasi.htm-http://www.tabrizinfo.com/tabriz/jonbesh/sosial 

http://www.tabrizinfo.com/tabriz/jonbesh/sosial-demokrasi.htm
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دنبال تصتتوی  برنامه و اعتراضتتاتی که بیند. بههای قانونی و پارلمانی میطریق شتتیوه

بارزهبرانگیخت، کائوتستتکی کتاب  قاتی م بل از پیروزی ی طب تا ق را نوشتتتت که 

شویک سادهسیه، از پرخوانندهها در روبل ستی در زبانشدهترین متون  های ی کمونی

که از آن باور بود  کائوتستتکی بر این  یهمختلف بود.  که ستترما بهجا  خاطر داری 

سقو  خواهد کرد، عمده ها باید صرف مبارزه برای تالش سوسیالیست یتضادهایش 

 بورژوازی گردد. بهبود امکانات مادی و ذهنی کارگران و تحمیل اصالحات به 

شت که آلمان در یک جنگ  سکی، با این بردا شروع جنگ جهانی اول، کائوت با 

اش، دموکرات و پایگاه مردمیدفاعی قرار گرفته، از گرایش عمومی حزب ستتوستتیال

شدن کردند، پشتیبانی کرد، اما سپس با روشنیعنی کارگران، که از جنگ حمایت می

ضعیت جنگ با آن به مخالفت برخ ست و همراه با جریانات دیگر در ایجاد حزب و ا

زمانی که بستتیاری از  191۷اما در  1های مستتتقل شتترکت کرد.دموکراتستتوستتیال

ستقل ستند، همراه با باقیم ست آلمان پیو ستماندهها به حزب نوبنیاد کمونی ها به قلی م

سیال سو سیدن حزب پس از انقالب حزب  شت، و با به قدرت ر  191۸دموکرات بازگ

های مستتتقل، نقشتتی هم در دموکرات و دموکراتآلمان، در دولت ائتالفی ستتوستتیال

مان ستتتال از طرف حزب رییس  فت. در ه پذیر جه  خار کمیستتیون »وزارت 

سیار مهمی در این زمینه مطرح« هاکردناجتماعی شنهادهای ب کرد، که البته  شد و پی

ت ش به اتریش بازگشاگیری نشد. وی با تضعیف موقعیتهیچ یک از سوی حزب پی

سپس به هلند و تا هنگام حمله سلواکی و  ی هیتلر در آن جا ماند، و پس از آن به چک

راست  در آمستردام درگذشت. کائوتسکی هم با جناح 193۸رفت، و در همان سال در 

سم را نه سوسیال سی آلمان و هم با جناح چپ آن جریان مخالف بودو سوسیالی دموکرا

                                                      

شارات آگاه. یا در  1 ستم، انت سعید رهنما، انقالب آلمان، در باز خوانی انقالبهای قرن بی نگاه کنید به 
 نقد اقتصاد سیاسی
https://pecritique.com/2017/04/08/  
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توان ستتریعاً با انقالب داد، و نه معتقد بود که میات تقلیل میبه یک ستتری اصتتالح

سیاسی را به سم رسید. او معتقد بود که کارگران باید قدرت  دست ضربتی به سوسیالی

 ای دموکراتیک.آورند، اما نه به شکل دیکتاتوری، بلکه به شیوه

شویک سکی با بل سیه، کائوت ستدر خصوص انقالب رو سیا لنین  یهای انقالبها و 

ای هها و برداشتتت، در نقد ستتیاستتتدیکتاتوری پرولتاریاستتخت مخالف بود. کتاب 

ی لنین قرار گرفت. کائوتستتکی در این کتاب بلشتتویکی بود، که ستتخت مورد حمله

تر از کند، و این رویداد را بزرگازجمله انقالب اکتبر را با کمون پاریس مقایستته می

فرق این دو این بود که در کمون تمامی جریانات  گویدکند. اما میکمون قلمداد می

پرولتری مشتتترکاً و با همکاری یکدیگر کمون را بر قرار ستتاختند، اما در روستتیه 

ها به قیمت ضربه زدن به دیگر جریانات سوسیالیستی دولت تشکیل دادند، و بلشویک

شویک سی و دیکتاتبی آن که به لنین توهین کند، از درک بل ی انتقاد ورها از دموکرا

سکی در این کتاب ازجمله تأکید کرد که می س»کند. کائوت ی برای ما اهمیت دموکرا

های گذار به دولت کارگری داشتتته باشتتد، تنها محدود به تأثیری که بتواند بر شتتکل

ی دموکراستتی در این مرحله برای ما، نقشتتی استتت که در ترین جنبهنیستتت. مهم

یا میپخته تار ند دکردن پرول باشتتتد.توا ته  انقالب پرولتری و لنین در کتاب  1«اشتت

که مادام که استامار طبقاتی انتقادات مهمی از جمله این ضمن طرح ۲،کائوتسکی مُرتد

 ترین زبان، که از رسومتواند وجود داشته باشد، با خشنوجود دارد، برابری واقعی نمی

ست، به ایآن زمان بود و هنوز هم برای پاره سند ا اش سگِی که پوزهتوله»ن ای موردپ

کت می به هر طرف حر هدرا  گاه بورژوازی»، و «د له می« چاکر در با حم ند.  ک

                                                      
1  Karl Kautsky, The Dictatorship of Proletariat, National Labour Press, 

1919 (original German in 1918. 

https://www.marxists.org/archive/kautsky/1918/dictprole/ch01.htm#top 
2 https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/prrk/ 
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ها پس از انقالب اکتبر، و انشتتعاباتی که در تمام ی لنین و بلشتتویکمحبوبیت فزاینده

ست داد. جریان سکی اعتبار خود را بیش از پیش از د صورت گرفت، کائوت های چپ 

خواستتت به چنان بر او ماند، که در جنبش چپ اگر کستتی هم مینعنوان مُرتد نیز آ

شاره سکی ا ساس میکائوت صفت را به کار برد، و ای کند، اح کرد که حتماً باید این 

 ای، این صفت بخشی از نام فامیلی او شد!برای پاره

سعی  پرداز لیبرال است وهای لنین این بود که کائوتسکی یک نظریهیکی از اتهام

ه که مارکس را هم لیبرال عرضه کند. اما این اتهام حقیقت نداشت، و کائوتسکی کرد

صه سبیده بود، که در غرب پارههایی آندر عر صول چ ترین مبلغ ای او را مهمقدر به ا

 «مارکسیسم عامیانه )والگار(»ی ، و حتی نماینده«آیین )ارتدکس(مارکسیسم درست»

هایش های لنین سب  شد که کائوتسکی و نوشتهلهدانستند. جذابیت بلشویسم و حممی

های دیگر نیز که احزاب چپ عمالً هر متن دبستتتانی و فراموش شتتود و در زبان

صه سی و چینی در عر ستانی رو شور خود ترجمه دبیر سی را به زبان ک سیا صاد  ی اقت

سکی، جز پارهمی شتهکردند، آثار مهم کائوت ه اش، را نهای قبل از اعالم ارتدادای از نو

 های خود را، همها و توهمترجمه کردند و نه خواندند. شک نیست که کائوتسکی خطا

ما کدام نظریه –در نظر و هم در عمل داشتتت  ها، و کدام فعال گوپرداز، جز غی ا

سی، جز آن شتهسیا شی ندا شامل ها که در عمل هیچ نق ست که این واقعیت  اند، ه

 اش نشود. حال

 

 ی عمل سوسیالیستییک برنامه رهنمود برای
صر مهمی از نظریه سکی که در مقاطع مختلف زندگیعنا سی کائوت سیا ش اهای 

اند. برای نمونه در توجهطرح کرده، حتی برای استتتراتژی ستتوستتیالیستتتی امروز قابل

ستیرهنمود برای یک برنامه» سیالی سو شت به جنبه 1919که در  1«ی عمل  های نو

                                                      
1 https://www.marxists.org/archive/kautsky/1919/01/guidelines.html 
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شاره م سیار مهمی ا صر نمی گنجد، ی جنبهکند. مرور همهیب سند در این مخت های این 

ستاما به سیا سناد  سه با دیگر ا های مهمی از آن گذاری آن زمان، به جنبهمنظور مقای

 کنم. اشاره می

سکی می سی را به 191۸گوید در نوامبر کائوت سیا ست پرولتاریای آلمان قدرت  د

ی عملی آن تهیه داند، که حال باید برنامهورت میی ارفآورد و او این را مدیون برنامه

پاریس و «کردندموکراتیزه»شتتود. در بخش  مارکس و کمون  به  با عطف  ، وی 

دولت، اولین وظیفه را انحالل ارتش و جایگزینی ارتش دائمی « خرد کردن»ضرورت 

شای مردمی می ضح بود که همین یک قلم از برنامهبا یک میلی م شی عمل، خداند. )وا

ها حزب را که جناح راست بر آن غلبه داشت و با حمایت ارتش به کشتار کمونیست

دست زده بود، برانگیزد.( وجه دیگر دموکراتیزه کردن عبارت بود از شکستن قدرت 

ست تحت کنترل مجلس ملی، که با انتخابات آزاد و همگانی دولت مرکزی که می بای

شهرداریشود، درآیدو و نیز اعطای حبرگزیده می ها، مناطق و ق خودگردانی محلی به 

ی خود تحت مجامع دموکراتیک انتخابی کنترل و اداره ها، که هریک به نوبهاستتتان

ضافه میمی ست که حقوق دموکراتیک بهشوند. او ا ست کند که نیازی به تأکید نی د

جدایی کل و غیره بخش  عات، حق تشتت له آزادی مطبو مده، از جم پذیری از آ نا

 کردن است. راتیزهدموک

ه گوید با توجه بمی« افزایش تولید، و ستتیاستتت اجتماعی»کائوتستتکی در بخش 

چه که مهم است افزایش ی نخست آنها، در وهلهصدمات وارده بر اثر جنگ و کمبود

ستتازمان »ی تولید. در مورد کارگران نیز پیشتتنهاد ایجاد یک تولید استتت نه شتتیوه

طور مستتاوی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان، و بهکند که را طرح می« اشتتتغال

شکیل می ستمزد را تعیین میدولت ت ساعات کار و حداقل د شرایط کار،  کند. شود، و 

ب کند. اما در مورد اعتصاگرایی دفاع میجانبهبه زبان امروزی کائوتسکی از نوعی سه

صامی شرایط بد اقت ستی و با توجه به  سیالی سو هتر دی بعد از جنگ، بگوید در دولت 
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های دیگر برای تامین حقوق خود استفاده کنند! او پیشنهاد است که کارگران از شیوه

صادی که نمیکند که در تمام بخشمی شوند، دولت های اقت صله اجتماعی  توانند بالفا

 ی موادای از صتتنایع را برای هر بخش ایجاد کند که هر یک مستتکولیت تهیهاتحادیه

زیع محصوالت، و نظارت بر شرایط تولید را بر عهده گیرد. رهبری هر اتحادیه اولیه، تو

چهارم چهارم نمایندگان صتتنایع مربوطه، یکشتتود: یکاز چهار گروه تشتتکیل می

های چهارم نمایندگان ستتازماننمایندگان شتتوراهای کارگری این صتتنایع، یک

صرف صنایع، و یکم لت. در مورد نمایندگان چهارم آخر نمایندگان دوکنندگان این 

صریح صرف کنندگان ت سرمایهمی م صنایع  ای و کند که اگر بخش تولیدی مربو  به 

کنند، تولید وسایل تولید باشد، این نمایندگان از صنایع مربوطه در اتحادیه شرکت می

شد، از نمایندگان تعاونی صرفی با صنایع م صرف و نواحی تحت و اگر بخش  های م

شش خواهند آم شارکت نمایندگان ذیپو سکی از م ا در هنفعد. )به زبان امروز، کائوت

ست و پایینواحد شبکههای باالد ست در مدیریت  صحبت مید صنایع  کند.( او ی 

های کارگران یا شتتوراهای کارگری، کند که در داخل هر واحد، کمیتهتأکید می

طمینان از تأمین های ستتندیکا و کستت  اموازات مدیران صتتنایع بر اجرای تصتتمیمبه

 کنند. حقوق کارگران، نظارت می

به  ماعی»بخش مهم دیگر این رهنمود  ته استتتت. «کردناجت یاف ها اختصتتتاص 

طبقاتی  یکردن تولید، بنیانِ مبارزهگوید، کارگران از طریق اجتماعیکائوتستتکی می

سایل تولید، با جامعه، که خودچینند، و بهرا برمی زئی نیز ج جای رودررویی با مالک و

شت. او تأکید می سروکار خواهد دا ستند،  سیار بااهمیت از آن ه کند که اما این کارِ ب

یش الزم به پ تدریج و با احتیا زدن انجام شتتود، و باید بههمتواند با یک چشتتم بهنمی

ماعیگوید مهمرود. وی می ید کردن، ملیترین ابزار اجت یل تول مالکیت وستتتا کردن 

ست، که زمین  ساناز مهما س  غرامت ترین آنترین و آ ست. مالکین زمین، با ک ها ا

های زمین مربو  به دوران شتتوند. )غرامت شتتامل حال مالکیتتبدیل به مستتتأجر می
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اند، نخواهد شد.( در قسمت سیاست دست نیامدهفکودالی و اشرافی که از طریق خرید به

ام گوید که تمکند و میید میی ضتترورت پرداخت غرامت تأکمالیاتی باز بر مستتکله

سرمایهسرمایه ستند، و  سکی ها بزرگ نی سط هم درکارند. کائوت های کوچک و متو

های ها و مزرعهشدن اوضاع، معادن، جنگلگوید که پس از برقراری صلح و روشنمی

گوید تا حد امکان تمام شتتع  یک صتتنعت، و نه تنها شتتوند. وی میبزرگ ملی می

سوم آن از نمایندگان دولت، یک ملی شوند، و تحت شورایی که یک های منفرد،واحد

شکیل  سوم آخر از نمایندگان مصرف کنندگان ت سوم از نمایندگان کارگران، و یک 

شوند. وی به نکتهمی ضادی بین منافع شود، اداره  شاره دارد که در این جا ت ی مهمی ا

ستار باالرفآیدو نمایندکنندگان پدید میکارگران و منافع مصرف تن گان کارگران خوا

ستمزدها و کوتاه ستند، که طبیعتاً قیمتد شدنِ کار روزانه ه رد، و بها را را باال میتر 

صرف ستار قیمتنمایندگان م ضافه میهای پایینکنندگان خوا ستند. او ا ند که کتر ه

، استتتتدریج از طریق باال بردن بارآوری کار که به نفع هر دو گروه این تضتتاد به

شد. تنظیم تولید در کاهش می شدید خواهد  ضاد ت صورت این ت یابد، و در غیر این 

شتتده، نظیر تنظیم تولید در واحدهای خصتتوصتتی خواهد بود. های صتتنعتی ملیواحد

ی کار بهتر بری، هم کارگران و هم مدیران را ترغی  به ارائهها و سهمبرقراری پاداش

 کند.می

د و کنتری را توصتتیه میاحتیا  بیش« کشتتاورزی»کائوتستتکی در مورد بخش 

ست که زمینمی ضر عملی نی شوند، اما در گوید که در حال حا صادره  های زارعین م

بیند. در مورد تقستتیم این ای در این خصتتوص نمیهای بزرگ مستتکلهمورد مالکیت

 ماتکردن کشاورزی و باال بردن خددهد، و بر مکانیزههای بزرگ نیز هشدار میزمین

تأکید میو بهبود زیر ستتاخت به گذارد. در بخشها  عدی مربو   کمونالیزه »های ب

ستتازی ارزان های مصتترف، و خانه، از جمله به تعاونی«ستتیاستتت مالیاتی»، و «کردن

 پردازد. ها میتوسط شهرداری
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ا، نه ههای کائوتسکی در دیگر عرصهها و دیگر رهنمودطور خالصه این توصیهبه

ی درک طور که لنین به او اتهام زده بود، بلکه بر پایهیک درک لیبرالی، آن بر پایه

شویکبینانهواقع ستوار بود. همان واقعیاتی که بل ستی ا سیالی سو سی  اخت ها را ناچار 

ست سانات و رفتهای عجوالنهسیا شتی اولیه خود را کنار گذارند و با نو ای هوبرگ

سیر دی سال م شت چند  سیار و با گذ گری را در پیش گیرند، که در جای دیگری به ب

 1آن پرداخته شده است.

سکی بعد ستکائوت سوی ریویزیونی ستها نیز هم از   ها و هم طرفدارانها و رفرمی

انقالب، از الکلو و موف گرفته تا کولتی، مندل و کالینیکوس مورد انتقاد قرار گرفته 

ست، و همان شاره دارد، ا سعی کردهطور که پُل بالک لِج ا سته  ی اند که پایههر دو د

گرایی یلاش با ماتریالیسم تاریخی، تقلنظرات سیاسی کائوتسکی را به برخورد مکانیکی

ستی، و حتی تکامل گرایی داروینی، ربط دهند. بالک لِج چنین برخوردهایی را اکونومی

 گوید کهمیداند، و ی اول قرن بیستتتم مردود میویژه در دههدر مورد کائوتستتکی، به

چنین برخوردهایی، سهم مهم کائوتسکی را در بسطِ دید گاه ماتریالیسم تاریخی نادیده 

گیری لی شتتککند که مطالعات تطبیقی کائوتستتکی در زمینهگیرند. او تأکید میمی

دهد که او مدلِ های اجتماعی امریکا، انگلیس، آلمان ، و روسیه، نشان میبندیصورت

کند. در مورد اتهام دید تکاملی داروینی نیز، نشتتان ریخ را رد میخطی تاتحول ت ک

صور را که قوانین طبیعی قابلمی سکی بارها این ت های لیلکاربرد در تحدهد که کائوت

ی کائوتسکی، باور او را به گوید که کارهای اولیهاند، رد کرده است. وی میاجتماعی

ای کند که در پارهدهد. اما اشتتاره میمی ها در تحول تاریخی نشتتاناهمیتِ نقش ایده

                                                      

 نگاه کنید به:1

صم انقالبسعید رهنما، بازخوانی انقالب ستم، )ف سیههای قرن بی شارات آگاه، (های رو ، یا 1396، انت

 پیوند اینترنتی زیر:

 نقد اقتصاد سیاسی، های روسیهانقالبسعید رهنما، 

https://www.jacobinmag.com/2019/01/karl-kautsky-german-revolution-democracy-socialism
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گوید که توان مشتتاهده کرد، و میگرایانه را میاش اثراتی از دید غایتکارهای بعدی

خطای  نظر بودند، والملل دوم نیز با آن همالبته این دیدگاهی بود که دیگر رهبران بین

سکی  سکی در آن بود که برخالف لوکزامبورگ، لنین و تروت سکائوت ت خود را نتوان

کند که چرا این لج مشخص نمیالبته بالک 1الملل دوم رها سازد.از مارکسیسم نوع بین

نظری این انقالبیون نیز نتوانستت به موفقیت در گذار به ستوستیالیستم « رهاستازی»

 بینجامد.

وجه قصتتد دفاع از نظرات کائوتستتکی در کار نیستتت، چراکه هیچجا بهدر این

های فراوان بود. بلکه هدف توجه دادن به ها و توهمته شد درگیر خطاطور که گفهمان

ست ستسیا سیالی سو ست که  د. این انگیری کردهها در طول تاریخ پیهای متفاوتی ا

ست سیالی سو سیاری از  شت زمان ب ست که با گذ صلههمان درکی ا ی های جهان با فا

ص زمانی و به ستریک فردیها و حملهدور از تع سانی های هی ، به بازخوانی نظرات ک

ه ک ای از جیمز مالدونمقالهجمله استتت اند. از آنکه قبالً تکفیر شتتده بودند، پرداخته

شریه سکی می ژاکوبنی اخیراً در ن شد و با نگاه جدیدی به کائوت شر  یا  ازد،پردمنت

شده،ی مهم دیگری از اریک بِالنمقاله شر  شریه منت ی پُل یا مقالهو  3، که در همان ن

شریه الکب سال قبل در ن سایتی یلِج که چند  سو سکی  ساینس اند  در مورد کائوت

 منتشر شد و در باال به آن اشاره شد.

 

 هایی از مارکسیسم اتریشیرودلف هیلفردینگ و جنبه 1-4

                                                      
1 Paul Blackledge, “Karl Kautski and Marxist Historiography”, in Science 

and Society, Vol. 70, No.3, Jul. 2006. 
2  https://www.jacobinmag.com/2019/01/karl-kautsky-german-revolution-

democracy-socialism 
3 https://www.jacobinmag.com/2019/04/karl-kautsky-democratic-

socialism-elections-rupture 
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ها و ار دیگر رفرمیستتتراحتی در کنتوان بهرا نمی« های اتریشتتیمارکستتیستتت»

یش دموکراسی گراچپ سوسیال نوعی به جناحها بهتجدیدنظرطلبان قرار داد و اکار آن

ما مرور خالصتتته ند، ا به ها، چه از نظر نحوهای از تحوالت نظری آنداشتتت ی گذار 

سم و چه تحلیل سیالی سم ارتبا  سو شان از تغییر و تحوالت طبقاتی، با بحثِ رفرمی

ید کارل رِنِر )پردازان عمدهکند. نظریها میمستتتقیم پ  Karlی این مکت ، ازجمله 

Renner( باوِر ماکس ا دلر )Otto Bauer(، اُتو   ،)Max Adler و رودُلف ،)

سیالRudolf Hilferdingهیلفرینگ ) سو دموکرات کارگری (، از رهبران حزب 

 –اتوری اتریش اتریش بودند. کارل رنر پس از پایان جنگ جهانی اول وستتقو  امپر

ست شی سید، و پس از روی کار آمدن فا ست دولت موقت ر ستان به ریا ها در مجار

ها در جنگ جهانی دوم، باردیگر در پی ائتالف با دیگر اتریش و شتتکستتت نهایی آن

احزاب سوسیالیست و کمونیست به دولت بازگشت و اولین صدراعظم اتریش مستقل 

صالحا صدارت خود، ا ی کارگر، ازجمله ت مهمی را به نفع طبقهشد. وی در دوران 

ساعت کار در روز و بیمه شت  سیاری از مهمه ین تری بیکاری را به پیش برد. رِنِر ب

شی پردازان مارکسیسم اتریکرد. دیگر نظریههای خود را با نام مستعار منتشر مینوشته

وِر وزیر خارجه، و های مهم دولتی بودند. از جمله برونو بانیز در مقاطعی دارای منص 

ها همگی مشتتکالت رو، آنهیلفردینگ وزیر مالیه و اقتصتتاد )در آلمان( بودند. ازاین

 ها را در عمل تجربه کردند.کردنهای سوسیالیستی ازجمله اجتماعیپیشبرد سیاست

شیفته شکی بود که  شد و بهرودُلف هیلفردینگ، پز سی  سیا صاد  زودی در ی اقت

با همکاری  19۰۴او در  .های اوایل قرن بیستم درآمدکسیستترین ماری شاخصزمره

شریه سی»ی ماکس آدلر ن اندازی کرد. ( را راهMarx-Studien)« مطالعات مارک

حزب  یی کائوتسکی، اگوست ببل از او دعوت کرد که در مدرسهبه توصیه 19۰6در 

ی کار در ازهدموکرات آلمان تدریس اقتصتتاد را به عهده گیرد، اما چون اجستتوستتیال

آلمان نداشتتت و در معرض اخراج بود، نتوانستتت برای مدت طوالنی به این کار ادامه 
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ی عنوان دبیر خارجی نشریهدهد، و رزا لوگزامبورگ جای او را گرفت. هیلفردینگ به

سیال)Vorwarts(به پیش  سو دموکرات آلمان ، ارگان حزب، به همکاری با حزب 

سید. در سب  اعتباادامه داد، و به شریه ر سردبیری این ن شت، به  با  19۰۷ری که دا

( که Der Kampf) نبردی  های اتریشتی در نشتریههمکاری دیگر مارکستیستت

آلمان  در (Neue Zeit Die)زمان نو ی تکوریکِ زودی به اعتباری مشتتابه نشتتریهبه

شر می سید، مقاالت خود را منت ند ر فرایکرد. با اعتقاد به نقش مهمی که کارگران در

های آموزشتتی برای ها و دورهگذار به ستتوستتیالیستتم دارند، وی در برگزاری کالس

یک دموکراترشدِ سوسیالدهی حزبِ روبههای سازمانکارگران اتریش، و نیز در فعالیت

 اتریش، بسیار فعال بود.

سیال دموکرات  سو صمیم حزب  ضمن اعتراض به ت هیلفردینگ در دوران جنگ 

که رهبران دستتت راستتتی حزب  را  –تصتتوی  اعتبارات جنگی آلمان در مورد 

عنوان پزشتتک به به –خشتتمگین کرده و او را در معرض خطر اخراج قرار داده بود 

های سیاسی و اقتصادی خود ادامه جبهه احضار شد. او در طول جنگ به نگارش نوشته

فداران های طرفدار کائوتستتکی، و طرچپ، ستتانتریستتت داد. وی به همراه جناح

تقل های مسدموکراتدموکرات انشعاب کرد و به سوسیال برنشتاین، از حزب سوسیال

ست. درپی انقالب  سردبیری روزنامه 191۸پیو شت و به  شور بازگ ی آلمان به آن ک

سیال، ارگانِ حزب (Freiheit)آزادی  ستقل، دموکراتسو صوب های م شد. در من

سوسیالدولت موقتِ بعد از انقالب که از ائتال شده ف هر دو حزب  شکیل  دموکرات ت

ضویتِ  سیون اجتماعی»بود، هیلفردینگ به ع طور که درآمد. اما همان« هاسازیکمی

شنهاد شد، حزب به پی شاره  سکی ا سمت کائوت سیون توجهی قبالً در ق های این کمی

سائل آنی مانند اجرای آتشنکرد، چرا که نگرانی عمده شتغال ی حزب م بس و تامین ا

و غذا بود. زمانی که رهبری دستتت راستتتی حزب بدون اطالع نمایندگان مستتتقل با 

ست شورشِ برلین و کمونی سازش کرد تا  ستقلارتش  سرکوب کند، م ها از ها را 
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شید. وی در  شهروندی آلمان را  1919ائتالف بیرون آمدند، و هیلفردینگ هم کنار ک

صمیم ها تدر زمانی که مستقل کس  کرد، و به عضویت شورای اقتصاد در آمد. سپس

ونه که وی گها مخالفت کرد، همانها بپیوندند، هیلفردینگ با آنگرفتند به کمونیست

شویکپیش ستقرار یک تر با انقالب اکتبر و بل «  تالیترحکومت تو»ها هم مخالفت و ا

دموکرات ادامه ها را محکوم کرده بود. او به همکاری خود با حزب سوسیالتوسط آن

 داد و به عضویت رایشتاگ در آمد، و چند بار هم وزیر مالیه و اقتصاد شد. 

فاز  ترینی مالی: بررستتی تازهایهمهم ترین کار هیلفردینگ نگارش کتاب ستترما

داری از نظامی او بر تحول نظام ستترمایه 1بود. 191۰در ستتال  داریی ستترمایهتوستتعه

ش صاری تأکید کرد، و موانع انبا شد رقابتی به انح سطح ملی بر اثر ر سرمایه در  ت 

ستکارتل سرمایههای انحصاری، قدرتها و ترا ضرورت ی مالی و بانکگیری  ها، و 

شان داد. همین نظریه پایه ستی را ن سترش امپریالی صلخروج از مرزهای ملی و گ ی ی ا

سم، از جمله نظریهتکوری سم لنین، قرار گرفت. هیلفردینگ اهای امپریالی ن یی امپریالی

سازمانسرمایه»داری تمرکزیافته را سرمایه د های بعدی خوخواند و نظریه« یافتهداری 

 را بر آن اساس تنظیم کرد.

شکار از نظریهترین نتیجهمهم ستی آ س سی بودگیری او، که گ ، بر ی انقالبی مارک

سرمایه ستوار بود که  سازماناین باور ا سرمایهی  صل  ی هاراندیافته چیزی جز تعویض ا

شتتده نیستتت. بر این استتاس، ریزیرقابت آزاد با اصتتل ستتوستتیالیستتتیِ تولید برنامه

هیلفردینگ به این باور رستتید که مستتیر ستتوستتیالیستتم هموار شتتده، و از طریق 

توری داران بزرگ به دیکتاشدن آرام و تدریجیِ اقتصاد، دیکتاتوری سرمایهدموکراتیزه

دموکراتیک تحت هدایت پارلمان، جایگزین  دولتِ شتتود. به نظر اوپرولتاریا بدل می

های تدریجی، نظام کردنشتتود، و با اجتماعیداران میدولتِ تحت کنترل ستترمایه

                                                      
1 Rudolf Hilferding, (1910), Finance Capital: A Study of the Latest Phase of 

Capitalist Development, ed. Tom Bottomore, Routledge & Kegan Paul, 

https://www.marxists.org/archive/hilferding/1910/finkap/index.htm 
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بینانه و در واقع غایت خوشی بهستتازد. این نظریهستتوستتیالیستتتی را برقرار می

داری و در پی آن ظهور فاشیسم درهم ریخت، و خیاالنه، با رکود بزرگ سرمایهخوش

سرمایه شد که  شاهد تراژیک این واقعیت  اری ع« یافتهسازمان»داریِهیلفردینگ خود 

ست شی ست. در پی روی کار آمدن فا ها، هیلفردینگ از آلمان فرار کرد و از بحران نی

ست بود  سیالی سو شی او را که هم یهودی و هم  سه رفت، اما عاملین دولت وی به فران

ان جان های بسیار در زنددند. وی پس از شکنجهدستگیر کردند و به گشتاپو تحویل دا

 ها به قتل رسید.داد. همسرش نیز که یک پزشک یهودی بود در دیگر اردوگاه نازی

 

تصادی و های اقپردازانِ مارکسیسمِ اتریشی، برکنار از نظریههیلفردینگ و دیگر نظریه

ضوع بحث جداگانهشناختیِ متنوعجامعه سشان، که خود مو سکلهی مهمی ا  یت، به م

های ستتاخت طبقاتی نیز توجه داشتتتند. ماکس آدلر، یکی از تحوالت و دگرگونی

شی، در ترین نظریهمهم ست اتری سی صلی تحت عنوان  1933پردازان مارک در تحلیل مف

، اشاره کرد «پرولتاریای جهانی»ضمن ابراز اطمینان به  1،«ی کارگردگردیسی طبقه»

یافتو نه متحدتره مارکس پیشگونه کی کارگر آنکه طبقه  بینی کرده بود تحول ن

شربندیشد، و نه انقالبی های درونی که در این طبقه رخ داده تر. وی دلیل این امر را ق

دید می ی کارگرگوید که مارکس البته خود نوعی تفکیک را در طبقهدید. آدلر میمی

صنعتی، الیهو الیه ی ی کار، و الیهرا، ارتش ذخیرهی میانی ی باالیی آن را کارگران 

شکیل میپایین آن را لمپن سرمایهپرولتاریا ت چنان داری آندادند. اما به نظر او تحول 

ی طبقه»توان از یک ستتختی میوجود آورده که دیگر بهدگردیستتی در این طبقه به

های سیاسی گیریهای جدید متضمن جهتصحبت کرد، چرا که این قشربندی« واحد

                                                      
1 Max Adler, “Metamorphosis of the Working Class”. Tom Bottomore, and 

Patrick Goode, eds. (1978), Austro-Marxism. See also J. M. Barbalet, 

“Limitations of Class Theory and the Disappearance of Status”, in Sociology, 

Vol. 20, No. 4. 
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«  یاشرافیت کارگر»گوید یک قشر مربو  به فاوت و گاه متضادی است. آدلر میمت

شر دیگر را کارگران  ست، ق شکل از کارگران ماهر و کارمندان دفتری ا ست که مت ا

مدت دهد، و قشر بعدی به بیکاران دایمی یا طوالنیمتشکل در شهر و روستا تشکیل می

 های جدییان کارگران شاغل هم تفاوتکند که حتی در ماست. وی اضافه می مربو 

صمیم سکولین ت گرانِ بگیر، و اکاریت کاربگیر و حقوقمیان نمایندگان کارگران و م

های اقتصتتادی و اجتماعی در میان عمدتاً منفعل وجود دارد. از نظر او همین تفاوت

 ی کارگر در مقابله با فاشیسم بود.کارگران دلیل ضعف طبقه

مارکستتیستتت اتریشتتی، در دوران پس از جنگ جهانی دوم در کارل رِنِر، دیگر 

که با نام مستتتعار منتشتتر کرد، به ظهور « ی مدرنها در جامعهتغییر و تبدیل»ی مقاله

شاره کرد که آن را  شر جدید اجتماعی ا متشکل از کارمندان « ی خدماتیطبقه»یک ق

کند که ره میرنر همچنین اشتتا 1بگیر بخش دولتی و بخش خصتتوصتتی، نامید.حقوق

 ی کارگر موقعیت ممتازیهای کارگری سب  شده که بخشی از طبقهمبارزات اتحادیه

طرح  هستترمایگونه که در کتاب ی کارگر آنگیرد که طبقهکستت  کند، و نتیجه می

 های مارکسیستی است که بهشده دیگر وجود خارجی ندارد. اثر رنر از نخستین نوشته

پردازد. برونو باوِر، دیگر مارکسیست مهم اتریشی، نیز یی متوسط جدید مظهور طبقه

ستتاالر )بوروکرات( ی جدید دیوانی شتتوروی به بررستتی ظهور طبقهدر تحلیل جامعه

 پرداخت.

سرمایهدر مجموع، می شرفته در اواخر توان گفت که تحوالت طبقاتی در  داری پی

ستم یکی از مهمقرن نوزدهم و دهه سم و تریهای آغازین قرن بی شد رفرمی ن عوامل ر

ها و رهبران های ستتوستتیالیستتتها و حرکتها از خواستتتگیری رفرمیستتتفاصتتله

یری را گداری بوده است. بخشی از این فاصلهکارگری در کشورهای پیشرفته سرمایه

                                                      
1  William M. Johnston, (1983), Karl Renner; The Austro-Marxist as 

Conciliator, University of California Press.  
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صیل های بعدی با تفبینیم. در نوشتههای اتریشی میهای نظری مارکسیستدر گرایش

 ع پرداخته خواهد شد.بیشتری به این موضو

 

 

 هیروس کیمنشو یهادموکراتالیسوسو  پلخانُف یگئورگ 1-۵
در فارستتی، هرچند عمدتاً  ها، و رفرمیستتم روستتی مطال  زیادیدر مورد منشتتویک

ص  ست و در این جا بهتع شده ا شته  صه به جنبهآلود، نو هایی که به بحث طور خال

هد شتتتد. میمی حاضتتر مربو  جاد حزب شتتود، اشتتتاره خوا قدم بر ای که م دانیم 

سیال ستسو سی ستین مارک سیه، نخ های روس تحت رهبری دموکرات کارگری رو

در تبعید  1۸۸3را در ستتال « رهایی کار»( ستتازمان 1۸۵6-191۸گکورگی پلخانف )

وم الملل دهای روسیه در بیندموکراتی سوسیالوجود آورده بودند. پلخانف نمایندهبه

که در  مهبه 1۸۸9بود  با ترج خانف و همفکرانش  مده بود. پل ثار وجود آ ی آ

استبدادی  یهای پوپولیستی در روسیههای انقالبی را در مقابل دیدگاهمارکسیستی، ایده

شاعه می ست 1۸۸۲دادند. پلخانف در ا گفتاری از مارکس و را با پیش مانیفست کمونی

م داده تر باکونین انجاا پیشی روسی رانگلس به روسی ترجمه کرده بود )اولین ترجمه

گفتار مارکس و انگلس با اشتتاره به نظام اشتتتراکی دِه روستتی، در آن پیش 1بود.(

(obshchinaسیه که در آن کمون با ( )نظامی باقی شافکودالی رو مانده از دوران پی

شت، و توزیع عادالنه شتراکی زمین، ازجمله در مورد نوع و میزان کِ ن ی زمیمالکیتِ ا

صمیم میبین  سؤال مهمی را طرح میخانوارهای کمون ت کنند: آیا این نظام گرفت(، 

تواند مستقیماً به سطح واالتر، یعنی اشتراک کمونیستی گذر کند، یا اشتراکی سنتی می

                                                      

 ی روسیپیشگفتار ترجمه، کار  مارکز، فردریک انگلز، مانیفست کمونیست1 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-

manifesto/preface.htm#preface-1882 
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سیر تحول طی نموده دنبال کند   شی را که غرب در م بالعکس باید همان فرایند فروپا

سؤال ا سخ مارکس و انگلس به این  شانهپا سیه بتواند ن ای ین بود که اگر انقالب رو

صورت  شوند، در آن  شود، و این دو مکمل یکدیگر  برای انقالب پرولتری در غرب 

ی آغازی برای تحول کمونیستتتی تواند نقطهمالکیت اشتتتراکی موجود در روستتیه می

 شود. 

به با اتکا  خانف که خود در آغاز از طرفداران پوپولیستتم انقالبی بود،  کی در پل

از دیدگاه قبلی خود فاصله گرفت و بر علیه پوپولیسم به مبارزه پرداخت. او  1مارکسی

شته ضمن باور به مبارزهدر نو سم، به های مختلف خود،  سیالی سو ی جدی برای نیل به 

داری باید رشد کند، و مانده و دهقانی روسیه، سرمایهاین نظر رسید که در کشور عق 

ه انقالبی کمونِ ده روستتی را کنار گذاشتتت. پلخانف، با توجه به ی توانِ بالقونظریه

سید که انقالب در ماندهساختار عق  سیه، به این نتیجه ر صادی رو ی اجتماعی و اقت

ی متفاوت به پیش رود: اول یک انقالب دموکراتیک بر روستتیه باید طی دو مرحله

داری تسریع ی سرمایهن توسعهعلیه استبداد تزاری و بقایای اشرافیت فکودالی، که طی آ

شدت خواهد گرفت، و زمینه شد، تفکیک طبقاتی  گر ی کارهای پرورش طبقهخواهد 

ستی بود. اما پلخانف بر این ی دوم، مرحلهفراهم خواهد آمد. مرحله سیالی سو ی انقالب 

ید می تأک ته  قهنک به ضتتعف طب جه  با تو که  ی بورژوازی، رهبری انقالب کرد 

باید کارگران برعهده گیرند، همان ستتیاستتتی که بعداً برای مدتی به دموکراتیک را 

شمارمحدود طبقه شد. او با وقوف به  شویک ها تبدیل  ست بل سیه وسیا  ی کارگر رو

ضرورت مداخله و نیافتگی آنماندگی و پرورشعق  ها در آن زمان، تأکید زیادی بر 

سازمان شنفکران در پرورش و  شبیه نظر ی کارگر دهی طبقهنقش رو شتو دیدی  گذا

سکی و بعداً لنین. پلخانف بعدها به سی برای نیلرغم آنکائوت سیا ستراتژی  به  که در ا

                                                      
1  Plekhanov, G. (1963), Selected Philosophical Works, in Five Volume, 

Foreign Languages Publishing House; The Development of the Monist View 

of History, (1969), Fundamental Problems of Marxism. 
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های دید مارکستتیستتتی ستتوستتیالیستتم تجدیدنظر کرد، برخالف برنشتتتاین، در بنیان

دانستتت و حتی به شتتکلی افراطی بر دید ترین تغییر و تحولی را جایز نمیکوچک

ی آن نوشتتته بود، تکیه درباره 1۸9۵مارکستتیستتتی که در « مونیستتتی»یکتاباوری 

 1نمود.می

دموکرات کارگری پلخانف در مراحل مختلف ایجاد و پیشتترفت حزب ستتوستتیال

در تبعید، تا ایجاد حزب  19۰۰( در سال Iskra) اخگری روسیه، از زمان انتشارنشریه

سیال شعابات و ائتالفسو سولیچ، پاول  های آن حزب، با لنین،دموکرات و ان وِرا زا

عنوان اش بها کستتلراد، جولیوس مارتُف و دیگران، همراه بود، و با توجه به نقش مهم

سم روسی» ی دوم حزب که کار به اختالفات شد. در کنگرهشناخته می« پدر مارکسی

پلخانف طرفِ لنین را گرفت.  ۲جدی و جدایی دو جریان بلشویک و منشویک کشید،

سازمانی، ترکی  تحریریهاختالفات در آن م سایل  شرایط قطع حول م سکرا، و  ی ای

شکل از انقالبیون حرفه ست،ای را میعضویت در حزب بود. لنین یک حزب مت و  خوا

شدن  صوی  ن سیعی را در خود جای دهد. با ت شار و مارتُف معتقد بود که حزب باید اق

انف، و فر، خودش، پلخخواست لنین مبتنی بر این که اعضای تحریریه ایسکرا به سه ن

 ی نشتتریه را برعهدهکنار کشتتید و پلخانف اداره ستتکرایامارتف کاهش یابد، لنین از 

گرفت. پلخانف در آن مقطع حتی ضتترورت بی چون و چرای دموکراستتی در فرایند 

کس  قدرت را زیر سؤال برده بود. اما دیری نپایید که از این موضع خود انتقاد کرد. 

و شتتدت گرفتن اختالفات بین دو جناح، پلخانف در مقابل  19۰۵با شتتروع انقالب 

شویک شویکبل سخت از لنین انتقاد نمود و اعالم کرد که بل ا درک هها قرار گرفت، 

                                                      
1 G. W. Pleakhanov, (1985) The Development of the Monist View of History, 

https://www.marxists.org/archive/plekhanov/1895/monist/index.htm 

 نقد اقتصاد سیاسی، های روسیهانقالبنگاه کنید به سعید رهنما،  2

https://pecritique.com/2017/02/03/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
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داری روسیه ندارند. وی در مورد ساختارهای حزب ی سرمایهی توسعهدرستی از مرحله

 شکل دموکراتیک اداره شوند.نیز تأکید کرد که باید به

سه دهه تبعید به  191۷ی دنبال انقالب فوریههب سیه، پلخانف پس از بیش از  در رو

-روستتیه بازگشتتت. وی پس از تردیدهای اولیه، این انقالب را یک انقالب بورژوا

که لنین  مانی  مداد نمود. ز یک قل یل»دموکرات های آور خانف « تز را اعالم کرد، پل

رار داد. پلخانف با انقالب اکتبر نیز از ها را مورد انتقاد قستتخت او و دیگر بلشتتویک

ها را در انحالل مجلس مؤسسان محکوم کرد. هرجهت مخالف بود و سیاست بلشویک

که در  ید  هاجرت کرد و طولی نکشتت بار دیگر م عد از انقالب اکتبر   191۸وی ب

شت. لنین، به شویکرغم مخالفتدرگذ سبت به خودش و بل ها، ها و انتقادات پلخانف ن

چه در مورد کائوتسکی کرده م پلخانف را حفظ می کرد و از برخوردی مشابه آناحترا

 بود در مورد وی اجتناب می نمود.

شویک صیت من شخ همراه با 1۸9۵ها جولیوس مارتف بود که ابتدا در مهم ترین 

وی  .را در ستتن پترزبورگ ایجاد کرده بود« ی کارگراتحاد برای رهایی طبقه»لنین 

سیبری، مجدداً به همکاری با لنین در  پس از آزادی از سال زندان در  ه ادام سکرایاسه 

ی دوم حزب، داد. اما پس از ایجاد حزب ستتوستتیال دموکرات روستتیه، در کنگره

به نظرِیه ی پلخانف در مورد  19۰۵رودرروی لنین ایستتتاد. مارتف در جریان انقالب 

سطح  شد، و با تاکید بر  یه، ماندگی روستوسعه و عق دو مرحله بودن انقالب نزدیک 

ی سوسیالیستی مخالفت کرد. به باور او در آن زمان، ی انقالب بالواسطهقاطعانه با ایده

ی در اتحادیه 1۸۵۰طور که مارکس در بایستتت، همانها میدموکراتستتوستتیال

 کرده بود، نقش اپوزیسیونِ انقالبی را ایفا کنند.  ها طرحکمونیست

ها تنها بخشتتی از اختالفات ها و بلشتتویکبین منشتتویک اختالفات تشتتکیالتی

سی سا سیالا سو دموکرات روس را بیش از پیش از هم جدا تری بود که این دو جریان 

قد ها معتیابد، این استتت که منشتتویکترین بخشتتی که به بحث ما ربط میکرد. مهم
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تاً ی عمدجامعه داری دربودند که در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سطح تکامل سرمایه

شارکت  سیه، تنها یک انقالب بورژوا دموکراتیک به رهبری بورژوازی با م دهقانی رو

دنبال رانجام بهها سی سوسیالیستی که بلشویکطبقه کارگر، و نه یک انقالب بالفاصله

ها هم هایی صورت پذیرد. بلشویککه در اروپا انقالبآن رفتند، عملی استو مگر آن

شتند، اما آن را تحت رهبری در آغاز به  ضرورت انقالب بورژوا دموکراتیک باور دا

دیدند. حال ی کارگر با همکاری دهقانان، و با توستتل به قهر انقالبی عملی میطبقه

های کارگری و گذار تدریجی آنکه منشویک ها بر شیوه های قانونی و کار با اتحادیه

دیکی و همکاری با دیگر جریانات ها نزاز ستترمایه داری تاکید داشتتتند. منشتتویک

سی از جمله لیبرال ستسیا سیالی سو های دهقانی( را آر-های انقالبی )اس ها و حزب 

فعاالنه شرکت کردند و نقش بسیار مهمی در  19۰۵دیدند. آنان در انقالب ضروری می

شورای سن پترزبورگ بر عهده داشتند. پس از انقالب و باز شدن نسبی فضای سیاسی 

وارد پارلمان  –ها شتترکت در انتخابات دوما )پارلمان(، همراه با تعدادی بلشتتویکبا 

صتتورت گرفت و حزب  ، انشتتعاب و جدایی نهایی بین دو جناح191۲شتتدند. در 

 عنوان حزبی جداگانه به فعالیت ادامه داد.دموکرات کارگری )منشویک( بهسوسیال

الف ها مخشد. اکار منشویک ها تشدیدبا شروع جنگ، اختالفات درونی منشویک

ند. کردتأکید می« زیمروالد»جنگ بودند و بر پایان دادن به جنگ به شتتر  توافق 

 3۸در کنفرانستتی در زیمروالد ستتویس متشتتکل از  191۵براستتاس این توافق که در 

ای هدموکراتها، و دیگر سوسیالها و منشویکنماینده از ده کشور، ازجمله بلشویک

رغم در آن شتترکت داشتتتند، و به --رادِک، زینوویف، و تروتستتکی  لنین، --روس 

ضمن محکوم کردن دولتاختالف صلح بدون الحاق نظرها،  ستار  صم، خوا های متخا

 ها بعدا آن را رعایت نکردند. سرزمین و پرداخت خسارت شدندو سیاستی که بلشویک

ا زمانی که مجلس ها معتقد بودند که ت، منشتتویک191۷ی در زمان انقالب فوریه

سان یک دولت دائمی را به س طور دموکراتیک انتخاب کند، باید در دولت ائتالفی مؤ
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ها( اکاریت یافته بودند، ها )شتتوراها که در اغل  ستتوویتموقت شتترکت کنند. آن

طور مشرو  از دولت موقت لیبرال حمایت کردند، راست حزب بهتحت رهبری جناح 

سرانجام همراه با اس.آ شدید اختالفات ها و کادترو  شدند. با ت ها وارد دولت ائتالفی 

شویک شت مارتف از تبعید، جناحدرونی من شد و به مقابله با  ها و بازگ چپ تقویت 

ست شت لنین و اعالم را ست خورد. با بازگ شک ست، اما  تزهای »روی حزب برخا

ین اختالفات ب تری را در پیش گرفتند وهای تندروانهها ستتیاستتت، بلشتتویک«آوریل

شویک شویکمن سط ها و بل سان تو س سید. قبل از انحالل مجلس مؤ ها به اوج خود ر

شویک شویکبل شرکت کردند، اما بهها، من  خاطر اختالفاتها در انتخابات آن مجلس 

ها در آن مقطعِ انقالبی، تنها حدود ستته در صتتد آرا را درونی و محبوبیت بلشتتویک

ست آوردند. در طول جنگبه ست اقلیت جناح  د ست حزب، داخلی بر خالف خوا را

شویک شویکاکار من ضر به مقابله با بل سم ها حا ست کمونی سیا شدند، هرچند با  ها ن

ست سیا سختجنگی و  سیاری از آنگیرانههای  سیار مخالف بودند. ب د از ها بعی آن ب

نین های خوها در دوران تصتتفیهی نهایی به منشتتویکبه تبعید رفتند. اما ضتتربه 19۲۲

 روی داد. 1931استالین در 
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سو شارل بودلر، سال  یشاعر فران شت 1۸6۴در  شیطان این زیرکانه»، نو ترین مکر 

همین گفته که  جا ادعا خواهم کرددر اینمن  1«ندارد!قانع کند وجود است که شما را 

ها این است که های امروزی صادق است، که مکر شیطان آنمستقیماً درمورد نولیبرال

 یهژعنوان پروبه یاگستتترده شتتکلبه  ستتمیبرالیگرچه نول تظاهر کنند وجود ندارند.

اما ، شتتودمی شتتناخته کمیوستتتیقرن ب یدارهیستترما کیدئولوژیا-یاستتیستت محوری

، ۲۰۰۵آورند. در ستتال ندرت بر زبان میی استتت که صتتاحبان قدرت بهاصتتطالح

 ستتم ینولیبرال»ای تحت عنوان جا پیش رفت که با چاپ مقالهنیویورک تایمز تا آن

 ۲وجود نولیبرالیسم رسمیت بخشد.، به عدم«وجود ندارد

تی دوزخی نهفته در پس این مکر شتتیطان خاص، واقعیتی عمیقاً آزاردهنده و ح

سم را می ست. نولیبرالی سیماابه پروژهتوان بها سیا ی حاکم ایدئولوژیک یک طبقه-ی 

انحصاری که هدف استراتژیک -ی مالیپارچه تعریف کردو همراه با ظهور سرمایهیک

سرمایه صلی آن، جای دادن دولت در روابط بازار  ست. ا سنت نیااز داری ا  یرو نقش 

 -داری ستترمایهچه تا حدی از منظر طبقهاگر– یاجتماع دیبازتولاز  حراستتتدولت در 

وعی جز آفرینش ن یزیچ ،هدفیابد. تقلیل می یدارهیستترما دیتولباز جیترو اکنون به

گری مفر  انستتان و ویران شیافزا در خدمت هانیا تمام .ستتتیمطلق ن داریستترمایه

 .ی زمان ما استگیرد که وجه مشخصهمحیط زیست قرار می

 خاستگاه نولیبرالیسم
آن  یعمده یاستتی، اگر چه نفوذ ستتقدمت داردقرن  کیتقریباً  ستتمیبرالینول یانگاره

در  19۲۰ یل دههیدر اوابه ماابه یک ایدئولوژی بار  نیاستتت. نخستتت دتریجد اریبستت

ش برابر  الیسسو ظهوربه  واکنشو در  ،اروپا یتقریباً همه جادر  سمیبرالیل یفروپا

نخستتین . به وجود آمد 3سترخ، نیتحوالت در و ژهیوبه ش،یآلمان و اتر یدموکراست
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ی شیشناس اتراقتصاددان و جامعه 1یزس،فون م گیدوسه اثر لوتوجه آن در نمود قابل

 یهادهیا ۴(.19۲۷) سمیبرالیل( و 19۲۲) سمیالیسوس(، 1919) ملت، دولت و اقتصاد: بود

 ،ناخته شدندش کیکالس سمیبرالیاز ل شدیدیی گسست نمایندهعنوان بالفاصله به سزیم

 19۲1در سال را  سمیبرالیلنو یواژهمارکسیست اتریشی،  ۲که باعث شد ماکس آدلر،

س. ابداع کند سال  سیزم سمیالیسو شدید ی 19۲3در  از  گرید یکدر معرض انتقاد 

حت ت 19۲۴در سال  تریو نقد گسترده 3،هلن باوئر ی،شیاتر ی بااستعدادهاستیمارکس

سط آلفرد موزول «سمیبرالیولن»عنوان  س ۴،تو شریه یبراکه  یآلمان ستیمارک ی ن

 ۵نوشت، قرار گرفت.می 6جامعه به نام  ۵نگیلفردیرودلف ه

 ستتمیبرالیاز ل کرد بستتیارارائه  سیزمکه  یبرالینول یآموزه، باوئرو  موزل یبرا

س شکیل میآموزهو  ،دور بود کیکال صر  داد که برایی جدیدی را ت ی سرمایه»ع

سرمایه« متحرک شده  6«گذار مخلصخدمت»، که میزس ۷ی مالیهیا  آن بود، تدوین 

ل کنترو نظام ، دولت به بازار انقیاد ه،یتمرکز ستترما هیتوجهدف از آن صتتریحاً  بود.

الیسمی رادیک»موزل نوشت که نولیبرالیسم میزس با  انه بود.دارهیسرمااجتماعی آشکارا 

شرحمانه ]بی سعی داردشدمیخص م صل واحد یاجتماع مظاهر یتتمام [. او   را از ا

 را کامل اصتتل رقابت گیریبا اوجمخالف  زیچ میزس، هر«. استتتخراج کند [رقابت]

ز نظر دانست. اارز میکرد، که با سوسیالیسم همتوصیف می« گراییتخری »عنوان به

                                                      
1  Ludwig von Mises 

2  Max Adler 

3  Helene Bauer 

4  Alfred Meusel 

5  Rudolf Hilferding 

6  Die Gesellschaft 

7  Finance capital 
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 ۵،زوال لیام ۴،ولز اچ. جی.، 3برنار شتاو جرج ۲،سیمور امیلیو 1میزس، چارلز دیکنز،

داشته باشند  یاز آن آگاه کهنیبدون اشاید »گی هم ۷یو لکو تولستو 6آناتول فرانس

یی هموار گرا یتخر یراه را براکه ...  کردندعضتتوگیری می ستتمیالیستتوستت ی... برا

گرا نبودند، ناب و جز تخری  یزیچ یواقع یهاستتتیکه مارکستت ی، درحال«کندمی

 ۷.ساده

 مبنایبر  ،«سمیبرالنولیو قدیمی  سمیبرالیل» میانصراحت به ،سمیبرالیل در سزیم

به برابریتعهد  تا حدی نستتبت  با، اولی  قابل   یراز براب ری)غ یرد کامل برابر در ت

صت سط دومفر شت، یها( تو سکله ۸.تمایز گذا س یم سط یدموکرا به نفع  سزیم تو

س» صرف یدموکرا شد.  «گانکنندم شحل  سی مربو  او نو ت، تا جایی که به دموکرا

بت آزاد »شتتود می قا جام میر که الزم استتتت ان کاری را  باب دهد ...هر   د،یتول ار

 9.«کننده استمصرف

نا بود که  ها شیدریفر تر خود،تأثیر شتتگرفی بر پیرو جوان زسیمب  ۸کیفون 

 زسیم یخصوص ینارهایشد و در سم جل  سیزم سمیالیسوسکه در ابتدا به  بگذارد،

 های اتریشی درسرخ مارکسیست نینفرت از و درها آنبه هم رسانید. حضور  نیدر و

یکی  9،نزیراب ونلیبه دعوت ل کیها ،193۰ یدهه لی. در اواستتهیم بودند 19۲۰ یدهه

ندن ترک اقتصاد ل یمدرسه به مقصدرا  نیو ،ییایتانیبری اولیه برالینول اناقتصادداناز 
                                                      
1  Charles Dickens 

2  William Morris 

3  George Bernard Shaw 

4  H. G. Wells 

5  Émile Zola 

6  Anatole France 

7  Leo Tolstoy 

8  Friedrich von Hayek 

9  Lionel Robbins 
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شاور زسی. مگفت صاد نقش م ست اتریش،  را یاقت شی صدراعظم/دیکتاتور فا برای 

به نام خود  اثردر  سیزم شتتد. دارعهده هاپیش از تصتترف نازی 1انگلبرت دالفوس،

ش کردتوان انکار ینم»اعالم کرد:  سمیبرالیل شابه  هایجنبشو  سمیکه فا  جناحر د]م

ست ستقرارهدف  به [را ست تیان نیاز بهتر سرشار ی،کتاتورید ا ها آن یند و مداخلهه

ضر ستتمدن اروپا را نجات داد در حال حا شاه ا ش یستگی.    یترت نیبه ا سمیکه فا

ست آورد شخود یبرا ستبه د  1۰«.حیات خود ادامه خواهد دادبه  خیدر تارتا ابد ، ه ا

هاجرت م کایمتحده آمر االتیو ستتپس به ا سیراکفلر به ستتوئ ادیبن تیبا حما بعداً وا

 .دست یافت ورکیویدانشگاه ن ی تدریس دربه کرسو  ،کرد

 دگرگونی بزرگ وارونه شد
 یدوم، حمله یپس از جنگ جهاننخستتتین  یهادر ستتال ستتمیبرالینول بر نقد نیترمهم

بود که در ستتال  دگرگونی بزرگدر  گرمیبازار خودتنظ یبه استتطوره ۲یرل پوالناک

گ بود و ماهیت نظم پساجن مسلم شیپ متفقین از یروزیکه پ یمنتشر شد، زمان 19۴۴

شن می سرخ در دههدر غرب رو شت. نقد پوالنی از دفاع قبلی او از وین   19۲۰ی گ

شد یافت، که تا حد قابل ستر سی شی مانند آدلر و اتو باوئر توجهی با مارک های اتری

شدیداً با دیدگاه ست همزادپنداری کرده و  سایرین در جناح را های میزس، هایک و 

رال، ی نولیبتوضتتیح داد که پروژهدگرگونی بزرگ پوالنی در  ده بود.مخالفت ورزی

سرمایه صاد بود، در حالی که پیش از  صادحک کردن روابط اجتماعی در اقت  داری، اقت

بستتتری به چاپ در  یکتاب پوالن با این حال 11بود.« در روابط اجتماعی حک شتتده»

دگرگونی »به شکست است، و یقین محکوم به شد دیدگاه نولیبرالرسید که فرض می

                                                      
1  Engelbert Dollfuss 

2  Karl Polanyi 
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 1نزیک ناردیجان مکردو در زمانی که بر پیروزی تنظیم دولتی بازار داللت می« بزرگ

نام  نزیک عصر وشد، میشناخته  یدولت-یاقتصاد مشیخطدر  غال  تیعنوان شخصبه

 .گرفت

بادر  تر پوالنییقعم ی، نگراننیوجود ا با طه  یات یبرا هاتالش راب یدح جد  ت

، 193۸در فرانسه در سال که  ۲والتر لیپمنموجه بود. کنفرانس  تا حدیبازار،  سمیبرالیل

شد،  ضور هایک و میزس هر دو برگزار  ست پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، با ح در

ری عمده های فکالملل کاپیتالیستی در میان چهرهبیننخستین گام در جهت ایجاد یک 

صطالح نول بود. سط به سمیبرالیدر آن زمان، ا شرکت برخیصراحت تو ان کنندگاز 

ی ی نقدهای قدرتمندتردید به سب  خاطرهمقدر بود که رها شود، بی شد، اما بعداً اتخاذ

باره پروژهحال  نیبا ا 1۲.برانگیخت 19۲۰ی که در دهه  پس از جنگی نولیبرال دو

سال  شد. در  شار  سه تنها، 19۴۷آغاز  ن انجم ،یپوالن دگرگونی بزرگسال پس از انت

، به کاگویاقتصاد دانشگاه ش یدانشکده یبا همکار که بنا بود وشد سیتاس 3نیپلرمون

هادی برای ظهور مجدد دیدگاه بدیل شتتود. یپایه و استتاس ن از  یکهای نولیبرال ت

 لتونیم نز،یک، رابیها زس،یعالوه بر م ه،یدر کنفرانس افتتاح کلیدیکنندگان شرکت

 دانشیمی 6ی،پوالن کلی، مایتر کارل پوالنبرادر کوچک ۵،گلریو جورج است ۴دمنیفر

 13.بود« جنگ سرد»ی توز در عرصهاور کینعلم، و جنگ لسوفیمعروف، ف

 «یدارهیستترما ییعصتتر طال» اوقاتای که اکنون گاهیکینزگرایی بر تمام دوره

ط . اما در اواستتشتتود، در ربع اول قرن پس از جنگ جهانی دوم، مستتلط بودمی دهینام

                                                      
1 John Maynard Keynes  
2  Walter Lippmann Colloquium 

3  Mont Pèlerin Society 

4  Milton Friedman 

5  George Stigler 

6  Michael Polanyi 
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که ابتدا  یبزرگ و آغاز رکود اقتصتتاد یبحران اقتصتتاد کی، با ظهور 19۷۰ یدهه

شد، کینزگرایی رکود تورمی شکلبه ستدرون  ظاهر  شیرا صاداق کی شد.  دیناپد یت

و اقتصاد عرضه، و سپس در قال   1گراییپول ی مبدلجامه، ابتدا در سمیبرالینولباید با 

ای دولت و جامعه آفرینشو  ،در سراسر جهان یدارهیسرما ییافتهتعمیمساختار دیتجد

 1۴.شد، جایگزین میبازار نیتع تحت

سم را تقریباً هچهر سید سلطه رکه به  یالحظه همان دری انتقادی که ذات نولیبرالی

 ۲کولژ دو فرانسخود در  19۷9 یهایدر ستتخنران و آن را ،به بهترین نحو ثبت کرد

ستدر باب  ستتولد زی ستردهد تحلیل مور سیا  1۵بود. 3فوکو شلی، مقرار داد یاگ

 از ظتمحاف گریداد، نقش دولت د حیتوضتت یدرخشتتان به شتتکل طور که فوکوهمان

سمه- مالکیت شترک طبقه مجری یحت ایو  -۴تیمانند آدام ا - دارهیسرما یمنافع م

به بستتط  ستتمیبرالینول دوران. در عوض، نقش آن در ستتتین -کارل مارکس همانند

ی تبدیل زندگ هایستتویهبه تمام  یدارهیمنطق رقابت ستترما ایاصتتل بازار  یالنهفعا

 ،فوکو نوشت هطور ک. همانگیردرا نیز در بر میدولت  که خود ،شودمی

سط دولت تعر یبازار آزاد پذیرش یبه جا ست و  فیکه تو  حفظ آنشده ا

[ ... هالبراینول] بود، سمیبرالیل ابتداییفرمول  نحویبه ی، که تحت نظارت دولت

سازمانسروته میفرمول را  صل  دهی و تنظیم دولت در کنند و بازار آزاد را ا

                                                      
1  Monetarism  

2  Collège de France 

3  Michel Foucault 

4  Adam Smith 
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بازارگریبه عبارت دگیرند ... نظر می نه  بازار و  ظارت   تحت : دولت تحت ن

 نظارت دولت ...

سمبرالیدر نولرا که چه کنم آنیفکر مو  ستکننییو تع بااهمیت یفعل ی  نده ا

با رایقرار داد. ز جانیدر ا توانمی چار دیما ن نه توهم  د که  باشتتیمهر گو

 ای رستتتاخیزشتتود، یگفته م اوقاتغال طور که همان ی،امروز ستتمیبرالینول

 ماستتت که در قرن هجدهم و نوزده برالیاقتصتتاد ل یمیاشتتکال قد بازگشتتت

فعال  بار دیگر مختلف دالیل به داریاکنون توسط سرمایه و بندی شدندصورت

سی کم یا بیش  وندشمی سیا صد  تا ناتوانی و بحران خود، و همچنین برخی مقا

ر تر دبستتیار مهم چیزی، واقعیت بالفعلدر وفصتتل کند. محلی و معین، را حل

گیرد این است چه مد نظر قرار میموضوع بحث است ... آننولیبرالیسم مدرن 

ه و مدل برای دولتی بعنوان اصل، شکل تواند در واقع بهکه آیا اقتصاد بازار می

کار بیاید که به خاطر نقایص خود، در هر دو جناح راستتت و چپ به دالیل 

 16قرار گرفته است. اعتمادی همگانمختلف مورد بی

شکل نول»فوکو اعالم کرد:  سخن کوتاه، ست سمیبرالیم توان یمگونه چه که ... این ا

، نآمصمم هدف «. اری کردعمل کلی قدرت سیاسی را از اصول اقتصاد بازار الگوبرد

 1۷.«است یاجتماع استیسسازی خصوصی»

ستم مداخله کند،دولت قرار نبود  برالینول عصر در سی لکه ب به منظور مقابله با آثار 

مند بازار به تمام موج  گستتترش نظام قاعده صتترفاً باید از طریق مداخالت خود

و  گریمزار خودتنظبا ضتتامنِ دولت،  یترتنیبدشتتد. کنارهای جامعه میگوشتته

انحصتتار و  1۸.نبودندمصتتون از آن دولت خود بود که نه جامعه نه  پذیریگستتترش
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مداد قلخود رقابت  صرفاً نمودهایبلکه  ،اصل رقابت نه ناقض گرید 1انحصار چندجانبه

 از کیکالستت ستتمیبرالیل تمییزدر ترین چیز مهمبه نظر فوکو  دیشتتا 19.شتتدندمی

نه در مقابل، بود.  ۲بستتتانیا برابر خیالی یا بده بر یک مبادله اولی دیتأک ،ستتمیبرالینول

ستتیع های ومبادله بلکه رقابت آزاد که برای دربرگرفتن قدرت انحصتتاری و نابرابری

 ۲۰.دشمورد بازتفسیر قرار گرفته بود، اصل حاکم برای نولیبرالیسم محسوب می

ه بازتولید اجتماعی ب الشتتعاع قرار گرفتن نقش دولت درتحت فوکو ادعا کرد که

 یهمراه با تمام اشتتکال رفاه اجتماع یاجتماع یهمیدر فقدان بگرایی نولیبرال، نفع مالی

در  شاز خودکه ] بود فردی عهدهبه » برال،یدر نظام نولهمیشتته مشتتهودتر استتت. از 

و که فرد را «دارد اریکه در اخت یریتمام ذخا قیاز طر ،[کند محافظت خطرات برابر

و کارهای بزرگ بدل  ی کستت گونه حمایتی از جان  دولت، به طعمههیچ بدون

ای های مالی خصوصی در انحصار عدهدارایی تررشد بیش ،رییتغ نیا یهجینتساخت. می

 ۲1.شمار بودانگشت

مندی برای حل مشتتکل نظام ، تالششتتوددرک  قیطر نیبه ا ستتمیبرالینولوقتی 

صور میکه مانعی در براب-زیربنا/روبنا  سرمایه ت م کلی تنظی»از طریق معرفی  -شودر 

 بازار اصل است که باید توسط دولت انجام گیردو که خودش تابع« جامعه توسط بازار

کاپیتالیستتتی باید به ماابه اصتتل جامع و فراگیری که  دیجد «ینگیکت» نی. ااستتت

بدهیچ یا ن  جامعه بستتط  مام جوا به ت  یحت ۲۲.گونه گریزی از آن ممکن نیستتتت، 

صاد یهابحران سترش  ازین یهاشاخص دیباصرفاً  زین یاقت ازار منطق بتر بیشبه گ

 فرض شوند.

                                                      
1  Oligopoly  

2 quid pro quo 
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 3پل ام. سوئیزیو  ۲باران ای.پل  ی کتابیهبر پا 1،نللن مدگ اکه کر طورهمان

صار یهیسرمابه نام  سرما پول در ،یانح شت  ض یو نابرابر هیآزاد، انبا د، دهیم حیتو

صاد یهاتیفعال میان «یط مرزخ»در  یمندنظام رییشامل تغ امروز برالینظم نول  یاقت

ص یدولت صو ضر قاطعانه  یخط مرز نی. اشودمی یو بخش خ دولت  علیهدر حال حا

 ولتدخود  یگذارهیو سرما ه فضای اندکی برای مصرفک یاست، در حال کرده رییتغ

ظامدر  باقی میخارج از بخش ن بهی  لت  نی از طریق طور روزافزوگذارد، و دو

 ۲3.پردازدیم ارانههای مالی و پولی خود، به بازار و سرمایه یعملیات

مانند   یترتبدینظهور کرد،  مجدداً 19۷۰ یدر اواخر دهه سمیبرالیکه نول یهنگام

تعمیق بحران کینزگرایی به  ۲۴بود. یاقتصتتاد مرض یدر دوره یطلبفرصتتت روسیو

سرمایه شکالت جذب  شتم ضافی یا انبا سرمایه ی ا صاد  -داریبیش از حد، در اقت

سعه، مربو  می صاری در حال تو ساختار شود.انح ابتدا  طیشرا نیدر ا یبرالینول تجدید

ضه به وجود آمد گراییدر قال  پول صاد عر سپس به  ،و اقت با اه همرآن  یفعل قال و 

شی به رکودخودکه  ،تطور یافت ستمیس گراییلیما صاد ش واکن شبا  .بود یاقت  در

سرمایگذارهیسرمامازاد و رکود  تیظرف  یمال به بخش یاندهیفزا شکلبه  یپول ییه، 

 ی،مال یهاحباب ۲۵کرد. ابداعآن جذب  یرا برا یدیجد یمال یکه ابزارها، شد سرازیر

به  ندند.اقتصتتتاد را   شیگرا ها موج  حذفنیاز ا کی چی، هنیبا وجود ا پیش را

شد.رکود  بنیادین شینهادههتمام ز رکود بزرگ، که از پس ا یدر دهه ن ز ا پس ی پی

متحده  االتیدر ا دیتول تیاز ظرف یبرداربهره نرخاستتت،  زیدوم متما یجنگ جهان

لص خا یگذارهیسرما ی که همواره برای تحریکسطحو درصد فراتر نرفته ۸۰هرگز از 

 ۲6است. یناکاف

                                                      
1  Craig Allan Medlen 

2  Paul A. Baran 

3  Paul M. Sweezy 
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-یارانحص ییهبه سرما متسیقرن ب یانحصار ییهانتقال از سرما بازتاب هاینا تمام

ست. کمیوستیقرن ب مالی ، شودمی آشکار هایاعتبار و بده ی ازامر در انفجار نیا ۲۷ا

ساختار مالی کامالً شده  نهینهاددرون نظام  ،یادوره یمال هایبحران رغمیکه عل و به 

 کیولوژو تکن یکنترل مال تالیجید یهاستمیسانجامد. جدیدی برای انباشت ثروت می

شایشو  ضه19۸9پس از  یبازار جهان گ سطح جهان مازادسود  ی، قب  قیاز طر یدر 

 ندیرادر ف هاینا تمامد. کر ریپذامکانرا  رکا نوین آربیتراژ جهانی نیروی ستتمیالیامپر

 یتیچندمل یهاشرکت یمال هایستاد هدایت تحت ،ارزشتصرف و  گرایییمال یجهان

 ۲۸.به اوج خود رسیده است ی،دارهیسرما یاقتصاد جهان رأسدر 

به  نقش لت افولرو  حاکمبه ، همدو بهو  یمردم تیعنوان ابزار  عنوان ابزار هم 

در  یرنابراب نیترمنجر شده است. بزرگ برالیل یبه بحران دموکراس ی،اجتماع تیحما

 ت،یجمع به اتفاق  یقر تیاکار یو اجتماع یاقتصاد طیشرا فیتضع افزون بر ،خیتار

ضا موج  بروز سترده اما هنوز تا حد ز یتینار شده یادیگ ست. گنگ   واکنش ۲9ا

ی عمدتاً ارتجاع های پایینالیه جیبستت یثبات، تالش برایب تیوضتتع نیبه ا ستترمایه

است  ی کارگر بودهو همچنین طبقهمتوسط  یطبقههای باالی علیه الیهمتوسط  یطبقه

ستانه)به خارج از را در دولت  کهی در حالبه مهاجران(،  ویژه از طریق حمالت نژادپر

شد رو به ر« ائتالف» رایاخ یهارو دیویکه د اییاستراتژ سازدوبدل میدشمن به بازار 

 3۰است. نامیده نوفاشیسمو  سمیبرالینولمیان 

 داری مطلق و شکست نظام اجتماعیسرمایه
س سهبه همان اندازه از  سمیبرالیفوکو، نول ریدر تف ست دور فر-ل  گرایی.زکه از کین ا

گر مداخلهدولت  کی برالیکرد، دولت نول ادعا 1بنیان آزادیدر  هایکطور که همان

ست نه  سها صادی قاعدهکه به  خاطر نیبه ا قاًی، دقفر-ل سم یک نظم اقت تحت  و مندتج
                                                      
1  The Constitution of Liberty 
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اگر  .است نظم به کل جامعه آنو گسترش  تداوم مشغولو شود، تبدیل میبازار  فرمان

صهه با در رابط برالیدولت نول صاد یعر شد، مداخلهریغ یاقت صوگر با ست ا ل در کارب

 یهاارتباطات، مراقبت مه،یآموزش، ب همچون کاالیی به تمام دیگر جوان  زندگی،

 31است. گر، خیلی هم مداخلهستیز طیو مح یبهداشت

ا ، دولت تجسم بازار است و تنها تتجدیدساختاریافته آرمانی و برالینظم نول نیا در

با  تقریباً مترادف بیان هایک،که به  وق دارد که بازنمود قانون ارزش باشتتدوجایی تف

ست.« قانون تیحاکم» ساختار  ،کیهژمون تتتت طبقاتی یتیمالکروابط  3۲ا ضاییدر   ق

در نظام  صتتوری یتصتتاداق قوانین نیا تجستتم و خود دولت به شتتوندمی یگذارقانون

یل می یحقوق بد.تقل ته  33یا به گف نا  یک از ی فوکو، منظب ها قانون»ور  یت  ، «حاکم

ست. کامالً به»است که « قوانین اقتصادی صوری»تحمیل  سادگی در تضاد با برنامه ا

ضاد با برنامه ستمت ست از برقراری  هدف «.ریزی ا که مانع از « یقواعد باز»عبارت

سرما ای کاالیی یهرگونه انحراف از منطق مبادله شد یدارهیرقابت   ی، در حالخواهند 

 ازارب تفوق ییضامن نها ،و دولت ودندهیتر در جامعه گسترش مروابط را بیش نیا که

 3۴.است

صلبه طق مندر . او دکر انیب یپوالن کلیماتمام صراحت بهرا  ادعای فوکو، این ا

صل کارکرد»نوشت:  یآزاد ضایی، حکومت بر در حوزهموجود  خودجوشنظم  یا ی ق

گذاری، قواعدی را تدوین و اجرا قانون ظامن...  استتت یاقتصتتاد حیات جوشنظم خود

 3۵.«دهدخود ادامه می تیفعال ها بهآنتحت  عیو توزکند که نظام رقابتی تولید می

سبات تفوق  یترتنیبد سلط یاجتماع منا شکال دیتول م  یطبقات ی تتتتتیمالک یا ا

 اناتلِوید. نوشیم یگذارمقررات وارهکاال یساختار قانون کی تیدر حاکم ،کیهژمون

وق در ماف ییروین گرید داری را دور ریخته است،زرق و برق پیشاسرمایهکه هر  دیجد

رار قمنطق بازار  تابع بلکه نیستتت -روبنا یعنی-کاالها  یمبادله یقلمرویا خارج از 

 یقانون-ینظم عقالناین  که دیگویفوکو م 36اش پیشتتبرد آن استتت.وظیفه و گیردمی
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ه ک صرفاً تحمیل مناسبات اقتصادی صوری باشدرسد یم ماکس وبر است، که به نظر

شبرددولت  همزماند. نکنیدولت را محدود م صی نوین را از  نقش پی صو این نظم خ

 3۷.ردیگیبه عهده م زورمشروع از  یاستفاده بر خود انحصار طریق

 ۲،توماس هابز لویاتان ی جلد کتاببرا 1بوسآبراهام  تصتتویر مشتتهوررو،  نیا از

خود را به پادشتتاه منتقل  تیحاکم آستتایی را متشتتکل از افرادی کهکم غولکه حا

ت و ک ی باکریپغول قانونی-یعقالن فرد، امروزه شتتکل کشتتدبه تصتتویر می اندکرده

ها تشتتکیل شتتده استتت که گیرد که در درون خود از شتترکترا به خود می شتتلوار

ند.جایگزین انبوهه شتتده تخت، نه در حالی که  تاج وبیقدرت حکومتی اکنون  3۸ا

 عصای پادشاهی را در یک دست و شمشیر را در دست دیگر نگه داشته است، بلکه با

س متمم سا صلکه آمریکا ) یچهاردهم قانون ا سابق قرار بود در ا را  حقوق بردگان 

ساس، تضمین کند و  در یک دست( ها تبدیل شدشرکت وارگیشخص اما به پایه و ا

تی است ، دولبرالینول لویاتان شود.به تصویر کشیده میموشک کروز در دست دیگر 

کندو تنها از که بیش از پیش کارکردی واحد دارد و منطق بازار واحدی را دنبال می

 کند.گرا را بازنمایی میمطلق داریسرمایهو  ،مطلق است آن منظر

سته برج هامورد از آن که پنج ،تناقضات نیست عاری ازمطلق  یدارسرمایه طبیعتاً

 ها با همنمحیطی. آاجتماعی و زیستبازتولید ، سیاسی، تیاقتصادی، امپریالیس هستند:

 منظراز  ین شکلبهتر ی بهبحران اقتصاد یهاشی. گرادارنداشاره  نظام یبه شکست کل

از لحاظ  شتتوند.دیده می هیرماحرکت ستت نیقوان درموردتر مارکس انتقاد گستتترده

صاد -یالمی متحرک هیسرما عصراز  یساختار-یخیتار ایرآوردهف سمیبرالینول ،یاقت

صار ست که  یانح سر جهان ا سرا کاال تحت کنترل  یهااز طریق زنجیرهاکنون در 

سته یتیچندمل یهاشرکت یمال هایستاد صاد جهان یدر ه  که برکند، عمل می یاقت

                                                      
1  Abraham Bosse 

2  Thomas Hobbes 
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مطلق نوین با  یرداستترمایه یذات یثباتیب 39دارند. طتستتل یالمللنیب یهیستترما انیجر

سال یبحران مال شد. ۲۰۰9-۲۰۰۷ یهابزرگ  شخص  شت ۴۰م ، بیش از حد و رکود انبا

ی گرایو مالی ها، که به ادغام شتترکتمانندمیباقی  ی نظاممرکز یاقتصتتاد تناقضتتات

شت دارایی)تغییر  سوی انبا سفتهبه  رانی جبعنوان عوامل ( بهبازیهای مالی از طریق 

صل صلتنامتوازن هانیا تمام حال نیبا ا .شوندمی منجر یا قرن  یدارهیسرما صرفاً خ

درازمدت از پیش موجود  یهاشیگرا دیتشد موج  د ونکنیم تررا وخیم کمیوستیب

 ۴1د.نشویم عدم تعادل و بحران آن در جهت

صاً به نظامبرالینول یسازیجهان شخ  یهارهیو زنج یکار جهاننیروی  تراژیآرب ی، م

 از شتتکل نیا اهرم. آمیزندی درمیبا رشتتد انحصتتارات جهان کهدارد،  ارجاعکاال 

 انمیاستتت که تفاوت در دستتتمزدها  تیواقع نیاز ا مندنظام یبرداربهره ستتم،یالیامپر

 در نتیجهها استتت. آن یوربهره زانیتر از تفاوت در مبیش یشتتمال و جنوب جهان

ر نوظهو یدر اقتصتتادها نییپا کار یروین ی واحدآید که هزینهبه وجود می یتیوضتتع

ارزش ی قبضتته دیجد نظامامروز و  یعرضتته یهارهیدر جنوب جهان به استتاس زنج

شان ی،المللنیب یاقتصاد طیشرا نیا ۴۲شوند.یم لیتبد  دارد نوینی سمیالیظهور امپر از ن

ر صتتدر عآورد، و وجود میای را بهی فرایندهجهان نبردو  یثباتی، بیجهان یابرکه نابر

انداز جنگ گستتترده و شتتود، که به چشتتمبدتر می متحده االتیا یهژمون افولما با 

 نامحدود اشاره دارد.

دولت و  ی را ازدیجد یهمبستتتگ برالْینول میطور که در باال ذکر شتتد، رژهمان

ندهبازار یت فزای با تبع یت،  عال یدیی ف بازتول ید -های  بازتول لت از  ماعی دو اجت

و  ی،مرکز داریبانک همچوندولت  یهابخش کل کند.ایی میداری، بازتمستترمایه

 و تحت حکومتیثر ؤخارج از کنترل م ی،پول گذاریتاستتیستت یاصتتل یهایستتممکان

همچون دولت ای به مردم به شتتکل فزاینده ه. امروزهستتتند یمال ییهستترما یستتلطه

 یدیکل یاجتماع یسه طبقهنگرند. این امر، تناقضاتی را در رابطه با موجودی بیگانه می
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 ،وستتطمت یطبقههای باالیی الیهکند: یممطرح ثروتمند ابرثروتمند و طبقات  ریزدر 

 کارگر. یو طبقه متوسط یهای پایینی طبقهالیه

سترده که  در ست،  شرفتهیپی دارهیسرما یبر جامعهطرحی گ های الیهمتمرکز ا

شکل از توانیمرا  ی متوسط طبقهباالیی  شر حرفه عمدتاً مت س-اییک ق ت که فنی دان

صرفاً بر  ست، زیرا موقعیت آن نه  سبت به هر گونه حمله به حکومت مظنون ا عمیقاً ن

ست. بنابراین با طبقه سته ا سی واب سیا ی اقتصادی آن بلکه همچنین به نظام کلی حقوق 

ی های پایینی طبقهدموکرات گره خورده استتت. در مقابل، وقتی الیه-دولت لیبرال

سبان کوچک، مدیران میانی، مت سط را به خودی خود فرض بگیریم، که عمدتاً از کا و

های ها )به ویژه بخشبگیر در شتترکتستتفید حقوقفروشتتندگان و کارگران یقه

ست، کم شکیل می-سفیدپو ستایی، و بنیادگرای مذهبی( ت ضسواد، رو د شود، عموماً 

ستند. از نظ ست ه سیونالی سرمایه، و نا شمن دولت، طرفدار  ر آن طبقه، دولت به دو د

صلی سود می ا ساند: الیهاش  سط و طبقههای باالیی طبقهر صور ی متو ی کارگرو ت

 ای از منظر نژادیبرد، دومی به طور فزایندهسود میدولت شود که اولی مستقیماً از می

 متوسط شامل آن چیزی است که سی. رایت یطبقههای پایینی الیه ۴3شود.تعریف می

سرمایه« دارانعق » 1میلز نامید، که در مواقع بحران وقتی دفاع از منافع داری مینظام 

سیار مهم تلقی میسرمایه سیج میداری ب سط ثروتمندان ب سه فیاما شوند، شود تو نف

درصد  6۰ کارگر، اساساً یطبقه ۴۴.کندعنصری شدیداً ناپایدار از جامعه را بازنمایی می

رتی  تترین )و بدینترین و متنوعستتتمدیدهمتحده،  االتیا درآمداز صتتاحبان  ینییپا

 ۴۵است. هیسرماترین( جمعیت، اما با این حال، دشمن منقسم

شته، طبقه ه،یسرما برای دیتهد نیتربزرگ هامروز ست. یهمانند گذ  نیا کارگر ا

ت قحتی به ویژه در پیرامون حقیو  شرفتهیپ یدارهیسرما یکشورها خود هم در قضیه

                                                      
1  C. Wright Mills 
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شانی دارد.دارد، جایی که طبقه شده همپو سل  مالکیت   یهطبق ی کارگر با دهقانان 

 طبقات ریبا ستتا درآمیختنکه قادر به  قدرتمندتر استتتزمانی از همیشتته کارگر 

ست شبه فرود شدکارگران  یرهبربه  کیبلوک هژمون کیاز  یعنوان بخ  ینا)مع با

  همین است(. 1تیسترجنبش اشغال وال ادر « هستیم %99ما » یواقع

صد به طور بالقوه  1  یترتندیب شان را در سیس پایگاهبدون خود ه ک ،یابندی میا

از  ترتی بدیناستتت.  یمطلق ضتترورداری ستترمایهو  برالینول یپروژه یادامه یبرا

 میان آمد نامحستتوستتیکار یشتتاهد ظهور رابطه ۲،بولستتنارو رتا ج ترامپدونالد 

شو  سمیبرالینول سمنوفا ست ی ست عق  که ،میه ر دداران نظام را وارد بازی کند. قرار ا

سیج الیه هدف جانیا ست از ب ستایی، مذهبی و های پایینی طبقهعبارت سط، رو ی متو

ایدئولوژیک در جان  سرمایه. اما این قضیه مملو -عنوان ارتشی سیاسیناسیونالیست به

ست و ن ست ا سم جناح را را  دموکراتیک-هایتاً دولت لیبرالاز خطراتی همراه با پوپولی

 ۴6کند.تهدید به مرگ می

ضات صلی تناق س ا ز امرو یدارهیسرما یجامعه یو طبقات یاجتماع ،ینژاد ،یتیجن

ست که فرا ییهابحران یکنندهمنعکس ستامار محل کار،محدودهسوی ا ه ب های تنگ ا

د، از یابنسترش میها جای دارد گتری که زندگی کارگران در آنساختارهای گسترده

ماع دیبازتولهای اصتتلی جمله عرصتتته ماعخانواده، ی: اجت ، آموزش و پرورش، اجت

 یهاعرصتته نیا ویرانی. ستتتیز طیونقل و محارتباطات، حمل ،یبهداشتتت یهانظام

شرا ی،اجتماع دیبازتول شده ، کاررو به وخامت  طیهمراه با  شت چیزی  موج  بازگ

کاهش در  ریاخ یهاکه در سال د،یناممی «یجتماعا فتل» 3انگلس یشدریفراست که 

صادهاامید به زندگی در  سرما یاقت  هایاین حوزهدر  ۴۷.کندبروز پیدا می یدارهیبالغ 

                                                      
1  Occupy Wall Street 

2  Jair Bolsonaro 

3  Frederick Engels 
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 ،ینژاد یدارهیفقر، ستترما یزنانگ همچون یستتائلماستتت که تر گستتترده یاجتماع

 یطیمحستیز زوالو  ی،مال تیسل  مالک ،سازیبه ،یشهر افول اجتماع ،یخانمانیب

 ،ینژاد ،یطبقات نبرداز را  یترعیوستت یهانهیزم، و ستتازندیرا آشتتکار مشتتان خود

یدی ر دتوجهی آفرینند، که امروزه تا حد قابلمحیطی میزیستتتو  یاجتماع-بازتول

 ۴۸شوند.نولیبرال با هم ادغام میمطلق  یاردهیواکنش به سرما

را  امنظاست که  تناقضی نیتریجد ست،یزطیمطلق و مح یدارهیسرما میان تضاد

انسان ی را در رابطه« مرگ چیمارپ» یکند، و مسکلهی( مرحله مشخص مره ای) نیدر ا

صالحات زعصر  ۴9.سازدیقرن حاضر مطرح م طیدر  نیزم با  یدر دهه یطیمحستیا

 یدارهیشد. در سرما نیگزیجای طیمحافرا  زیستاز  یدیجدبا عصر  ی، به زود19۷۰

 یثروت مال بر بیش از همهکه  نظامی. در استتتغال   یانتزاع و ارزش مطلقمطلق، 

ست، ارزش مبادله از هر  ستق ارتبا متمرکز ا صرف ارزش  با یمیم شود. یحذف مم

 یجامعه میان یو به ستترعت در حال رشتتد ادینیبن شتتکاف ،ناپذیراجتناب ینتیجه

 و سیاره است. یدارسرمایه ییکاال

 انقالبیا  1گراییانهدام
 سمیالینقش سوس توصیف یرا برا ییگرا یتخر یانگاره زسیم ،ایمدیدهطور که همان

ی فصتتل صتتفحه ۵۰کل که قدر مهم بود به کار گرفت. این انگاره در دیدگاه او آن

را به این مبحث اختصتتاص داد. او نوشتتت،  ستتوستتیالیستتمپنجم کتاب خود به نام 

سم بنا نمی» سیالی ستککندو نابود میسو به  یسادگبه«. ند. زیرا تخری  ذات آن ا

یا  چیبدون ه کند،مبادرت می« یهمصتترف ستترما»  ،اوبه نظر ی. نیگزیجاافزایش 

شخص میعنوان جامعهیی به بهترین وجه بهگرا یتخر ضر به ای م شد که در حال حا

                                                      
1  Exterminism 
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صرف می شتکه هیچ نگرانی برای آیندهاین کند، بدونمنتهای درجه م شریت دا ه ی ب

 ۵۰.دانستای که او منو  به انباشت سرمایه میباشدو آینده

گرایی ای از همان تخری نمونه زهامرو یمال-یانحصار یهیسرما ،از طنز روزگار

سفناک می ست که میزس چنین ا شت.مطلق ا  ژهیو)به کیتکنولوژ ییراگر چه تغ پندا

رکز ( در میگذارهیا)سرم هیانباشت سرما کند،رفت میشیارتش( همچنان پ یواسطهبه

ظام چار  ن تمگر آن رکود استتتت،د مال اًکه موق کاهش  کت اتیبا  ها و بر شتتر

درآمد و ثروت به  یحال، نابرابر نیشود. در ع مهار یدولت یهاتیفعال یسازیخصوص

سیار باالیی میح وسط سدوب سر جهان در  ر سرا  افول در یحال تجربهکارگران در 

کان معنوان به ارهیو کل س هستندو( یطیمحستیو ز یعاجتما ،ی)اقتصاد یماد طیشرا

سان در معرض خطر  سکونت ست که یستمیس یهجینت هایناتمام  .قرار داردان  اب ا

شکال ینترفاحش سل  مالک ا ستامار،  س یجهان اسیدر مق غارتو  اتالف ت،یا   تنا

 نیرویکند،  دایادامه پ یفعل یهاروندکه اگر  دیگویدر حال حاضتتر علم به ما م دارد.

سرمایه صنعت یزودبهداری مخرب  ضعیف خواهد کرد را  یتمدن  سان یو خود بقات  ان

جوان  یهادر طول عمر نستتل آثار که نیاز بدتر یاریبستت خواهد نمودو با دیرا تهد

 دهند.رخ می یامروز

طه تاریخی درمورد که ی دیمرجع مف ینق گاهی نظری و  ید از آن طریق، د

آوریم، تحلیل مارکس و انگلس از شرایط نونی سیاره به دست میوضعیت اضطراری ک

 انهدام جا،نیدر ای اتیاصطالح عمل ۵1است. 1۸۷۰تا  1۸۵۰ یاز دهه یاستعمار رلندیادر 

-و)و انگل یستیداران انگلهینوشتت، سترما 1۸۵9طور که مارکس در ستال . همانبود

 -ذرت نیقوان فستتخو  درلنیبزرگ ا یقحط گرنشتتان– 1۸۴6( پس از ستتال یرلندیا

 ان خودکفایدهقان ی زارعان وتودهبودندو « رعایا هیعل ی انهدامشرورانهجنگ » ریدرگ

شسته»که  یرلندیا سیاه ن سی « به خاک  سته به کشت  محصول  عنوانزمینی بهو واب

 یبدون بازگشتبه شکل  ی،رلندیبا غالت ا همراه رلندیخاک ا مواد مغذی. است شتیمع
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 یهادههترتی  انگلس از بدین ۵۲.ندشتتدیصتتادر م ی صتتنعت انگلستتتانبرای تغذیه

صله پس از قحط صطالح  ۵3برد.ی انهدام نام میدوره عنوانبزرگ به یبالفا انهدام که ا

سط مارکس و انگلس، جادر این س تو صران  یاریهمراه با ب  به کار رفتهها، آناز معا

ست، شت: اخراج ایزمان دو معن ندر آ ا  طیشرا ،انهدام نیبنابرا ۵۴.یو نابود مرتبط دا

 کرد.ها قرار داشت خالصه میگاه رویاروی ایرلندیکه آن را یوحشتناک

ستعمار نظامدر ارتبا  با  «کیاز شکاف متابول یدتریشکل شد»  یهشیر دری، ا

شکل ا سال  ۵۵قرن نوزدهم بود. یمیانهدر  رلندیم  یجیتدر یبا اخراج و نابود 1۸۴6در 

 کیکل تعادل اکولوژ بودند، خاک خیزیحاصتتلکه مستتکول  ریفق هقانانزارعان و د

 د به همرلنیا در یمواد مغذ ینیگزیو جا یمحصتتوالت زراع دیتولدر بنیان شتتکننده 

 تیتابها، اخراج دهقانان، ی از پاکستتازیتربیش هایدورهموج   اتفاق نی. اخورد

 د.شتت انگلستتتانگوشتتت  تأمین به منظوربا مرتع  کشتتت و زرع ینیگزیمزارع و جا

مارکس در ستتال همان ترتی بدین نان اعنوان کرد،  1۸6۷طور که  ندیدهقا با رل ی 

 ۵6مواجه شدند.« تباهی یا انقالب»انتخاب میان 

شابه طیشرا امروزه زارعان  کهیدر حال د،یآیوجود مهب یاارهیس اسیدر مق یم

شرایط خود توسط نیروی امجا در همه خودکفا پریالیسم جهانی هستند. شاهد تضعیف 

مام به ت بلکه ستتت،یبه خاک محدود ن عمدتاً گرید کیاکولوژ  یتخر ن،یعالوه بر ا

سترش  ا،، از جمله آب و هونیزم ستمیس ست افتهیگ  به طوررا  نیزم تیجمع که ا

ندازدمیبه خطر ی کل ج  و ا باهی مو از پیش در که شتتود می یتر کستتتانبیش ت

، مورخ مارکستیستت ای. پی. 19۸۰ی کنند. در دههمیترین شترایط زندگی شتکننده

گرایی، آخرین هایی در باب انهدامیادداشتتت»اثر معروف خود را به نام  1تامپستتن

ای ای سیارهمحیطی و هستهبه قلم تحریر درآورد، که تهدیدهای زیست« ی تمدنمرحله

                                                      
1  E. P. Thompson 
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سی می صدها میلیونبه هیچ ۵۷کرد.را برر ست که جان  شاید میلیارد  وجه محرمانه نی و 

مادی  ید ویرانی  هد و  یاقتصتتتاد ،یطیمحستتتتیز–نفر در این قرن در معرض ت

ستانگونه شماری ازتعداد بی. قرار دارد -یستیالی/امپرینظام قراض ان یهها اکنون در آ

ستند صنعته سط  یدر دما گرادیسانت یدرجه ۴افزایش با  ی. خود تمدن  جهانی با متو

شی س  و کار  دیگویم یبانک جهان یکه حت ،شودیرو مروبه فروپا ستمرار ک با ا

ست.امروزی به همین روال، قری  س از این رو ۵۸الوقوع ا سو ی و میقد یستیالیشعار 

، «سوسیالیسم یا بربریت!»شود، یعنی نسبت داده می 1مشهوری که به رزا لوکزامبورگ

س»با  دیو با ستین یکاف گرید  «نقالب!تباهی یا ا»ا با ی، «گرایی!انهدام ای سمیالیسو

 .شود نیگزیجا مارکس

گرایی یا به جهان در جهت انهدام ،مطلق یدارهیستترما ستتوی به برالینول ینهرا

سیارهتخری  شتاب میگرایی در مقیاس  سرمایه و دولت بهای  شد.   طوری با هم دربخ

نی دوم شتتوند که هرگز قبال در جهان پس از جنگ جهامتحد می ویرانی ارتکاب این

 مدت از پاییناند. اما بشتتریت هنوز حق انتخاب دارد: انقالب اکولوژیک طوالنینبوده

و  ،یطیمحستیز یداریپا ،ذاتی یاز برابر دنیایی آفریدنو  نیمنظور حفاظت از زمبه 

 .کمیوستیقرن ب یبرا ۲یو نوعی اکوسوسیالیسمجمع یازهاین ارضای
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 یادداشت مترجم

ی یانیس واروفاکیس، اقتصاددان و سیاستمدار یونانی، بر طبع ی پیِش رو مقدمهنوشته 

 1.است ،کمونیست مانیفست حزبمارکس و انگلس، « ماندگار»و انتشار دیگربارِ اثر 

، تمانیفسهای بسیارِ مندرج در کوشد در این یادداشت از میان امکانمیواروفاکیس  ۲و 

بر همین یک، ماندگاری اثر، انگشت گذارد و رمزگان تت و نه رمزوراز تت این 

ی رمزگان و نه رمزوراز  انگاره ْماندگاری را با ما فاش گوید. اما به چه اعتبار

ت که اثر در یک سو، در اکنونِ خویش گشاییِ یک اثر با این انگاشته همراه اسرمزگان

ت وبسها چفتخویش( با کدامین واقعیتو در سوی دیگر، در اکنونِ ما )اکنونِ غیرت

ایل ها نکندو به کدامین پاسخها مکث کرده، میهنجاریشودو بر کدامین نابهشده، می

 دهد. آیدو چه نویدهایی داده، میآمده، می

ی یافتهانپایشنود با اکنونیتِ اینکوی گفتز میانهگونه ابه یک تعبیر، اثر چه

ی مخاطبش را فراهم آغازیافتهشنود درباب اکنونیتِ اینکوخویش امکان گفت

ی طلبد: یک، متنی که به قول و گفتهآور د. تحقق این امکان دو چیز را میمی

رفتن جای ورهدو، مخاطبی که ب«. بر فراسوی مرزهایش نظر افکنده باشد»واروفاکیس 

ی صفرِ برآمدنش، که ماحصلی جز خواندن برای خواندن در با رمز.رازهای متن در نقطه

 اندازی برای کژنگریستن بر وضعیتِ اینکی اثر را به چشمهای نهفتهچنته ندارد، امکان

چنان متنی است و واروفاکیس  مانیفستمبدل سازد. در این نوشتار خواهیم دید که 

  چنین مخاطبی.

                                                      

 Classics Vintageاز سوی انتشارات  مانیفستت بر چاپ ی یانیز واروفاکیز اس. این نوشتار مقدمه1

 . مقدمه به صورت مجزا در این آدرس منتشر گردیده است:  2018در سا  
www.guardianbookshop.com: Yanis Varoufakis’s introduction to The Communist 

Manifesto 
حسن مرتضوی و مسعود صابری ی هابه ترجمه مانیفست کمونیستشده از ی قطعات نقمدر ترجمه . 2

  ام. از این متن نظر داشته

https://www.theguardian.com/news/2018/apr/20/yanis-varoufakis-marx-crisis-communist-manifesto
https://www.theguardian.com/news/2018/apr/20/yanis-varoufakis-marx-crisis-communist-manifesto
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*** 

 

که یک مانیفست موفق از آب درآید باید همچون یک شعر، آن زمان که برای این

دهد، قل  ما را تأثیر قرار میکننده و جدیدش تحتهای خیرهذهن را با تصاویر و ایده

مان را بر علل راستین تغییراتِ برانگیزاننده، هدف بگیرد. یک مانیفست باید چشمان

های نهفته در اوضاع دوروبرمان بگشاید و در عین حال امکانآورِ کننده و حیرتگیج

و احوال جاری را بر ما آشکار سازد. باید ما را وادارد تا احساس یک جور نابسندگی 

ن، ایم، افزون بر آکه چرا خودمان این حقایق را تشخیص ندادهکننده کنیم از اینمأیوس

هایی جرمه ما تا همین حاال مانند شریکآمیز بینجامد کبایست به این آگاهیِ تشویشمی

یتاً ایم. نهاآینده بودهای بیاندرکار بازتولید گذشتهایم و دستکردهپا عمل میخُرده

های بتهوون را داشته باشد تا هم ما را ترغی  که، یک مانیفست باید قدرت سمفونیاین

ها یدنِ غیرضروری تودهکشای بدل شویم که در آن، بر رنجکند به عامالنِ آن آینده

هایش در جهت نیل به آزادی ناب، ظرفیت ی پایانی گذاشته شود، و هم برای تحققنقطه

 بخش بشریت باشد. الهام

لیورپول  ۴6در خیابان  1۸۴۸ی تا به حال هیچ مانیفستی بهتر از آنی که در فوریه

)یا  ت کمونیستمانیفسی این شرو  موفق عمل نکرده است. منتشر شد در تحقق همه

ارش ( که انقالبیون انگلیسی آن را سفمانیفست حزب کمونیستبا عنوان چاپ نخستش، 

ساله  ۲9داده بودند، به دست دو جوان آلمانی نگاشته شد: کارل مارکس، یک فیلسوف 

 گرایی هگلی، و فردریش انگلس، یک جوانگرایی اپیکوریستی و عقلبا گرایش لذت

 ای در منچستر بود. نهساله که وارث کارخا ۲۸

 مانند.ی ادبیات سیاسی، همچنان کاری است بیدر مقام اثری در حوزه مانیفست

نوردد تت شبحی اروپا را درمی)»ی آغازینش مشهورترین عباراتش، از آن میان، جمله

واجد کیفیتی شکسپیری است. همچون هملت پس از مواجهه با روح «( شبح کمونیسم
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ر آن د تربیشآیا بزرگواری آدمی »پرسد: ده نیز الجرم از خود میپدر مقتولش، خوانن

تنه که در برابر دریایی فپیشه را تاب آورد، یا آناست که زخم فالخن و تیر بختِ ستم

 1«و آشوب سالح برگیرد و با ایستادگیِ خویش بدان همه پایان دهد 

 اهیِ آکادمیک نبودعصر مارکس و انگلس، این مسکله یک دوربرای خوانندگانِ هم

گلس مارکس و ان مانیفستِکه در محافل اروپایی بر سر آن بحث و گفتگو درگیرد. 

ی او یا بعضاً منظور شکنجهفراخوانی برای کنش بود، و احضار این شبح اغل  به

روز نیز جوانان با تنگنایی مشابه گرفت. امروزهالمدتش انجام میکردنِ طویلزندانی

دار اما رو به زوال که قادر نیست سپردن به نظمی ریشهکنند: تنمیوپنجه نرم دست

بی ی فردیِ گزاف و با قصد دستیاخودش را احیا کند، یا مقابله با آن به بهای یک هزینه

 که احزابرغم آنهای نوینِ کارکردن، تفریح، و زیستن با یکدیگر  بهبه شیوه

ه اند، اما ثابت گردیده کاسی محو شدهی سیکمونیست تقریباً به طور کامل از صحنه

غایت را پیش میران د، کاری است به مانیفستواداشتن روح کمونیسمی که سکوتبه

 دشوار. 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ها، هدف اعالی هر مانیفستی است. اما کامیابی در توصیف دقیق نظاره بر فراسوی افق

ایی که هها و انتخابنیم بعدتر فرا خواهد رسید و تحلیل تعارضوفضایی که یک سده

اند، ها دست به گریبانیم، به قسمی که مارکس و انگلس بدان نائل شدهما امروزه با آن

نشسته، محلی، گِلداری به، سرمایه1۸۴۰ی انگیز است. در اواخر دههراستی حیرتبه

ن حال، مارکس و انگلس ]در همان ایام[ به جرأت بود. با ایودلگسیخته، و کمازهم

 شده، مبتنی بر تکنولوژیشده، مالیداریِ جهانیداری پی بُرده و سرمایهی سرمایهآینده

بود که  داری مخلوقیبینی کرده بودند. این شکل از سرمایهباال و سرتاپامسلحِ ما را پیش

                                                      

 ی م. ا به آذین، چاپ، ترجمههملت(. 1389ی این قطعه برگرفته است از: شکسپیر، ویلیام )ترجمه 1 

 . 68پنجم، تهران: نشر دات، ص 
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ی برآمدنش، علناً ان دقیقهی وجود نهاد، و درست در همپا به عرصه 1991پس از سال 

 مرگ مارکسیسم و پایان تاریخ را در افواه جار زد. 

 مانیفستهای همه، ما همواره شاهد اغراق در شکست پیشگوییرغم اینلیکن و به

طور حتا اقتصاددانان چپ نیز در آغازِ آورم که چهایم. من به یاد میبوده کمونیست

در همه جا »را به چالش کشیدند که سرمایه  فستمانیاین پیشگویی اصلی  19۷۰ی دهه

«. آشیان خواهد کرد، در همه جا مستقر خواهد شد، با همه جا رابطه برقرار خواهد کرد

باری که بعدها جوامع جهان سومی نام گرفت، چنین اذعان ها با نظر به واقعیت اسفآن

ا و های اروپا، آمریک«شهرکالن»که بتواند به فراسوی داشتند که سرمایه پیش از آن

 ژاپن گسترش یابد، شور و اشتیاقش را تماماً از کف داده است. 

های چندملیتیِ اروپایی، آمریکایی ها بود: شرکتبه لحاظ تجربی حق به جان  آن

کردند، آفریقا، آسیا و آمریکای التین فعالیت می« نواحی پیرامونیِ »و ژاپنی که در 

داری ستعمراتی مشغول بودند و به بسط و گسترش سرمایهمنحصراً به استخراج منابع م

 ی خارجیِ چشمی هم نداشتند. به باور این منتقدان، سرمایهدر این مناطق حتی گوشه

دارانه های سرمایهجای آکندن این کشورها از پیشرفتحاضر در جوامع جهان سوم، به

جز بازتولید و بسط  ، چیزی«(ترین ملل به درون تمدنهمگان، حتا بدوی»)کشاندن 

از حد به توان  بیش مانیفستنیافتگی برایشان به ارمغان نداشته است. تو گویی توسعه

ایمان داشته است. اغل ِ اقتصاددانان، حتا  ْیافتن در اقصا نقا  جهانسرمایه برای بسط

ر استاما»تردید داشتند که  مانیفستبینیِ هایی که موافق مارکس بودند، در این پیشآن

 .«به تولید و مصرف در سراسر دنیا خواهد بخشید 1وطنیبازارِ جهانی نوعی ویژگی جهان

بودو و بهای  مانیفستچنان که معلوم شد تت هر چند دیرهنگام تت حق به جان ِ 

اثبات این حقانیت هم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و الحاق دو میلیارد کارگر چینی 

                                                      
1cosmopolitan 
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که سرمایه کامالً جهانی شود، اول داری. درواقع، برای آنو هندی به بازار کار سرمایه

تکه خورده بودند تکه مانیفستهایی که سوگند وفاداری به بایست همان رژیماز همه می

 تر از این ترتی  داده است  ای بامزهگاه آیرونیشدند. آیا تاریخ هیچو متالشی می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

خوان د از شباهت شگرف جهانِ را می مانیفستهر آن کسی که امروز 

ماندو جهانی که به طرزی شده در آن با جهان ما انگشت به دهان میتصویرکشیدهبه

ین ا مانیفستقدمیِ ابداع تکنولوژیکش قرار داریم. در زمان نگارش هولناک در یک

ترین نظام فکودالی را با جدی های جاریِها و روالآهنگماشین بخار بود که ضرب

آالت له های ماشیندندهها و چرخالی چرخها مواجه ساخت. دهقانان در البهچالش

داران و تاجران، کنترل جامعه را از ی جدیدی از اربابان، یعنی کارخانهشدند و طبقهمی

مان دار کف رفته بودند. در دوران ما هوش مصنوعی و خودکارسازی ها شراف زمین

ی همه»هوارفتن الوقوعی هستند که خبر از دودشدن و بهبرانداز و قری تهدیداتِ خانمان

« دانقالب دائمی در ابزارهای تولی: »مانیفستی دهند. به گفتهمی« روابط سخت و استوار

انقالب پیاپی در تولید، »انجامد و باعث ایجاد می« تمام مناسبات جامعه»به تغییر 

« فهوقدرپی تمام مناسبات اجتماعی، و عدم اطمینان و آشفتگیِ بیپیکردن متالطم

 شود.می

بایست این تالطم و گسیختگی را ارج نهاد، با این همه، از نظر مارکس و انگلس می

کند که نوع بشر برای یورش نهایی به چراکه همچون کاتالیزوری عمل می

هایی که داوریبدان نیاز داردو پیشها اش و خالصی از آنماندههای برجایداوریپیش

آالت آالت و کسانی است که آن ماشینی پرناشدنی میان صاحبان ماشینمؤید فاصله

در خصوص تأثیر تکنولوژی چنین  مانیفستها در کنند. آنها کار میرا طراحی و با آن

ه مقدس چرود، آنشود و به هوا میچه سخت و استوار است دود میهر آن»نویسند: می
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شود با دیدگانی هشیار با شرایط گردد و سرانجام آدمی ناگزیر میاست کفرآمیز می

تغییر تکنولوژیک با « رو گردد.اش و مناسبات خود با همنوعش روبهواقعی زندگی

راه هر دارد تا، با اکها و یقینیاتِ برخطا ما را وامیپنداشتی پیشرحمانهنابودساختن بی

انگیز این واقعیت رودررو شویم که تا چه پایه مناسبات ما با یکدیگر رقتتر، با چه تمام

 شده است. 

ها واژه تت امروزه شاهد آن هستیم که این شکل از ارزیابیِ اوضاع در قال  میلیون

های درگرفته بر سر الین تت در بحثچه بر صفحات چاپی و چه به صورت آن

ی های پرسابقهگیرد. روزنامهاستفاده قرار می سازی موردهای حاصل از جهانیناخرسندی

ها و حتا وکار در سیلیکون ولی، اسقفهای هالیوودی، صاحبان کس غربی، چهره

سازی را به سب  تغییر میلیاردر، همگی، در همان حال که جهانیداران فوقسرمایه

دهای نامطلوب پیامستایند، از برخی ها انسان از فقر مطلق به فقر نسبی میوضعیت میلیون

آب  شرمانه، تغییراتناپذیر، آزمندی بیدهند: نابرابری تحملآن نیز ناله و فغان سر می

 و هوایی، ربودن دموکراسی پارلمانتاریستی به دست بانکداران و ا ب رثروتمندان. 

شود. زده نمیها شگفترا خوانده باشد، از هیچ یک از این مانیفستکسی که 

زا به دو افای دمماابه یک کل به گونهجامعه به»کند که استدالل میچنین  مانیفست

ی بزرگ که مستقیماً رو در روی شود، به دو طبقهاردوگاه بزرگ متخاصم تقسیم می

احبان ی سودِ صشدن حاشیهشدن تولید، و تبدیلبا ماشینی«. گیرندیکدیگر قرار می

و کارگران  1نکنداران کارتدو قط  سهام ی محرکِ تمدن ما، جامعه بهماشین به انگیزه

 ی متوسط هم قضیه مال این است کهشود. در مورد طبقهمالک تقسیم میتمزدبگیر غیر

 دایناسوری را در اتاقی بیندازیم تا منقرض شود. 

                                                      
1non-working  
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اریِ کثباتی آن کسانی که در بیدر همان زمان، ا ب رثروتمندان با دیدن زندگیِ همه

ی نوعکنند و بهورند، احساس تقصیر و گناه میداریِ دستمزدی غوطهبرآمده از برده

 بینی کرده بودند که این اقلیتِشوند. مارکس و انگلس پیشدچار تنش و اضطراب می

ای شدهبر چنین جوامع قطبی« اش برای حکومتناشایستگی»شدت قدرتمند سرانجام به

 که بتواند برای بردگانِ دستمزدبگیر زیستسازد، زیرا در موقعیتی قرار ندارد را عیان می

شان سنگر ها در حالی که درون اجتماعاتِ محصورشدهقابل اتکایی را فراهم آور د. آن

آیند و قادر نیستند از ثروتشان لذتی ببرند. برخی میاند، از فر  دلهره از پای درگرفته

شان را بلندمدتِ واقعی قدر باهوش هستند که نفع شخصیِهایی که آناز آنان، یعنی آن

زینند. اما، گشان برمیدستیی دمنامهعنوان بهترین بیمهبدهند، دولت رفاه را بهتشخیص 

حق  دادن در پرداختخرجبه، افسوس که در مقام یک طبقه، خستمانیفستی به گفته

های تاناپذیر از پرداخت مالیای خستگیهاست و آنان به شیوهبیمه، بخشی از ماهیت آن

 ورزند. بایسته اجتناب می

االبد آیا این مدعا امروزه دیگر به اثبات نرسیده است  اب رثروتمندان جماعتی الی

امان در های ترک اعتیاد، بیناخرسند، بیمناک، همواره درون یا پشت درِ کلینیک

بلد کاران راهجستجوی کس  تسالی خاطر از غیبگویان، دکترهای اعصاب، و کاس 

یر کنند غذایی بخورونمیر گتند. در همین اثنا، کسان دیگری وجود دارند که تقال میهس

شان را بپردازند، با این کاله و آن کاله کردن گذران زندگی ی شهریهبیاورند، هزینه

کنیم که تو گویی در ای عمل میگونهکنند یا با رکود و کسادی بجنگند. ما به

دهیم دوست چه را انجام میکنیم آننداریم، ادعا میی خاطری مان هیچ دغدغهزندگی

ها دهیم. اما واقعیت این است که ش داریم، و آن چیزی را که دوست داریم انجام می

 رویم. بغض در گلو به خواب می

گرا، سیاستمداران هیأت حاکم، و اقتصاددانان آکادمیکِ احیاکننده مصلحان آرمان

ها انهکردن سفت و سخت نشاند: محکومی مشابه پاسخ دادهاهمگی به این تنگنا به شیوه
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ر ها )استامار ناشی از حق مالکیتِ نابرابگرفتن علت)نابرابری دستمزد( و همزمان نادیده

ماند از آالت، زمین، منابع(. در این شرایط آیا دیگر هیچ جای تعجبی باقی میبر ماشین

ریم که تنها بای به سر میایم، و در ناامیدیهبست گیر افتادکه بگوییم ما در یک بناین

ه اختیار ها را بترین غرایز تودهکوشند تا سخیفآید که میهایی میبه کار پوپولیست

 و کنترل خود درآورند 

ای هستیم ترشدن به دقیقههای پیشرفته، ما در حال نزدیکبا افزایش سریع تکنولوژی

 رقراریِ ارتباطی عقالنی و متمدنانه با یکدیگربایست در آن، بر سر چگونگی بکه می

توانیم در پشت گریزناپذیریِ کار و هنجارهای تصمیم بگیریم. ما بیش از این نمی

به خوانندگان قرن  مانیفستکند، پنهان شویم. ای که وضع میاجتماعی جابرانه

، و ینندهایی از این دست را ببدهد تا نابسامانیاش این فرصت را میویکمیبیست

ها تشخیص دهند که چه کارهایی باید صورت بگیرد تا اکاریت بتوانند از نارضایتی

و  رشد»رهایی یابند و درعوض به ترتیبات اجتماعی جدیدی دست یابند که در آن 

ند هرچ«. ی همگانشرطی است برای رشد و تکامل آزادانهی هر فرد پیشتکامل آزادانه

گذارد، اما ای رسیدن به این نقطه پیش رویمان نمیی راهی برهیچ نقشه مانیفست

 بخش است که نباید آن را از کف داد. کماکان منبعی الهام

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

است ساختن مآگینهمچنان دارای همان قدرت برانگیختن، شوراندن و شرم مانیفستاگر 

ن سب  است که منازعات میان طبقات اجتماعی مند بود، بدااز آن بهره 1۸۴۸که در 

ی واژه 1ی خودِ تاریخ دارند. مارکس و انگلس این مهم را در قال  دهقدمتی به اندازه

تاریخِ تمام جوامعِ تاکنون موجود، تاریخ منازعات »کنند: متهورانه چنین خالصه می

 « طبقاتی بوده است.

                                                      

 وا ه دارد. م   13. این جمله در زبان انگلیسی 1
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 شده، موتور تاریخ همواره همینصنعتیهای از آریستوکراسی فکودالی تا امپراتوری

های دائماً زیروروشونده و مناسبات طبقاتیِ رایج بوده است. با ی میان تکنولوژیمنازعه

کند. هر گسستی در تکنولوژیِ جامعه، شکل تضاد موجود میان طبقات نیز تغییر می

ای قهان د: طبمشوند و سرآخر فقط دو طبقه بر جای میطبقات قدیمی از گردونه خارج می

 ای که مالک هیچ چیز نیست تت بورژوازی و پرولتاریا. که مالک همه چیز است و طبقه

ایم. در حالی که ما فروکاست ای که ما امروزه بدان گرفتار شدهاین است آن مخمصه

داری ی تمایزهای طبقاتی به شکاف میان مالکان و غیرمالکان را مرهون سرمایههمه

اری دخواهند به این نکته واقف باشیم که سرمایهانگلس از ما می هستیم، مارکس و

هایی را که گُروگُر چنان که باید و شاید رشد نکرده که بتواند آن تکنولوژیآن

ها، در عینِ کند، حفظ بکند. ]پس با نظر به این تحولِ روزافزونِ تکنولوژیایجادشان می

ت که از مفهوم دیرین ابزارهای تولیدی که ی ماسثباتِ مناسبات اجتماعی،[ این وظیفه

هم تحت مالکیت خصوصی قرار دارند دل بک نیم و به زور هم که شده تغییر و تحولی به

ه، آالت، زمین و منابع است. امروزرسانیم، تحولی که متضمن مالکیت اجتماعی بر ماشین

های وژیی تکنولهدر جوامعی که پایبند به مناسبات کاریِ قدیمی هستند، متعاق  اشاع

ناشدنی در عباراتی فراموش مانیفستافتد. جدید، موجی از فالکت و بدبختی به راه می

ای که گویی ابزارهای سترگ تولید و جامعه»دهد: این وضعیت را چنین شرح می

دادوستد را از غی  احضار کرده، جادوگری را مان د که دیگر قادر به مهار نیروهای 

 «. ود با افسون خویش احضار کرده نیستجهان زیرین که خ

ای، موتورهای جستجوگر، های رایانهپندارد که برنامهاین جادوگر همواره می

اند، رفاه و سعادت را برای ها و بذرهایی که با مهندسی ژنتیکی دستکاری شدهربات

در  زانگیکه با انتشار این دستاوردهای شگفتهمگان به ارمغان خواهند آورد. حال آن

ها به سطحی خواهند جوامعِ منقسم به کارگران مزدبگیر و مالکان، دستمزدها و قیمت

های رسید که نهایتاً منفعت ناچیزی عاید اغل  مشاغل خواهد شد. این فقط تکنولوژی
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ها، که ما را تحت کنترل های دارویی بزرگ و گروه اندکی از شرکتبزرگ، شرکت

برند. د دارند، هستند که حقیقتاً در این وانفسا سود میقدرت سیاسی و اقتصادی عظیم خو

ق گاه حاگر ما کماکان بر مناسبات میان کارگران و کارفرمایان صحه بگذاریم، آن

کردن مالکیت شخصی، سرمایه را به نتایجی غیرانسانی سوق خواهد داد. تنها با ممنوع

ت ی جدیدی از مالکیشیوهمالکیت خصوصیِ ابزارهای تولید جمعی و جایگزینیِ آن با 

و  ها خواهیم کاستعدالتیهای جدید است که ما از بیاشتراکیِ متناس  با تکنولوژی

 به سعادت جمعی نائل خواهیم گردید. 

بست حاکم بر روابط کارگر و ای مارکس و انگلس، بنواژهی دهبر اساس نظریه

 پیروزی پرولتاریا و»که دارد مالک همیشگی و حتمی است. مانیفست چنین اظهار می

بینی است. تاکنون، تاریخ به این پیش« به یک اندازه گریزناپذیر»بورژوازی « نابودی

ن ، همچون هر متمانیفستاند که ی عمل نپوشانده است، لیکن منتقدان از یاد بردهجامه

 دآور د. درست همانند لرتبلیغاتی ارزشمندی، در قال  قطعیت، امید را به ارمغان می

سربازانش را با این عبارات بسیج و متحد کرد که  1نلسون که پیش از نبرد ترافالگار

شان عمل کنند )حتا اگر خود او تردید جدی به وظیفه« انتظار دارد»ها انگلستان از آن

ج پرولتاریا نیز با تهیی مانیفستتوانند از پسِ این نبرد برآیند(، داشت که سربازانش می

دارِی دستمزدی، این یکدیگر و رهانیدن خود از بندهای بردهبه متحدشدن با 

ود شان در قبال خعاقبت به وظیفه کند که آنانرا در پرولتاریا ایجاد می« چشمداشت»

 عمل خواهند کرد. 

                                                      

5 .Battle of Trafalgar ، ی ترافالگار در محلی در غرب دماغه 1805اکتبر  21نبرد ترافالگار در تاریخ

کشتی جنگی بزرگ و  27ریتانیا با واقع در جنوب غرب اسپانیا بین ناوگان نیروی دریایی سلطنتی ب

کشتی جنگی بزرگ رخ داد که به پیروزی ناوگان بریتانیا به  33نیروی دریایی فرانسه و اسپانیا با 

 فرماندهی دریاساالر نلسون منتهی شد. 
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راستی پرولتاریا چنین خواهد کرد  با شکل و شمایل فعلی پرولتاریا، این امر آیا به

ای نداشتیم مگر انتظارکشیدن د. اما، با این حال، ما چارهرسظاهراً نامحتمل به نظر می

در مورد پتانسیل  مانیفست، تا برآورد 199۰ی سازی در دههبرای سربرآوردن جهانی

شود مسکله را جور دیگری هم طرح کرد: داری کامالً به اثبات برسد. میسرمایه

اند ی نیاز دارد تا بتوتریشبشونده به زمان ثباتپرولتاریای جدیدِ جهانی و دمادم بی

ات متفاوت رغم نظربینی کرده است. بهپیش مانیفستای باشد که ایفاگر نقش تاریخی

ی انقالب واهمه چه از خطابهگویند چناندر این خصوص، مارکس و انگلس به ما می

 ،ای که در قبال دیگران داریم پرت کنیمداشته باشیم، یا بکوشیم حواسمان را از وظیفه

آور گرفتار خواهیم آمد که سرمایه بیخ و بنِ آن را اشغال کرده به هزارتویی سرگیجه

، تنها مانیفستی و جایی برای عرض اندام روح انسانی بر جای نگذاشته است. به گفته

ی اجتماعی چه سرمایهتوان از بابت آن مطمکن بود این است که چنانچیزی که می

 خواهیم بود.   1شهریهای ویراننشود، در آینده شاهد پیشرفت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ی بدبین چنین خواهد گفت: پس همدستی خود شهر خوانندهدرخصوص موضوع ویران

کردن نگهبانان القل های اقتدارطل  و قسیبخشیدن به رژیمدر وجاهت مانیفست

از موضع دفاعی به این پرسش پاسخ دهیم  که بخواهیمجای آنشود  بهها چه میگوالک

و ماالً بگوییم که خ  هیچ کس آدام اسمیت را برای اتفاقاتی که در وال استریت 

داده در دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا سرزنش افتد، یا عهد جدید را به دلیل وقایع رخمی

در مواجهه با  لیحتم مانیفستتوانیم به این بیندیشیم که خود نویسندگان کند، مینمی

بر این  نگرانه،این اتهام چه پاسخی در چنته داشتند  من، با تکیه بر نوعی نگاه واپس

: شان اعتراف خواهند کردباورم که مارکس و انگلس به یک اشتباه بزرگ در تحلیل

                                                      

1 dystopic developments 
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ها در اندیشیدنِ بسنده به تأثیر این به معنای آن است که آن بازتابندگی نابسنده.

باره کردند ناکام ماندند و متعصبانه در اینبر همان جهانی که آن را تحلیل میان شتحلیل

 سکوت پیشه کردند. 

 دار را با زبانیتفاوتیِ ما، روایتی استخوانبه قصدِ پراندن چُرت بی مانیفست

دند این اش نکربینیچه مارکس و انگلس پیشکند. آنناپذیر برایمان بازگو میسازش

ی قدرتمند و تجویزی به این گرایش دارند که پیروان و باورمندان تت هابود که متن

ی مؤمنان هم ممکن ی روحانیونِ تت خودشان را به راه اندازند و این جرگهحتا گعده

ها ارزانی شده در جهت منافع و امتیازات به آن مانیفستی وسیلهاست از قدرتی که به

رشان از رفقای دیگ مانیفستست با استفاده از ها ممکن ابرداری کنند. آنخودشان بهره

د، های نفوذ دسترسی یابنسوءاستفاده کنند، بنیان قدرتشان را بنا نهند، به جایگاه

)دفتر سیاسی  ۲های تأثیرپذیرِ خودشان را دست و پا کنند، کنترل پولیت بوروپامنبری

کنند ن قد علم میی کسانی را که در برابرشاحزب کمونیست( را در دست گیرند و همه

 به زندان بیفکنند.

یز ناکام داری نشان بر خودِ سرمایهعالوه، مارکس و انگلس در ارزیابی تأثیر نوشتهبه

های ها و تحلیلبینیهایی از این دست که پیشماندند. آیا علت سربرآوردنِ واکنش

ه اتحاد دادن بدر شکل مانیفستاند، این نبوده است که درست از آب درنیامده مانیفست

ی آن در اروپای شرقی، کوبای کاسترو، نشاندهجماهیر شوروی، کشورهای دست

های سوسیال دموکراتیک در غرب دست داشته یوگسالوی تیتو و چندی از حکومت

دارانه به علت های سرمایهاست  پس از انقالب روسیه و بعد هم جنگ جهانی دوم، رژیم

بگیری، خدمات سالمت ملی، های مستمریشدند به طرحشان از کمونیسم مجبور واهمه

هایی بورژوا جهت ورودشان به دانشگاهو حتا تسهیالت باال برای دانشجویان فقیر و خرده

                                                      
1insufficient reflexivity  
2 politburo 
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ن اند. در ایهای لیبرالی بنا نهاده شدهگردن نهند که خاصه برای بسط و ترویج آموزه

ث ایجاد نوعی پارانویا شد حیص و بیص، خصومت افراطی با اتحاد جماهیر شوروی باع

انگیزی را دامن زد که خاصه برای فیگورهایی همچون ژوزف استالین و شرایط هراس

 ]دست بر قضا[ ثمربخش هم بود. 1و پل پوت

نکردن بینیبه باور من اگر مارکس و انگلس زنده بودند خودشان را به دلیل پیش

 انیفستمهمان احزابی که خود  کردندوبر احزاب کمونیستی سرزنش می مانیفستتأثیر 

کردند که تحلیلِ ها حتماً خودشان را از این بابت مالمت میها خبر داده بود. آناز آن

گری های کارگونه حکومتاند: چههای محبوبشان را از چشم انداختهیکی از دیالکتیک

وند، و شدارانه به شکلی روزافزون توتالیتر میهای سرمایهدر پاسخ به یورش حکومت

 ایشان از کمونیسم به گونهدارانه در پاسخ به هراسهای سرمایهطور این حکومتچه

 گردند  تر میافزا متمدندم

خوشا به سعادت نویسندگانی که خطاهایشان برآمده از قدرت کالمشان است. از 

گرند. در روزگار ما، تصحیحتها سعادتمندتر کسانی هستند که خطاهایشان خودآن

اند و احزاب کمونیست هم تقریباً از میان رفته مانیفستهای کارگریِ ملهم از دولت

دارِی جهانی که از رقابت با اند. سرمایهسامان گردیدهمنحل گشته یا آشفته و بی

م کند که تو گویی عزخاطر شده است، چنان رفتار میآسوده مانیفستهای ملهم از رژیم

 است.  مندرج مانیفستتوصیف آن به بهترین نحو در خود  آن دارد تا جهانی بسازد که

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 انیفستمهایی از سازد توصیهبخش بدل میرا حقیقتاً به اثری الهام مانیفستچه امروز آن

ی یلهوسآید، یعنی در جهانی که زندگی ما دائماً بهجا و اکنون به کار ما میاست که این

                                                      

1 .Pot Pol (1925-1998سیاستمدار کا .) به رهبری او از سا  « ِخمِر سرخ»مبوجی که جنبش

 بر کامبوج حکم راند. م  1979تا  1975
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ن را آ های فلسفی و اقتصادیدستنوشتهتر در گیرد که مارکس پیشچیزی شکل می

یک نیروی جهانشمول که هر محدودیت و هر قیدوبندی را »چنین توصیف کرده بود: 

شکند و خودش را در قال  تنها سیاست، تنها کلیت، تنها محدودیت، و تنها درهم می

گرفته تا مدیران عامل  1ان و کارگزاران مالی اوبراز گردانندگ« زند.قیدوبند جا می

« نیرو»ی این توان توجیه کرد که تحت سلطهزده، همه و همه را میبانکی و فقرای فلک

دامنه گشته که گاه تصور جهانی بدون آن چنان پهنداری امروزه آنقرار دارند. سرمایه

ن این احساس عجز و ناتوانی، و ی ناچیزی وجود دارد میارسد. فاصلهناممکن به نظر می

ی بدیلی وجود ندارد. با این همه، و در شدن در برابر این مدعا که هیچ گزینهتسلیم

(، درست در همین لحظه است که ما در شُرف مانیفستکمال شگفتی )بنا بر مدعای 

 های بدیلِ پرشمار به زانو درآییم.ی وجود گزینهآنیم که در برابر ایده

 هایی دربابین برهه به چیزهایی از این دست نیازی نیست: وعظ و خطابهما را در ا

ای تزاید، یا دعا و استغاثه برعدالتی با هر شکل و شمایلی، تقبیح نابرابری روبهبی

عالوه نباید به برسرکارماندن حکمرانی دموکراتیکی که در حال نابودی است. به

بیل هایی از قایانه نیز تن دردهیمو کنشگرگریز و واپسی واقعیتهای مأیوسانهکنش

فغان و مویه برای بازگشت به وضعیتی پیشامدرن و پیشاتکنولوژیک که ماحصلی جز 

 در لحظات مانیفستچه گرایی ندارد. در برابر، آنشدن به آغوش گرم ملیتپرتاب

اری دکند، چیزی نیست مگر ارزیابی عینی و روشنگرِ سرمایهتردید و تسلیم تشویق می

های آن، که این خود از خالل پرتوافکنیِ عقالنیت خشک و منضبط ممکن و ناخوشی

 شود. می

کنولوژی ی تتولید بیش از اندازه ْداری، مشکلِ ما با سرمایهمانیفست بنا به استداللِ

بودن آن است. موفقیت داری غیرعقالنیبودن آن نیست. مشکل سرمایهیا ناعادالنه

                                                      

1 Uber یک سرویز همسفری آنالین مستقر در سان فرانسیسکو. م ، 
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فتن و فراگیرشدنش از خالل انباشتی که محض خاطر انباشت صورت یاسرمایه در بسط

شود که نیروی کار انسانی برای کس  درآمدی بخور و نمیر مال گیرد، موج  میمی

ه شوند کریزی میها برای تولید اقالمی برنامهماشین کار کند، در همین حال، روبات

 ها احتیاجیها هم که به آنروباتآیند و خود ها برنمیدیگر از پس خرید آن ْکارگران

ای که به وجود آورده ناکام العادههای فوقی عقالنی از ماشینندارند. سرمایه در استفاده

شده، اشتغال ناقص و ها را به فقر و محرومیت، محیط زیستی ویرانی نسلمانده و همه

ستی ش برای زیشدن اوقات فراغتِ واقعی بر اثر تقال برای پیداکردن کار و تالصفر

هایی مملو از وارهداران هم به ماشینبخورونمیر محکوم کرده است. حتا خود سرمایه

ووالی این هستند که اگر ها همواره در هولاند. آنتشویش و اضطراب بدل شده

ه داربودن را بزنند و خودشان هم بهمنوعانشان را به کاال تبدیل نکنند، باید قید سرمایه

 کارِ در حال گسترش ملحق شوند.  ثباتی پرولتاریای بیدهجماعت وانها

رسد به این دلیل است که با اتالف منابع طبیعی داری ناعادالنه به نظر میاگر سرمایه

ی «خط تولید»و انسانی، همگان، اعم از فقیر و غنی، را به بردگی کشانده است. همان 

ر مقیاس صنعتی به ناخشنودی و کند، همچنین دحدوحصر را تولید میکه ثروتی بی

ت تشخیص ت مانیفستی ی نخست ما تت به گفتهزند. لذا وظیفهنارضایتی عمیقی دامن می

 برهمگان به تضعیف خودش است. مسلط« انرژیِ»تمایل و سوگیری این 

ه داری چیک بار خبرنگاران از من پرسیدند که امروزه بزرگترین تهدیدِ سرمایه

ها کامالً غیرمنتظره بود: است. پاسخ من به این پرسش برای آنکسی و یا چه چیزی 

 به عاریت گرفتم. نظر به مانیفست، از تردید من این ایده را چند دهه قبلسرمایه! بی

توان ای که میداری نه ممکن است و نه مطلوب، حیلهسرمایه« انرژی»که الغای این

د داری مدد رسانیم )با این قصسرمایه یگرفتنِ توسعهسوار کرد این است که به شتاب

کند، بسوزد و سرعت از آسمان عبور میسنگی که بهداری همچون شهابکه سرمایه

گیری از کنش عقالنی و جمعی( در تمام شود(، در حالی که از سوی دیگر، )با بهره
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ص لمان ایستادگی کنیم. مخداری به سرکوب و نابودی روح انسانیبرابر تمایل سرمایه

نیم، داری را به سرحداتش برسابه ما این است که سرمایه مانیفستکه، پیشنهاد کالم آن

آن  سازیکنیم و راه را برای سوسیالیستیدر حالی که ]همزمان[ نتایج آن را محدود می

 نماییم.  هموار می

ی هاکهالسیر، و شبهای خورشیدی بهتر، ارتباطات سریع، پنلتربیشهای ما به ربات

ی سازگار با محیط زیست نیاز داریم. با این حال، به همان اندازه حمل و نقل پیشرفته

هم نیازمند آنیم که به لحاظ سیاسی برای دفاع از ضعفا، توانمندسازی اکاریت، و 

داری سازماندهی شویم. از حیث عملی، های سرمایهچینی برای الغای معناباختگیزمینه

گیرد که برای تحقیرشدنِ ما توسط ای قرار میا آن ایدهاین ]رویکرد[ در تقابل ب

دهد. در عین حال، به معنای رد هر شکلی ی بدیلی به دست نمیداری هیچ گزینهسرمایه

های کردن در قال  فرمهم هست. زندگی ترمدرنبه زیستی کم« بازگشت»ی از مطالبه

ای مانند های تلویزیونیمایشای نیست. نداری حائز هیچ وجه اخالقیآغازینِ سرمایه

کنند، می ۲شدهوکتابهای حسابکه پول هنگفتی را صرف نوستالژی 1تاون ابیدان

 کنیم، و همکه در زمان فعلی زندگی میمان کنند کارشان این است که هم  خوشحال

 مان کنند که جلوی سرعت تغییرات را بگیریم.تشویق

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

های ای است که با هر یک از ما در دورهکنندههای تهییجیکی از آن قبیل متن مانیفست

ند دهد. تا چگوید و شرایط خودِ ما را بازتاب میای متفاوت سخن میمتفاوت به شیوه

                                                      

1Downton Abbey  
از کانا  تلویزیونی آی  2010ی تلویزیونی تاریخی بریتانیایی که نخستین بار در سپتامبر یک مجموعه

  شد. م   تی وی پخش

2calculated nostalgia  
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شدت هدانستم و بمی سال پیش، من خودم را یک مارکسیست لیبرتارینِ آشفته و دمدمی

شدم. اندکی بعد، خودم را ها تحقیر میمارکسیستها و شبهی غیرمارکسیستهم از سو

ی تضاد شدید میان ی یک کارزار سیاسی نسبتاً مهم یافتم، آن هم در دورهدر میانه

ی داری. خوانش دوبارهحکومت یونانِ وقت با برخی از قدرتمندترین کارگزاران سرمایه

ه دکی شبیه به احضار اشباح مارکس و انگلس بودبه قصِد نوشتن این مقدمه ان مانیفست

ها هم شرنگ مالمت و هم شهد حمایت را به کامم ریزند. خوشبختانه بازخوانی تا آن

گذاشتن بر این دیدگاهِ تسلی خاطر چندی را نیز به همراه داشت، آن هم با صحه مانیفست

جایی که ارین. آنیک متن لیبرال است تت و حتا شاید یک متن لیبرت مانیفستمن که 

را به سب   گیرد، دقیقاً این کاربورژوایی را به باد انتقاد میتهای لیبرالفضیلت مانیفست

دهد. آزادی، شادمانی، استقالل، ها انجام میتعهد و حتا عشقش نسبت به همین فضیلت

 هایی هستند که مارکس و انگلسآلراهبر همان ایدهتی خودفردیت، معنویت، توسعه

بیش از هر چیز برایشان ارزش قائل بودند و دلیل عصبانیتشان از بورژوازی هم این بود 

بودن را از اکاریت دریغ کنند. با نظر به که بورژواها درصددند هر فرصتی برای آزاد

ی درخشان هگل که تا زمانی که حتا یک نفر در تبعیت مارکس و انگلس از این ایده

نیست، نزاع مارکس و انگلس با بورژواها بر سر این است اسارت باشد، هیچ کس آزاد 

 کنند. داری میکه بورژواها آزادی و فردیت همگان را قربانی انباشت سرمایه

رای اش بها از دولت و پتانسیلاگرچه مارکس و انگلس آنارشیست نبودند، اما آن

تند. در جسی دیگر بیزاری میقصدِ سرکوب طبقهشدن توسط یک طبقه بهدستکاری

ی نیکِ انگاشتند که در آیندهها دولت را نوعی شرّ ضروری میبهترین حالت، آن

طبقه را هماهنگ ی بیدهد و ]عناصر[ یک جامعهدارانه به حیاتش ادامه میپساسرمایه

درست باشد، در آن صورت ]و دست بر قضا[ تنها  مانیفستکند. اگر این خوانش از می

ین فراخوانِ گفتن به ابودن. ]لذا[ لبیکزی نیست مگر لیبرتارینبودن چیراهِ کمونیست

سینه یا با بههای دستشدن به استالینیست، در واقع با تبدیل«متحد شوید»که  مانیفست
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رفته نازبیهای کمونیستیِ اکنونای از رژیمتالش برای بازسازی جهان بر مبنای انگاره

 تعارض دارد. 

آور د که با این جا این پرسش سر برمیگفته شد، در این چهی آنبا نظر به همه

عالوه، چرا باید همگان، باالخص جوانانِ امروز، چیست  به مانیفستاوصاف، ماحصل 

 به سیاست، تاریخ و چیزهایی از این دست اهمیت بدهند  

مارکس و انگلس اساس مانیفستِ خود را بر پاسخی بسیار ساده بنا نهادند: سعادت 

نها ها تنیِ اصیل و آزادی راستینی که مالزم آن است. برای مارکس و انگلس اینانسا

 ها برای برانگیختن ما به کنش، نه متکیچیزهای حقیقتاً ارزشمند هستند. مانیفستِ آن

بر استمداد سفت و سختِ ]سنتِ[ آلمانی از ]عنصر[ وظیفه بود و نه نیازمند توسل به 

کند، نه متهم. مارکس و انگلس نه موعظه می مانیفست. های تاریخیی[ مسکولیت]ایده

ی اخالق آلمانی فائق آیند و هم بر های فلسفهکوشیدند ]همزمان[ هم بر دلمشغولی

ی عقالنی اما شورانگیز دارانهو آن هم با اتکا بر مطالبههای سودمحور سرمایهمحرک

 آید. رمیای که از طبیعتِ انسانیِ مشترک ما بهمان مایحتاج اولیه

یان فزاینده می کلیدیِ تحلیل مارکس و انگلس عبارت است از شکاف هردمنکته

هایی که مالک ابزارهای تولیدند. پیوند پروبلماتیک کنند و آنهایی که تولید میآن

شود که ما از کارمان و از سرمایه و نیروی کارِ مزدبگیر مانع از آن می

شود کارفرمایان و کارگران، اغنیا و عالوه، سب  میهایمان لذت ببریم، بهساختهدست

بازیِ فاقد شعوری بدل گردند که به دست نیروهای ش های خیمهفقرا، به عروسک

 وند. شمعنا و بیهوده پیش رانده میسرعت به سوی زیستی بیشان بهخارج از کنترل

اج داریم  آیا اما، چرا ما برای مواجهه با چنین اوضاع و احوالی به سیاست احتی

رای سرخاراندن وقتی ب»ی اسکار وایلد سیاست، خاصه سیاست سوسیالیستی، که به گفته
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کننده نیست  پاسخ مارکس و انگلس به گر و خرفتتحمیق 1،«گذاردباقی نمی

ای فردی این حماقت را پایان بخشیمو توانیم به گونهها چنین است: زیرا ما نمیپرسش

رسد. تنها امکان ما برای نیل به پادزهر این بالهت به فروش نمیزیرا در هیچ بازاری 

آزادی و شادمانی چیزی نیست مگر کنش سیاسیِ دموکراتیک و جمعی. و بدین روی، 

 صرف وقت بسیار تنها بهای اندکی برای حصول بدین دستاوردها خواهد بود. 

، رد که در آنای را فراهم بیاوممکن است نوع بشر موفق شود ترتیبات اجتماعی

اما، از سوی «. ی هر فردرشد آزادانه»چیزی نباشد مگر « ی همگانشر  رشد آزادانه»

محیطی یا نارضایتی حاد چیزی ای، بحران زیستدیگر، ممکن است بر اثر جنگ هسته

ی کنونی، هیچ تضمینی ]برای تحقق هیچ عایدش نشود. در لحظه« نابودی همگانی»جز 

گرفتن، و گرفتن، انرژیتوانیم برای الهامد ندارد. ما مییک از این شقوق[ وجو

که کدام یک از این شقوق بازگردیم، اما در نهایت، این مانیفستآموختن به حکمت

 شود به خودِ ما بستگی دارد.   غال  
 

 

 

 

                                                      

1 .Oscar Wildeم های سوسیالیستی. او در نقنویز ایرلندی با گرایشنویز، نمایشنامه، شاعر، داستان

 «گذارد.دردسر سوسیالیسم این است که وقتی برای سرخاراندن باقی نمی»گوید: قولی معروف می

، هایی از مارکزپرسش(. 1391است: ایگلتون، تری ) ی نقم قو  مذکور از این منبع برگرفته شدهترجمه

 ی رحمان بوذری و صالح نجفی، تهران: انتشارات مینوی خرد.ترجمه
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داری بدون انقالبی کردن وسایل تولید، بدون تحول در فرآیند سرمایه

د. تواند دوام و بقا داشته باشکار، بدون کاربست فناوری در تولید نمی

ی گذشته، داری در چند دههساز سرمایهتحوالت شگرف و دوران

سیمای این نظام را سخت متحول کرده است. برخی از متفکران 

ری دای تفسیر جدیدی از سرمایهغییرات را دستمایهی ما همین تزمانه

ی ای از تزهای بنیادین این نظام از باب نمونه نظریهاند، و پارهقرار داده

هایی که در اند. یکی از محملارزش مارکس را مردود اعالم کرده

ار ی کگیرد مقولهنظران قرار میگیری این صاح این باره مورد بهره

ار کوشد تبلفگانگ فریتز هاگ در این نوشتار میغیرمادی است. و

ی کارغیرمادی، و نوع برداشت از این مفهوم را در بین متفکران نظریه

 دهد. اقتصاد سیاسی مورد واکاوی قرار می

 

ژان  را در اوایل قرن نوزدهم بعد از« کار غیرمادی»اصطالح  هانری استورچ

 ی این اقتصاددانان خنایدغدغه کرد. فرانسوی ابداع های«ایدئولوگ» و باتیست سه

احترام در های قابلکار برخی از رده»گفت: کردن این درک آدام اسمیت بود که می

 مارکس که(. 1۷۷6، ۲6۵)کتاب دوم، فصل سوم ص « جامعه، مولد ارزش نیست

را به این بحث و مقدمتاً علیه آن اختصاص « های ارزش اضافینظریه»بخش زیادی از 

کندو اما این مفهوم را در را در مورد کار غیرمادی نقل می استورچست، بحث داده ا

کری ی بین تولید فرابطه»برقراری مارکس ی برد. مسألهی لغات خود به کار نمیدایره

« ایدهی جامعهسازمان»براساس « ی تولید مادیشکل ویژه»ی تحلیل بر پایه« و مادی

، ص 31)مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد  گیرد.است که از آن شکل نشأت می

18۲) 
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و « ناقتصاد نوی»های مربو  به ویژه بحثهای دوران نولیبرال، بهبر بستر بحث

ی ادر پایان قرن بیستم حیات دوباره« کار غیرمادی»، اصطالح «غیرمادی شدن اقتصاد»

گیرد. به ببان ینیز دربرم ی آن چپ رایافته است. این بار با نفوذی وسیع که گستره

های کار با حداکار کارکرد جدلی علیه مفهوم است بر علیه مفهوم-تر، این یک نادقیق

بندهای فوردیستی سنگ یا صورتآهن و زغالمفاهیمی از کار که از عصر صنعت

کار »ه از معنی است کرسوب کرده است. البته بی« فکری»و « دستی»تقابل بین کار 

« کار همواره مادی است»گوید: می نگریگونه که . همانسخن بگوییم« غیرمادی

سد رایتالیایی که به نظر نمی« پساکارگرگرایان»مانند سایر  نگری(. 9۷، ص 199۷)

کار »کارگیری از تاریخ این مفهوم و انتقاد مارکس بر آن آگاهی داشته باشند، از به

ک فوردیستی و فراخواندن یعنوان یک مفهوم فراگیر به تمام کارهای پسابه« غیرمادی

ین عنوان جانشبه« ایروشنفکران توده»شود )یعنی ی انقالبی جدید خسته نمیسوژه

تنها به فراسوی مرزهای فوردیستی(. مفهوم کار از این رهگذر، نه« ایکارگر توده»

ه تمام کند کیابد، بلکه چنان معنای وسیعی پیدا میکار اجتماعی رسمی گسترش می

از سوداگری  -گیرد ی فکری، ارتباطی و عاطفی فعالیت یا ابعاد تولید را در بر میهاجنبه

عنوان یک مفهوم تحلیلی مالی تا زایمان بچه. این اصطالح در این جا نه به

ن به کار آ سورلیی اسطوره به معنای ماابهشناسانه(، بلکه بهشناسانه یا هستی)معرفت

یاسی در راستایی کمونیستی با هدف ایجاد یک چون شعاری سشودو و همگرفته می

هایی با مشاغل گوناگون که در پسافوردیسم به اشکال پرولتری جدید از گروه هویت

 اندو تا بدین وسیله به هر کس چیزی ارائه کنند. مختلف تقسیم شده

تواند به فرآیندهایی در درون بودن صرفاً می« غیرمادی»شناسانه از منظر معرفت

تخیلی،  کنند. فکر ناب یا فعالیتی نسبت داده شود که حتی فرصت بیان پیدا نمیآگاه

 «کار غیرمادی»در نظر گرفت. اما در گفتمان « کار غیرمادی»عنوان توان بهرا می

وامانه ی عچنین چیزی مورد نظر نیست. ممکن است این گفتمان محصول یک فلسفه
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کارگران غیرمادی جهان متحد )»عوت کند باشد و بخواهد مردم را به بسیجی موهوم د

(. اما دالیل و شواهد این گفتمان تا ۲000، به نقل از کتاب کارگران غیرمادی «شوید

ا های عام یا مرکزی و الزم برای تمام فعالیتچون وسیلهای همی رایانهای از توسعهاندازه

تحوالتی در کار  چنین از( و هم۲9۲، ص ۲000الهام گرفته است، )هارت و نگری، 

و تقسیم کار و از جمله در روابط جنسیتی. به همین دلیل شایسته است که استفاده از 

تمان تر برای گفطور عامچنین بهکه هم -را دیالکتیک پدیدار بنامیم « کار غیرمادی»

پول »دن ش« غیرمادی»نقل شده  ریفکینگونه که در معرفی اثر یا همان« پساصنعتی»

 (۲000اشتاین )دک «.و مالکیت

گیرد )در حالی که به نقد الهام می مارکسفرهنگ واژگان پساکارگرگرایان از 

به « کار غیرمادی»ها به نام توجهی ندارند( آن استورچ« کار غیرمادی»او از مفهوم 

دانند )نگری و هارت، ی ارزش او را زاید میکنند، در عین حال نظریهاستناد میمارکس 

 «مادی و غیرمادی»که در آن اصطالح  مارکسی واژگان ه بعد(. مطالعهب 9، ص 1994

معانی متعددی دارند امری ضروری است. برای اجتناب از ابهام و روشن شدن اصطالح 

د کاربری گیرد، الزم است که دامنهندرت به کار میآن را به مارکسکه « غیرمادی»

 توضیح داد.« مادی»صطالح او از این اصطالح و نقش تکمیلی آن را برای ا

ی در نتایج بالواسطه»پذیرد، اما در واقع اصطالح کار غیرمادی را نمی مارکس -1

بالواسطه  تولید»در برابر « تولید غیرمادی»به شکل پراکنده و با دقت از « روند تولید

گوید ماالً در )مجموعه آثار مارکس و انگلس سخن می« تولید مادی»یا فقط « مادی

ص  4، )مجموعه آثار جلد (114۷(و )جلد اول سرمایه ص 1۲1-46، ص 34جلد 

طبقات »گوید: می ژان باتیست سه(. او با نقل از 81(، )گروندریسه ص 49

، ص 31کنند )مجموعه آثار جلد ، کاالهای غیرمادی تولید می«ایدئولوژیک و غیره
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، «ی مادی تولیدشیوه»یا « روند تولید مادی»رسد که بحث بر سر (. به نظر می30

 کند.عنوان مفهومی متقابل و تکمیلی طرح میرا به« غیرمادی»اصطالح 

دهد که اصطالح مادی را را مورد استفاده قرار می غالباً زبان روزمره مارکس 1-1

یا  «جسمانی»، « قوام فیزیکی»گیرد نظیر کار میبه اشکال گوناگون به

. ماالً در گیردبهره می« واقعی»سادگی و یا به ،«اجتماعی»، «اقتصادی»، «مالی»

شکل بنیادین فعالیتی که تمام »و « امر مادی»عنوان تولید به آلمانی ایدئولوژی

شود در نظر گرفته می« های دیگر فکری، سیاسی، مذهبی بر آن استوارندفعالیت

وید: گدر باب سطح مزد و زندگی می مارکس(. ۷۵-81، ص ۵)مجموعه آثار جلد 

)کار . «شان بهبود پیدا کرده استوضعیت مادی کارگران به بهای وضعیت اجتماعی»

 (98مزدی و سرمایه ص 

-با نگاه به گذشته می 1۸۴۲-۴3عنوان ویراستار راینیشه سایتونگ در به مارکس

 «اصطالح مادی روبرو شددستپاچگی با منافع بهبا »نویسد که او برای اولین بار 

(. در این جا، مادی به مالکیت و یا درآمد اشاره دارد. ۲61، ص ۲9جلد )مجموعه آثار 

شود، شخص از ها هدایت میی عقاید یا آرمانوسیلهرفتار به»ی متمدن اما برای جامعه

گذارد. اسم مستعار برای ثروت مجرد گوید، اما آن را در جی  خود میپول سخن نمی

است که بر تقابل بین مادی و غیرمادی به از متافیزیک قدیم به عاریت گرفته شده 

عنوان ( و مادی را به3۲آ، ص  19۷1، )هگل «داشت عنوان تقابلی عبورناپذیر تأکید

 برشتتوان چیزی را مشاهده کرد که فهمید. در مارکس میآل میمقابل و مکمل ایده

ست که بر ا ی گفتار متفکران کالسیک غالباً شبیه سپرهاییشیوه»گفت: می استعاره به

و به همین دلیل این متفکران پیش از منافع «اثر مبارزه با مخالفان کج و معوج شده است

ه در باید همیش مارکسبرند. در تفسیر نگرش را به کار می «اصطالحبه»ی مادی، واژه

 برد.را به معنایی دوپهلو و مبهم به کار می «مادی»نظر داشت که او اصطالح 
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با به کارگیری واژگانی متأثر  ی مقدسخانوادهدر کتاب  کسماراز سوی دیگر، 

ا زنجیرهای واقعی و عینی ر»گوید: کند، که میشناسی علیه کسانی جدل میاز معرفت

 کنند که فقطکه خارج از من وجود دارند، به زنجیرهای ذهنی و صرفاً پنداری بدل می

سی بیرونی را به مبارزات بدین وسیله تمام مبارزات ح -در درون من وجود دارند 

خواهند بیگانگی مادی را با کنش معنوی و دهند و در نتیجه میفکری محض تغییر می

(. و در مؤخره به چاپ دوم جلد 8۲، ص 4)مجموعه آثار جلد « درونی ناب ملغا کنند

نزد من عکس این امر صادق است: امر پنداری چیزی نیست »گوید: اول سرمایه می

های اندیشه ترجمه شده که در ذهن انسان بازتاب یافته و به شکل جز جهان مادی

شده است، چون او از بینش موجود (. این اظهارنظری کوتاه10۲)سرمایه ، ص « است

ی بستر عملی این ترجمان و انتقال پریده، و بدین در تزهایی در باره فوئرباخ درباره

ف را زدوده، امری که از زمان پلخانوسیله تفاوت این بینش با رئالیسم حسی فوئرباخ 

 به بعد به سوء تفسیر در مارکسیسم شوروی انجامیده است.

در مورد  هانری استورچو  آدام اسمیتبا رویکرد انتقادی به  مارکس 1-2

اه ی جایگبه مسأله اسمیتگوید. میسخن طبقات ایدئولوژیک، « غیرمادی»کاالهای 

مولد و غیرمولد نظر دارد. در این جا  نظری ارزش خدمات، در متن تمایز بین کار

« شیئ»ی کلمه، یک روشنی محصولی است که به معنای روزمرهبه« غیرمادی»

 ی هستیبه مفهوم کاال از حیث نحوه مارکسلمس نیست. در سرمایه جلد اول، قابل

پیش از هر چیز یک شیئ « کاال»کند، به این معنا که برخورد می آن 

ی نیازهای بشری را در چون ارضاکننده(. او ویژگی کاال هم1۲6«)تخارجی اس

خصلت این نیازها چه از معده »دهد ای قرار نمیشناسانهچارچوب محدودیت هستی

 نیکالسجا(. در یک پانوشته او از )همان« کندبرخیزد و چه از تخیل تفاوتی نمی

( به ۲، ص 1696، باربون، جا)همان« میل، اشتهای ذهن است»کند: نقل می باربون

 د.کننقشی ایفا نمی« سازدگونه شیئ نیاز انسان را برآورده میچه»عالوه، این که 
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 شود، مارکسبین کار مادی و غیرمادی قایل می اسمیتدر توضیح تمایزی که 

کند و به روابط اجتماعی که کار در آن با شیئ خارجی جدا می مفهوم مولد را از رابطه

-رو، مفهوم، نسبیت یا ویژگی خود را روشن میسازد. ازاینگیرد مربو  میانجام می

از منظر سرمایه، آن چه به علت خلق ارزش اضافی ]کند.

این رود و بالعکس. بنابرمولد است، الزاماً از منظر حفظ زندگی و غیره، مولد به شمار نمی

داری کارگر مولد بودن نه از اقبال نیک، بلکه سرمایه در»کند که او با تأکید اعالم می

های او معلمان و خوانندگان هنگام (. طبق نمونه644)سرمایه، ص « از بداقبالی است

ناسا دهند دارانه کار مولد انجام میی سرمایهآموزش یا خواندن آواز در یک رابطه

طرح دار را من توضیح خندهی مسخره ایکه بخواهد با یک جملهبدون آنویلیام سنیور 

. «گذار عبری )یعنی موسی( یک کارگر غیرمولد بودقانون اسمیتطبق نظر »کند: می

مقایسه کنید با مجموعه آثار  198، ص 1836)اصول بنیادی اقتصاد سیاسی، پاریس، 

 (184، ص 31مارکس و انگلس جلد 

بدین ترتی  که  شود می« زداییشیئ»به عالوه، از مفهوم ارزش 

ی ی بیان یک رابطهچون شکل وارونهعنوان یک صفت مادی هممفهوم ارزش به

ود ششده در چارچوب تولید مبتنی بر تقسیم خصوصی کار درک میاجتماعی شیئ

که  ژان باتیست سهدر مقابله با  مارکس. 

عنوان گوید، ارزش را بهسخن می« غیرمادی»و « مادی»در بحث خود از اصطالح 

« تفاوت استکند، که نسبت به قوام مادی خود بیچیزی غیرمادی مشخص می»

تفاوت نسبت به قوام بی»جا به معنای در این« غیرمادی»(. اگر 309)گروندریسه ص 

همانند مفاهیم مشتق و مکمل -« مادی»و « قوام مادی»باشد پس مفهوم خود « مادی

و « ماده»های در تقابل با مفهوم -در متافیزیک ارسطو « صوری»و « صورت»و 

نه شناساگان فلسفی از این امتیاز برخوردارند که در چارچوب معرفت، در واژ«مادی»
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شوند. مارکس تقابل ارسطویی صورت و ماده را به تقابل بین تعین شکل فهمیده نمی

کند. اما روابط تولید گرچه ی میبندمادی صورت –اجتماعی و تکوین فیزیکی 

ه توان برو، نمیهیچی اجتماعی را بهاند تا مادی( کلمهتر اجتماعیاند )بیشغیرمادی

که سرمایه در سراسر ی «های نامشهودرشته»دانست. « غیرمادی»معنای فلسفی کلمه 

ی امرئتند، روابط سلطه هستند. اما این موضوعات در کارخانه نمسیر روند تولید می

گوید در این جا نیز به درون خصلت کارکردی گونه که برشت میگرچه آن -نیستند 

 رسدنظر میگونه که بههمان – [پولیاپرای سه ]اند خود لغزیده

. چون شکلی در محصول ناپدید شده است روابط سرمایه هم

تواند مانند این خوبی میبه ست چه که غیرفیزیکی اترتی  آنبدین

ی شکلی به روابط مادی به معنای فلسفی کلمه تعلق داشته باشد. این مسأله در رابطه

نیز صادق است: جاذبه نه  مورد روابط فیزیکی

 فیزیکی فیزیکی و نه مشهود است ولی در عین حال شر  بنیادی برای تمام امور

رؤیتی وجود دارند که فیزیکی عالوه، روندهای انرژی قابلشود. بهمحسوب می

وجود دستگاه مفهومی رغم عدماند. هگل بهStofflicheنیستند اما مادی ] 

-صورت «ی غیرمادیچون مادهغیرجسمانی و هم»تر، شکل هستی نور را یافتهتکامل

گوید: چنین در مورد صوت می(، او هم119ص  9بخش  ۲د کرد )دانشنامه جلبندی می

کند ( و در مورد مغناطیس اضافه می۲91)ص « گریزدچونان یک چیز غیرمادی می»

 )ص« سان یک شکل غیرمادی ناب.کند، درست بهدر مغناطیس چیز مادی عمل نمی»

۲0۵.) 

االتر ت بی طبقادرباره اسمیتنظری -بندی ارزشیدر مقابله با طبقه مارکس 1-3

 ورچاست .کندمخالفت می استورجبا  -نامد های ایدئولوژیک میها را رشتهکه او آن -

برد و مفهوم را به کار می مفهوم کار غیرمادی 181۵در 

کند را به آن اضافه می ""های درونی خوبی
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خواهد آن نخبگانی را به رسمیت بشناسد که می اسمیتچون او برخالف  

 استورچآورند. مفهوم کارغیرمادی را به وجود می« مولدی»خوب و چنین کاالهای

را که  هاییالهام گرفته است. او فعالیت ژان باتیست سهی اقتصاد سیاسی از رساله

قدس رمادی تعنوان تولید محصوالت غیکرد بهبندی میعنوان غیرمولد طبقهبه اسمیت

بخشید. یعنی او پیشوند منفی غیرمولد را به مادی بودن کاالهای تولید شده تغییر داد. 

-یها نیز پا جا پای او می ایدئولوژیستپرداز برجستهنظریه کنت دستوت دوتراسی

کند که تمام کارها مولداند چه کاالهای مادی تولید کند گذارد. او با این نکته آغاز می

دهد. کاری که محصولش مادی، سپس این تمایز را به اشکال کار سرایت میو چه غیر

یک کشف، »شود و کاری که محصوالتش عمر طوالنی دارند: سرعت مصرف میبه

د سرعت مصرف و بالفاصله ناپدیمصرف همیشگی دارد... اما یک کنسرت یا تکاتر به

هایی راجع در درس رچاستو( ۲43، ص 3، جلد 18۲6)عناصر ایدئولوژی، « شوند.می

ها را در آن ژان باتیست سه، که 181۵در  گراندوک نیکالوسبه اقتصاد سیاسی برای 

 «کار غیرمادی»کند پاریس منتشر کرد کاری را که محصوالت غیرمادی تولید می

را به آن نسبت داد، عناصری که « های درونی یا عناصر تمدنخوبی»نامید و تولید 

گوید (. او می۲1۷ص  3های اقتصاد سیاسی جلد اند )درست ملیشر  تولید ثروپیش

با  مارکس(. ۲1۷های غیرمادی است )ها و ثروتعدم تمایز ارزش اسمیتاشتباه 

الم یافته اعبدین وسیله مسأله به طور واقعی خاتمه»کند: مداخله در بحث اضافه می

-یست مسأله را صورتحتی قادر ن استورچ(. 181، ص 1شود )مجموعه آثار، جلدمی

بندی کند تا چه رسد به حل آن. برای شناخت رابطه بین تولید مادی و فکری قبل از 

اید ی عام، بلکه بعنوان یک مقولهنفسه نه بههر چیز الزم است که تولید مادی را فی

درک ویژگی »، در غیر این صورت «اش درک کردی تاریخیآن را در شکل ویژه
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مجموعه )«. ها غیرممکن خواهد بودی بین آنبا تولید مادی و رابطهتولید فکری منطبق 

 (180، ص ۲1آثار، جلد 

)که مارکس برای آن اصطالح تولید فکری « کارغیرمادی»از  استورچ برداشت

ی حاکم است که کارکردهای های تخصصی طبقهتمام فعالیت»برد( را به کار می

اما او قادر نبود وجود این کارکردها و «. دهدعنوان حرفه انجام میاجتماعی را به

ی سازمان ویژه»دهند، در رابطه با های اجتماعی که این کارکردها را انجام میرده

 ی ایدئولوژیکتوانست جنبهچنین نمیدرک کند، او هم« تاریخی مناسبات تولید

عه موتمیز دهد )مج« تولید فکری آزاد این شکل اجتماعی معین»طبقات حاکم را از 

در مورد تفاوت  اسمیتاز استورچ  ظاهراً با انتقاد مارکس(. 18۲ص  ،31آثار، جلد 

ها را به زبان خودش های مادی موافق است، و آنهای غیرمادی و ثروتبین ارزش

ها اصرار دارند که تولید محصوالت فکری یا تولید خدمات، تولید آن»کند ترجمه می

این است  استورچی درباره مارکسر از این، نظر (. غی183« )شودمادی محسوب می

ته فراتر نرف« های فکری و مادیها و روابط سطحی عمومی بین ثروتاز شباهت»که او 

داند، و از استفاده میرا غیر قابل استورجظاهراً مقوله کار غیرمادی  مارکساست. 

 د.شو  میگیرد که به تولید فکری مربوبهره می« کار فکری یا ذهنی»مفهوم 

ترجمه کند، باید پاسخی « غیرفیزیکی»را « غیرمادی»اگر کسی بخواهد  1-4

اشد، داشته ب« کار غیرفیزیکی»معنای از طریق مفهوم بی« کارغیرمادی»برای بیان 

ربو  م« جسمی»در مقابل « ذهنی»یا « فکری»خود به اختالف بین مفاهیمی که خودبه

توان در یم -ی آن را به تقابل تبدیل کرده است اختالفی که ساختار طبقات -شود می

ود هم کفاش ب ساکس نسها»روشنی مشاهده کرد: به لودویگ فوئرباختفسیری از 

کردند. ها کار دست او بودند در حالی که اشعار از ذهن او تراوش میهم شاعر. کفش

ی که ( اما چیز۲۲، ص1986« )چون معلول وجود دارد علت نیز وجود خواهد داشت

در ماال مشهورش در مورد استاد معمار گفت برای کفاش نیز صادق است،  مارکس
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ها را در چرم هایی که آموخته است و پیش از آن که آنبا کمک مهارت»یعنی او 

(. و بر عکس ۲84)سرمایه ص « کندکار گیرد کفش را در فکر خود طراحی میبه

ر عنوان کاری عملی دن قلم و دوات بهکار گرفتاشعارش را با دست و به ساکسهانس 

آورد. بنابراین اختالف فیزیکی و ی تحریر درمیمکان و زمان روی کاغذ به رشته

حکیم آن ی دیگر و تی یک جنبه بر جنبهغیرفیزیکی امری نسبی است، و صرفاً سلطه

 کند.در حایگاه طبقاتی آن را به یک تقابل تبدیل می

ار به همان اندازه برای کار فکری صادق است که از ک مارکسترین تعریف عام

ی از طرفی تمام کارها مصرف نیروی انسان»ی کارهای دستی: یافتهبرای اصطالح شیکیت

در شکلی خاص و با هدف »، و از طرف دیگر «به معنای فیزیولوژیک آن هستند

ی مجموعه»تحت عنوان نیروی کار  مارکس(. 13۷)سرمایه، جلد اول، ص « معین

های فکری و جسمی را در نظر دارد که در شخص زنده یا انسان به شکل فیزیکی توانایی

« بردهایی که او هنگام تولید یک ارزش مصرفی معین به کار میوجود دارند، توانایی

شان اند که به پیکرنیروهای طبیعی»گیرند چه که کارگران به کار می(. آن۲۷0)ص 

شود که در ای ظاهر مینتیجه»، و در پایان روند «ت و سرتعلق دارد، بازوان، پاها، دس

-۲84« )آغاز توسط کارگر تصور شده بود، و بنابراین به شکل ذهنی وجود داشت

یک »د کنتأکید میمارکس است. « نقشه»(. ذهنی در این جا به معنای تخیلی مال ۲83

گر ی تکمیل آن کاریابد هرچه کار و شیوهی هدفمند که به شکل توجه تجلی میاراده

عنوان تر از آن بهتری خواهد داشت، و بنابراین او کمکند اهمیت بیشتر جذب میرا کم

 (۲84«. )بردیک بازی آزاد نیروهای جسمی و فکری خود لذت می

و  «جسمی»کند که ابعاد یک مفهوم فراگیر از کار ارائه می مارکسبنابراین 

هت از این ج -ری رابطه بین انواع مختلف کار گیرد. جهت برقرارا دربر می« فکری»

فهوم او م -آن برتری داشته باشد « جسمی»ی و یا جنبه« فکری»ی ویژه جنبهکه به
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برد، تا تغییر شکل محصول را کار میرا به « کارگر جمعی»

نظر از »ها نشان دهد، که هر یک از آن« ترکیبی از کارگران»ی عنوان نتیجهبه

(. این کلید 643« )تأثیرگذاری واقعی در موضوع کار در فواصل مختلفی قرار دارند

ی کار مستقیم و مجزا نیست، و محصول نتیجه»تحلیل تمام روابطی است که در آن 

روندریسه، )گ«. کندعنوان تولیدکننده عمل میهای اجتماعی بهتر ترکی  فعالیتبیش

 (۷09ص 

یان در پا« شدنجهانی»نولیبرالی بازار جهانی به نام  چنین اگر آغاز گسترشهم

شمول ارزش، منطبق بر بازار جهان« گیریواحد اندازه»قرن بیستم در نظر گرفته شود 

برای بازار جهانی  مارکسو  رویطبق ترجمه سرمایه از سوی  – 

( ۵84ص خواهد بود )« واحد میانگین کار عمومی( ») -است

ک داری فراملی با تکنیتر در مورد سرمایهرویکرد مفهومی مهم برای بازاندیشی بیش

  بسیار پیشرفته.

عنوان که دیجیتالی شدن به« ابراز احساسات تهی از اندیشه و تأملی». ۲

« ای نوینهغیرمادی»دهد که ، برانگیخته است، نشان می«تکنولوژی جدید پیکرزدایی»

ا دارد ویکم رقرن بیست« فرهنگ مابت» حمل توانایی که اندشده به اجزایی تبدیل

-های انتقادی نیز تحت تأثیر آن قرار گرفتهن(. اما حتی جریا۲06، ص ۲001)لیست، 

« استامار غیرمادی»بر این باور بود که  60ی اند. هانس ماگنوس ایسنبرگر در دهه

، 1969دی کارگران شده است )جایگزین استامار ما« صنعت آگاهی»ها از سوی سوژه

 ها، نظم نوین جهانی(. یک نسل بعد معاون فرمانده مارکوس رهبر زاپاتیست۷-1۷ص 

بدون  -«ای، دایمی، بالواسطه و غیرمادیسیاره»کند: نولیبرالیسم را چنین توصیف می

 تر.تحلیل بیش

 ویکمدر آغاز قرن بیست« اقتصاد نوین»ی ی ابتدایی و سوداگرانهدر مرحله

وزن شدن اقتصاد و بی  شدن نظریات غیرمادی
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ی مسلط حلقه« »کار غیرمادی»رسد که رواج فراوانی داشت. به نظر می 

(. ۲1۵، ص ۲000)مولر، « آفرینی استی ارزشجدید در زنجیره

شود، دادوستد می در این دنیای جدید که اطالعات و خدمات، آگاهی و تجربه»

تر سپارد و زمان تجاری شده مهمدنیایی که در آن مادی جای خود را به غیرمادی می

یابد، مفاهیم متعارف روابط مالکیت و بازار که زندگی در عصر از تصاح  فضا می

( ۲۰۰۰)ریفکین، « دهندتر معنای خود را از دست میزند، هر چه بیشمی صنعت را رقم

بتنی مخود را بر کتاب سرمایه  خواهد تحلیلدارترین نویسندگان که مییکی از پرطرف

ی اثرگذاری ت ترین شیوهبندی متفاوتی از عامصورتاعتنا به آن که ویکند ت بی

اش را پیش از علم جدید طراحی وظیفه»گوید کند میشناس کاال ارائه میزیبایی

 «محصول باید برمبنای بازاریابی تعریف کند.

به نظر « غیرمادی»و « نرم»تر نها آن هنگام برای اقتصادی که هرچه بیشت

(. سقو  بازار ۷4، ص 1994ی کافی به بلوغ خواهد رسید )بولز، رسد به اندازهمی

اش علیه و واکنش امریکا که جنگ جهانی ۲001سپتامبر  11خصوص جدید و به

در ( 199-۲۷6، ص ۲003، پوشاند )هاگترور، جنگ برای کنترل ذخایر نفتی را می

گرچه  -کندگنگ و مبهم می «غیرمادی عواید مادی در برابر»در  اثباتیواقع گفتمان 

 .نداشت انتاثیری در گفتمان انتقادی پساکارگرگرای

 

های طالیی فوردیسم برای ی سالکارگرگرایان ایتالیایی که در آخرین دهه ۲-1

ارگران ک»ها در بین یتالیا و اتحادیهتر از حزب کمونیست ایک سیاست انقالبی چپ

کردند، در گذار به در صنایع شمال ایتالیا تبلیغ می « ایتوده

(. هنگامی که در حدود ۲000ای خود را از دست دادند )رایت، ی تودهاتوماسیون، پایه

جویان ط دانشهای ایتالیا توسسال بعد زمان سقو  دیوار برلین بسیاری از دانشگاه 10
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ا ی جدید تغییر اجتماعی راشغال شده بود، کارگرگرایان پیشین در این جنبش سوژه

ها اعالم کردند که بود. آن« پساکارگرگرایی»ی تولد کشف کردند. این لحظه

شوند، و سپس این مفهوم را گسترش محسوب می« غیرمادی»دانشجویان کارگران 

ها در ایتالیا بگیرد. از این رو نمایندگان آن تری را دربرهای بیشدادند که گروه

 شدند.نامیده « غیرمادیون»

ی شورش کار اولین جلوه»در جنبش دانشجویی دانشگاه و مدارس عالی نگری

العاده فراگیر است (. اما این مفهوم فوق8۲، ص 1996« )کندغیرمادی را مشاهده می

 تر به سوی کاردر جوامع هر چه بیش کار»گیرد: ها را نادیده میو اختالفات و شکاف

(. در این جا تمامی کارها 10، ص 1994)نگری و هارت « غیرمادی گرایش دارد

شوند. اما بعداً این تعریف خیلی محدود نامیده می« کارغیرمادی»شک و تردید بی

یالت و به زبان تخ« علمی –فعالیت فکری، عاطفی، احساسی و فنی »عنوان شود: بهمی

ار تر کی هر چه پیچیدهشبکه»جا(. سرانجام )همان)« "بورگکار سی»به عنوان  علمی

ی ای شدن طیف وسیعتعاونی، ادغام کار پرستاری در کنار انواع کار تولیدی، و رایانه

جا( با تخصص )همان« ی گذار معاصر در خصلت کار استاز روندهای کار، مشخصه

میزند. آشناسی کاال و بازاریابی با هم درمیزیباییی فنی در نتیجه پیروزی رایانه، جنبه

ری، بص-به معنای واقعی در تولید سمعی« کار غیرمادی»و به نظر موریسیو الزاراتو، 

شود. ه میهای فرهنگی و غیره به کار گرفتافزار، عکاسی، فعالیتتبلیغاتی، مد، تولید نرم

عالوه، تمام (. به۲8ص  1998نو ، مقایسه کنید با نگری، الزاراتو، ویر68، ص 1993)

هایی که با تولید و کاربرد عاطفه سروکار دارند جزیی از کار غیرمادی به شمار فعالیت

(. به معنای محدودتر کار اطالعاتی شده هر ۲94، ص ۲000روند )نگری و هارت، می

ان ؤلف)م -به معنایی که ژان باتیست سه به کار برد  -« کاالهای غیرمادی»چیزی که 

لمداد ق« کارغیرمادی»گیرند( به عنوان آن را با کاالهای دیجیتالیزه شده اشتباه می

-91۵ص  ،۲003، برای نقد این دیدگاه مراجعه کنید به هاگ، 306شود )ص می
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ها تمام انواع خدمات از جمله کمابیش کار صنعتی را نیز در شمار (. و دوباره آن9۷

شود ار مادی که صرف تولید کاالهای با دوام میک»دهند: کارهای غیرمادی قرار می

، ۲000کند. )هارت و نگری، شود و به سوی آن میل میبا کار غیرمادی ترکی  می

 (۲93ص 

تعلق  «کارغیرمادی»ی طبق نظر پساکارگرگرایان برای این که کاری به مقوله

ین ها این از بآنداشته باشد نباید آن را در مناسبات کار رسمی یا غیررسمی قرار داد. 

( ۷06از گروندریسه )« هوش عمومی»ی مارکسی بردن مرزهای تمایز را با مقوله

 تولید مبتنی بر علم را )مارکس آن را در« اقتصاد نوین»پردازان کنند. نظریهتوجیه می

یک ی نیروهای مولد با تکنعنوان خصلت ویژهی قرن نوزده تشخیص داده بود( بهآستانه

دانش اجتماعی عمومی به یک نیروی »کنند: هنگامی که رفته معرفی میبسیار پیش

ی استوار به ( دیگر سرمایه۷06)گروندریسه، ص« مستقیم تولید تبدیل شده باشد

(. ۵6۷، ص 1آالت محدود نیست )سرمایه جلد به شکل ماشین« اشکال مادی وجودش»

ر خود مقاالتی در رابرت اوئن که در اث« سوسیالیست»کار مارکس همچون صاح 

-ی خود را به خاطر سرمایه( افراد طبقه31، ص 1840گیری خصلت بشری )باب شکل

د: افزایکند، میها سرزنش میانسان« جسم و فکر»گذاری در ماشین آالت و غفلت از 

ی استوار چون تولید سرمایههم»توان را می« از منظر فرایند تولید مستقیم تکامل فرد»

تمام »( طبق طرح گروندریسه، سرمایه ۷11-۲)گروندریسه، ص «. در نظر گرفت

ی اجتماعی به حیات فرا نیروهای علم و طبیعت را به عنوان ترکی  اجتماعی و مراوده

شود )به طور نسبی( خواند تا آفرینش ثروت را از زمان کاری که صرف آن میمی

گویانه که با عجله آن را ی پیش( پساکارگرگرایان از این مشاهده۷06مستقل کند. )

یرند. گرا نتیجه می« کارغیرمادی»شمول کنند موقعیت جهانتوصیف واقعیت اعالم می

 «کارغیرمادی»ها همواره دهند برای آنیافته انجام میهر چه که افراد اجتماعی تکامل
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ن کارگرانی همچو»توانند خود را شود. پساساختارگرایان بدین وسیله میمحسوب می

(104، ص 1996اعالم کنند. )نگری « گراندی

کند و با این استدالل که را توجیه می« کارغیرمادی»مفهوم  نگری ۲-۲

داری، بر مبنای مناسبات کامالً ی سرمایهدهی روندهای کار تحت سلطهدرسازمان»

اری داران بر استقالل کار، کی سرمایهی کار دیگر مطرح نیست. سلطهفیزیکی مسأله

معنایی ( بی1۷، ص 1996« )یابد، استوار استرج از روابط آن تکوین میکه خا

ر ، د در تلویزیون»کند که پذیرد. در این جا او به شخصی فکر میاش را مینظری

« کندپردازش اطالعات، در تبلیغات، در مُد یعنی در صنایع پوشاک و غیره کار می

امار همکاری اجتماعی است و کسی جا(. استامار در شرایط پسافوردیسم، است)همان

د است که به این همکاری نیاز دار« پرولتاریای فکری»گیرد که تحت تأثیر قرار می

ی واقعی که در پشت این بازنویسی قرار (. آن رشته101سازد )پذیر میو آن را امکان

ی اتوماسیون شکل گرفت تحت درباره ۷۰ی دارد مفهومی است که در تحقیقات دهه

ی کارگران تحت شرایط اتوماسیون: وضعیت «شدهرهایی به زنجیر کشیده»وان عن

ین رفتن همراه با از ب« مستقل اما تحت تابعیت»ای عنوان سوژهمتناقض کارگرانی که به

شدند. اما گفتمان پساکارگرگرایان خودسرانه مرز بین کار و فراعت به کار گمارده می

کند که این نکات در مورد اشکالی توهم دل خوش میها را غنیمت شمرده به این یافته

 شوند.از کار صادق است که هنوز از خارج کنترل می

 یگونهتوصیف خود از کار غیرمادی را با عینیت شبح نگری سرانجام

که شکل آالید، بدون آننیروی کار انسانی می 

 کار»در نظر بگیرد، که مارکس در معرفی مفهوم مصرف )مشخصاً سودمند( آن را 

ی یک کار متحرک، تجربه»(. او 1۵0در سرمایه جلد اول ارائه داده است )« مجرد

اری ک« کندبازی سرهم میگونه را با شعبدهای و غیرمادی شده و شبحمنعطف، رایانه

ه هیچ ک« توهم واقعی»اند، یک در آن سهیم« روشنی خورشید»چون که همگان هم
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که  ماندباقی می« انگیزفقط یک چیز اساساً هراس»شناسد. مرز، مکان و زمانی را نمی

(. شبح مارکس در این جا دیگر اعتباری نداردو 8، ص 1999شویم )ما در آن غرق می

شغول م« پدیدارشناسی یک واقعیت مولد جدید»تر با ( باید خود را بیش1994دریدا )

 کندبه سمت کار مجرد لغزش پیدا می« کار غیرمادی»فهوم (، در این جا م9کند )ص 

ر دهند نیز دهایی که آن را مورد نقد قرار میگویی پندارآمیزی جهان سرمایه گفتمان

 کند.خود جذب می

غیرمادی »ی عام با روایت نولیبرالی در مورد معجزه« کار غیرمادی»بحث  ۲.3

، ۲003انتقادی مراجعه کنید به هاگ آمیزد )برای دیدگاهی درهم می« شدن اقتصاد

ی بخش چهارم اقتصاد تولید اقتصاد غیرمادی اطالعاتی تحت سلطه(. »96-9۷ص 

شود و مادی را تجزیه و منحل کرده و با نیازهای تولید در شهرهای جهانی همگام می

ولیه )م« کنددهی میوکارها سازمانویژه بخش خدمات مالی و ارتباطی را برای کس به

بسیج منابع ثروت  -1(. مشخصات فرضی این اقتصاد عبارتند از: 13، ص 1998بوتان، 

ارزش بیش از هر چیز از طریق مبادله، ارتباطات و  -۲های مفهومی به سمت فعالیت

کننده نیستند، در عوض دیگر تعیین« مادی»های فعالیت -3یابد. توزیع افزایش می

 این نقش« ارت در استفاده از اطالعات و فرهنگدانش، مه»های غیرمادی یعنی فعالیت

(. این مطل  غالبا بدین شکل ارائه شده است که گویا 13اند )ص عهده گرفتهرا به

گذاری )هوش مصنوعی، فناوری سرمایه« غیرمادی شدن»

 تشدن کار مترادف اساطالعاتی، آموزش و اطالعات، فرآیندهای اطالعاتی( با فکری

 (.11۷، ص ۲001)واکالولیس، 

گرایی التقاطی بسیاری از متون پساساختارگرایان بارها مورد انتقاد قرار اراده. 3

 Achille Loria)برگرفته از نام « لوریانسیمی»به  فریگا هاگگرفته است. 

ند که کانگارانه( اشاره میاقتصاددان ایتالیایی، مظهر تفکر التقاطی، غیرمنسجم و سهل
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(. ۲04) «بردبرهم با فکر هپروتی به کار میخودسرانه و درهم»هیم مارکسیستی را مفا

 یاز جنبش کارگرگرایان ظهور کرده است تز سلطه نگریکه همانند  انزو مدوگنو

که را با ضدتزی مورد انتقاد قرار داده استو مبنی بر این نگریساز کار غیرمادی دوران

ی افراگیر کارگران جدید را که در ابتدای رایانه کیفیت« انتقام میکروالکترونیک»

« هوش عمومی»(، ۲۲-۲1، ص 1996کند )ها سل  میشدن افزایش یافته بود، از آن

بعیت ت« ی هوش مجردروندهمکانیکی شدن پیش»شده، و کار فکری از به ماشین بدل 

اند. شده–ی ماشین عظیم ارتباطی بدل کارگران فکری به زاییده» -(۲1کند )صمی

(۲4) 

ند: کی فلسفی غیرمادی بودن آغاز مینقد خود را از مفاهیم عوامانه استوارت هال

ی غیرمادی بودن عنوان سلطهی زبان را بهاگر پساکارگرگرایان اهمیت فزاینده

کلمه امروزه همان قدر »گوید: اند او در پاسخ با اشاره به مادیت زبان چنین میفهمیده

ی به آفریناز طریق تکنیک، طراحی و سبک« شناسیزیبایی«. »انمادی است که جه

یا تصویر عمومی یک محصول یا یک « ایماژ»جهان تولید مدرن نفوذ کرده است. 

شرکت از طریق بازاریابی، چنیش و مد، شکل معرفی روایت ذهنی پیکر مادی آن 

رن در نگ مدکند که مصرف جدید تا حد بسیاری بدان وابسته است. و فرهتعیین می

ای مادی است، جهان مادی کاالها و العادهی تولید خود به میزان فوقعمل و شیوه

نیز به معنایی کامالً  هال (. اما،۲3۲، ص 1996ها عمیقاً با فرهنگ پیوند دارد )فناوری

هرکس به طور جدی در »گوید: جا که میگوید آنمتفاوت از کار غیرمادی سخن می

لعات فرهنگی درگیر است، باید توجه داشته باشد که این مفهوم تا تالش فکری با مطا

ه قدر ناتوانیم از این کثبت است، و ما چهتر قابلچه اندازه گذرا، غیرفیزیکی و کم

توان (. بدین معنا می۲۷۲« )چیزی را تغییر دهیم یا کسی را به کاری وادار کنیم

اش ی نمادینخش اصلی از سرمایهرا مشخص کرد، کسانی که ب« غیرمادیون»کرد عمل

گذرانند. است، می« غیرمادی»همچون عملی که خود « کار غیرمادی»را با سخن از 
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ای از کار اجتماعی که با رشد فناوری بسیار فزاینده واقعیت بخش« شدنفکری»

و  هایی در اثر اختالفها و پیوستگیرد، همراه با گسستی تولید انجام میپیشرفته

« دیکار غیرما»"ی گرایانهی تصمیمتر با تحمیل مقولهری در این عرصه، بیشدرگی

 شود.ناپذیر میها، درکبر آن
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ستی در زمانهدفاع از نظریه سی ست. برای دفاع از این ی ما وظیفهی مارک سانی نی ی آ

سی و عملی خودنمایی می سیا سرشتی  شنا با  شی رکنند: با فنظریه از ابتدا، موانعی آ وپا

شوروی در دو دهه سم  سم را بهکمونی سی سیاری مارک ای طور قطعی نظریهی پیش، ب

. ای که با شرایط کنونی ارتباطی نداردپنداشتند، یا در بهترین حالت نظریهمی« مردود»

ما دشتتواری های دیگر ناشتتی از این واقعیت استتت که مفستترانی آکادمیک و ا

اندو اگر س را منحرف و بد جلوه دادهغیرآکادمیک و ضتتدمارکستتیستتم نظرات مارک

ند. از ایننگوییم به شتتکل کاریکاتور درآورده اپذیر نی بنیادی و تخطیارو، وظیفها

ست از نیاز به بازبینی و  سم عبارت ا سی شنفکران و فعاالن همدل با مارک محققان، رو

و در  اند،ها، تزها و نظرات مارکس که به شتتکل نادرستتتی معرفی شتتدهاحیای مفهوم

 ها.صورت امکان دفاع از آن

 عنوان دلیلیو به -های مارکسیکی از انتقادهایی که هرچندگاهی علیه اندیشتته

ی مارکس الزاماً حاوی باوری شود این است که نظریهطرح می -برای ترک کامل آن

 دانمتا جایی که می( 1)نامد.می« متافیزیک کار»است که سی. رایت میلز آن را باور به 

 «متافیزیک کار»بندی دقیقی از گاه صورت( هیچ۲۵6. 1963 ;1۲9. 1۲۷. 196۲)میلز 

ست ست نداده ا سیار متحجر، به تداوم عبارتی که به نظر می-به د سد به یک باور ب ر

ی قهفرد طبمانند و منحصتتربهبخش، یا به ظرفیت ستتیاستتی انقالبی بیآرزوهای رهایی

شاره دارد ه بارها نظرات گوناگون و از حیث نظری و تجربی اتهامی رایج ک -کارگر ا

ست. این دعاوی، عبارتند از: درک مارکس  سبت داده ا غیرقابل دفاع را به مارکس ن

تاریا همدرباره ی کارگر اگر نه یگانه، که طبقه، این«ی عامطبقه»چون یک ی پرول

ی وظیفه»ر ببلکه نخستین عامل انقالب سوسیالیستی است، پافشاری مارکس و انگلس 
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شاید « تاریخی ستیابی محتوم پرولتاریا به آگاهی و آرمان انقالبی، و حتی  پرولتاریا، د

ضاد»این تز که  ضاد یا بنیادی« ت سرمایه و کار نخستین ت ضاد در جبین  ی امعهترین ت

 ( ۲)رود.شمار میداری بهسرمایه

سم هر یک از این نظرها به سی سیاری از منتقدان مارک صتبرای ب اق نهایی برای ال

خن ها باهم. به سکافی است، چه رسد به برخی یا تمامی آن« متافیزیک کار»برچس  

ضع مارکس در تدوین دیگر، به نظر می سد هر یک از این تزها از مو سنامه»ر سا ی ا

ی رهایی اقتصتتادی طبقه»آورد: انترناستتیونال اول توجیه کافی به دستتت می« موقت

س سترگی ا سی باید همکارگر...هدف  سیا سیلهت که هر جنبش  ای در خدمت چون و

(. از ستتوی دیگر، اگر تمامی نظراتی که Marx, 1985a, 14« )نیل به آن باشتتد

سیاری از موارد نظیر  شند، مانند ب شمردم غیرقابل دفاع با نظر پایه بهبی« متافیزیک»بر

تر مه قایل شود، ککه برای پرولتاریا جایگاهی ویژرسد، گرایش مارکسیسم در اینمی

 قابل توجیه خواهد بود.

ستین ادعای ناظر بر  شتار، من به نخ عنی پردازم. یمی« متافیزیک کار»در این نو

مارکس و انگلس یا هم (3)درک  تار قهاز پرول یات چون طب که در ادب عام. مفهومی  ی 

 شتتود، و به میزانی کهطور خالصتته به مارکس و انگلس نستتبت داده میآکادمیک به

سران آن را طرح می شدهمف ستی تعریف  ست. کنند غالباً به نادر ی من عالوه مقاله (۴)ا

ی این مفهوم ی عام، قصتتد دارد منطق مارکس و انگلس را دربارهبر توضتتیح طبقه

بازسازی کند، که رهایی پرولتاریا همانا رهایی همگان از استامار و ستم و پایان سلطه 

ست. اگر مارکس و انگلس بر سی برای رهایی طبقهاولویت مبارزه ا سیا ر ی کارگی 

ها باور دارند این رهایی، متضتتمن کنند دقیقاً به این علت استتت که آنپافشتتاری می

رو، باید درنظر داشت که مفسران در درک این نظر مشکل رهایی همگان است. از این

شته ضوع نو سیاری از آن های اندکی وجود دارد، ودارند. چرا که در مورد این مو چه ب

شده ناروشن و گمراه سیرهای محققان در باره مارکس کنندهکه نوشته  اند. در واقع، تف
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سابق فراتر میدر این زمینه به شوروی  سفه  شواری از کتاب راهنمای فل ه رود که بد

انقالب پرولتری... برای همیشتته به استتتامار »ای بر این باور بود که شتتکل متحجرانه

 (Rosenthal and Yudin, 1949, 24«.)بخشدنسان پایان میانسان از ا

ی عام و با کاربرد مارکس و انگلس از مفهوم پرولتاریا بحث من با توضیح طبقه

سایر معانی آغاز می «  عام بودن»که غالباً با « عامیت»شود. پس از مروری کوتاه از 

 یل مارکس و انگلسکوشش خواهم کرد دالکند ی عام اغتشاش مفهومی پیدا میطبقه

سازی کنم که چرا رهایی پرولتاریا به رهایی  صلی می« همگانی»را باز انجامد. ادعای ا

که رهایی پرولتاریا به این باره این استتت که مارکس و انگلس در باور بهمن در این

کنند. نخستتتین روش ی استتتدالل تکیه میانجامد، به دو شتتیوهمی« همگانی»رهایی 

ستدالل بر سرمایه ا رد. آوداری برای همگان به ارمغان میمنافعی تأکید دارد که حذف 

ستدالل دوم به روش شاره میا بندی و تفکیک طبقاتی، از طریق آن کند که الیههایی ا

ستامار غیرطبقاتی را اِعمال کنند. بهمی ستم و ا سلطه،  شکال دیگر  غم پذیرش رتوانند ا

ستداللو عدم شان دهم که میها، من پذیرش این ا سجم از امیدوارم ن توان مفهومی من

ی عام ارائه کرد و امتیاز قایل شتتدن برای رهایی این طبقه چون یک طبقهپرولتاریا هم

ست سبت داد. بهکم بهرا د ششکل قابل دفاع به مارکس و انگلس ن صه، رو ن طور خال

به حاظ  مارکس و انگلس را از این ل که نظرات  هد شتتتد  وان نوعی تستتختی میخوا

سرزنش قلمداد کرد، نکته« متافیزیک کار» سم معموالً مورد  سی ای که منتقدان مارک

 دهند.قرار می
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 «ی عامطبقه»مفهوم 
ی اجتماعی که یک طبقهی عام دقیقاً به چه معنا استتت، و مارکس با بیان اینطبقه

ی است که ای عام در اساس طبقهخاص یک طبقه عام است چه هدفی دارد  یک طبقه

نافع ویژه نای تقریبی مجموعه -اش م ناستتبات اجتماعی به مع ستتیاستتی  -ای از م

یافتنی، که برای اعضای این طبقه در مقام عضو طبقه حداکار منافع را دربر دارد دست

 (6)ملت(-طور تقریبی منافعی در راستتتای خطو  دولتکه با منافع عمومی جامعه )به

ست. بدینیک گیری از منافع خود، از منافع جامعه بقه در دفاع و پیسان این طسان ا

پاستتتداری میبه کل  قهطور  خاص طب نافع  که م ند. یعنی  بهک عام  مان طور همی  ز

ی منافع مشتتترک تمام اعضتتای جامعه استتت )و بدین شتتکل معادل منافع دربرگیرنده

ست(، و طبقه در اِعمال منافع خود در واقع در جهت منافع همگان گام  عمومی جامعه ا

قهدارد. مهمبرمی هایی خود همتر از این، طب عام در ر عام ی  هایی  ج  ر گام مو هن

طور کل با رهایی جامعه انطباق اجتماعی خواهد شد. به سخن دیگر، خودرهانی طبقه به

 دارد.

گیرد. او در عناصتتر ی عام از هگل ستترچشتتمه میدر واقع، این مفهوم از طبقه

سفه سته»ی حق( به سفهی قانون )یا فلفل شاره میر أمین اش تکند که حرفهی عامی ا

منافع خاص آن رسته از طریق کار برای منافع عام برآورده »و « منافع عام جامعه است

سته را حفظ کند. برای (Hegel, 1991, 237)« شودمی شرطی که دولت این ر ، به 

پذیرد که گلی را میی عام همان بوروکراستتی بود. مارکس این مفهوم ههگل رستتته

خوانی دارد، اما او این منافع خاص یک قشتتر یا یک بخش از جامعه با منافع عام هم

به یا همبخش را  تار با پرول قه و همستتتان  یک طب قهعنوان  عام در درون چون طب ی 

شرفته درک میسرمایه سرمایهداری پی سط قرن کند ) داری که به نظر مارکس در اوا

شد و رسیده بود که مانعی در برابر پیشرفت اجتماعی محسوب می اینوزدهم به مرحله

شارهبایست جای خود را به سوسیالیسم/کمونیسم میمی س ی مارکداد(. مشهورترین ا
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مشاهده  1۸۴۴های نوشتهویژه در دستی او، و بهبه این جنبه از پرولتاریا در آثار اولیه

ی رهایی عام هایی کارگران دربرگیرندهر»کند صراحت اعالم میشود که در آن بهمی

. اما این یک بدفهمی رایج استتت که باور (Marx, 1975b, 280)« بشتتری استتت

قه به مفهوم طب مارکس در مارکس )و انگلس(  یه محدود کنیم.  ثار اول به آ عام را  ی 

سنامه سا سیونال اول به جایگاه پرولتاریا همواقع در ا ی چون یک طبقهی موقت انترنا

ی کارگر (، و انگلس بر این جنبه از طبقهMarx, 1985a, 14) دهدارجاع می عام

ی یانیهببر چاپ انگلیسی  کند. او در مقدمهحتی پس از مرگ مارکس نیز پافشاری می

ست سال  کمونی سد می 1۸۸۰در  ست که طی آن طبقهمرحله»نوی سیده ا ی ای فرا ر

ستم  شده و تحت  ستامار  شهرهایی همبدون  -پرولتاریا  –ا ی زمان و یکبار برای همی

واند رهایی تطور کلی از تمام اشکال استامار، ستم، تمایز و مبارزه طبقاتی، نمیجامعه به

 (۷)«.به دستتت آورد -بورژوازی  –ی حاکم و استتتامارگر ی طبقهخود را از ستتلطه

(199۰b, 517) 

ظر ت مارکس باید در نی عام به روایای که در بازبینی مفهوم طبقهنخستتتین نکته

تنها گرفت تحقیر این مفهوم از ستتوی کستتانی استتت که بر این باورند پرولتاریا نه

گونه گاه نبوده است. هال دریپر نظر واقعی مارکس را اینی عام نیست، بلکه هیچطبقه

 کند:مطرح می

که بل کند،ی عام نفی میعنوان یک طبقهتنها بوروکراستتی دولتی را بهمارکس نه»

صوال ً طبقهاین نظر را نیز نمی سم منافع عمومی جامعه پذیرد که ا شه تج ای برای همی

ر کلی با طواش بهای است که منافعی عام در یک بستر تاریخی معین، طبقهباشد. طبقه

 (۷1. 19۷۸) .«خوانی دارد.تحول ضروری جامعه هم

شکل پیشبه« تحول»در این متن  ست« باالتر»رفته یا معنای گذار به  ، که جامعه ا

ای کند، نیروهی در حال ظهور را برقرار میمناسبات تولیدی متناس  با نیروهای مولده

ای که در ای که دیگر با روابط تولید جاری و مستتلط ستتازگاری ندارد. هر طبقهمولده
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ا تر و از حیث عینی مورد نیاز رپیشتتبرد منافع خاص خود مناستتبات تولیدی پیشتترفته

قهبرقر ند، هر طب که ار ک عه»ای  جام نافع انقالبی  ند )« م ندگی ک مای  ,Marxرا ن

1978, 56; cf. 57رود، چون منافع و اهداف خاص آن شتتمار میی عام به( طبقه

به عه  جام هداف  نافع و ا با م قه،  بدین منوال، بورژوازی در طب قت دارد.  طاب عام م طور 

گونه که انقالب فرانسه مل کرد، همانی عام عچون یک طبقهخالل زوال فکودالیسم هم

تاریخ این وظیفه را انجام داد )در جریان یک مرحله کوتاه  ,Marx, 1975aتر از 

185; cf. Engels, 1987, 19; 1990c, 314 شید که جایگاه شته با (. توجه دا

پوشتانی کامل ندارد: بورژوازی با عدم نمایندگی ی عام با تاریخ آن طبقه همیک طبقه

سوب نمیفع عام جامعه، دیگر طبقهمنا شکل که در ی عام مح ست به همان  شد، در

چنین توجه ی عام نبود. همداری پرولتاریای نوظهور هنوز طبقهمراحل آغازین ستترمایه

شته باشید که الزم نیست اعضای طبقه ی عام، اکاریت جمعیت یک کشور )یا یک دا

 ی نستتبیی عام به کارکرد اندازهبقهط« عامیت»ستتان منطقه( را تشتتکیل دهند. بدین

عام  یچون طبقهعنوان نمونه، بورژوازی در کشورهایی هماعضای آن بستگی ندارد. به

یت را دربرمی کل جمع مان درصتتتد کوچکی از  که در آن ز فت، و ظهور کرد  گر

سبی که اکاریت نی عام را به دست آورد، بدون آنتواند جایگاه طبقهپرولتاریا نیز می

 ا مطلق جمعیت را تشکیل داده باشد.ی

شد پرولتاریا طبقههمان شاره  سرمایهگونه که ا ست. به ی عام در  شرفته ا داری پی

ستمطبقه»ی کارگر را همین دلیل لنین طبقه شگام قرن بی (. به 6۰. 19۷۲نامید )« ی پی

گونی نی عام دیگر است، این طبقه پیش از هر چیز به سریک معنا پرولتاریا یک طبقه

در این مقطع تاریخی با نیازهای عمومی جامعه »داری نیاز دارد. به زبان دریپر ستترمایه

تاریا نظیر بورژوازی هنگامی که طبقه1۴6. 19۷۷« )خوانی داردهم ی عام بود (. پرول

ا به کند. امی رهایی اجتماعیِ از نظر تاریخی قابل دسترس را نمایندگی میاکنون وعده

ست که برای مارکس پرولتاریا فیروایت دیگر ای ست ا سه یک طبقهن در ی عام نف
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کند که پرولتاریا مظهر شکلی از عامیت شود، اما در واقع مارکس ادعا میمحسوب می

امل ی عام به معنای کمتمایز از سایر طبقات عام است. به باور او، پرولتاریا تجسم طبقه

ست ) صه، عام بو(. به۵9. 196۸کلمه ا سه با بورژوازی طور خال دن پرولتاریا در مقای

سوی بورژوازی بهکم ست آمده از  ست، در حالی که رهایی به د صادفی ا عنوان تر ت

ستطبقه سم و د سرنگونی فکودالی شرفتهی عام در  تر تنها یک یابی به نظم اجتماعی پی

ی لطهسانقالب کمونیستی ]یعنی پرولتری[... به »ی طبقاتی را ملغا کرد، شکل از سلطه

گونه که در ایدئولوژی آلمانی ، همان«دهدتمامی طبقات از جمله خود طبقه پایان می

شده پیروزی پرولتاریا با امحای جامعه شاره  سلطه»ی طبقاتی ا ام طور عبه به الغای... 

ی عنوان طبقه(. بورژوازی بهMarx and Engels, 1976, 52, 47« )انجامدمی

سم آزاد کرد  تواند مدعیعام تنها می شد، چون جامعه را از یوغ فکودالی سبی با عامیت ن

و رهایی را به ارمغان آورد، امری که هر چند برای پیشتترفت اجتماعی ضتتروری، و 

ی منافع همگان( ها دربردارندهی خود دارای حداکار عامیت )از برخی جهتبرای زمانه

شتتمار ال ناکامل به( ولی در عین حcf. Marx and Engels, 1976, 290بود، )

تواند ادعا کند که عمل خودرهانی او به رهایی رفت. از ستتوی دیگر، پرولتاریا میمی

سلطهشود، چون نقطهکامل و قطعی منجر می شکال  ست بر تمام ا اتی. ی طبقی پایانی ا

شر  الزم و کافی برای رهایی جامعه بهبه صه، خودرهانی پرولتاریا   طور کلطور خال

 استامار و ستم طبقاتی خواهد بود.از سلطه، 

ی کارگر به رهایی از تمامی اشتتکال ستتلطه، گونه خودرهانی طبقهاما دقیقاً چه

ستم طبقاتی می ستامار و  سخ داد: در حالی کهانجامد  به این پرسش میا  توان چنین پا

شین )یعنی رهایی از موانعی که مانع رشد حداکار آنان می ( شودرهایی تمام طبقات پی

مستتتلزم تابعیت از گروهی دیگر بود، خودرهانی پرولتاریا شتتامل تابعیت هیچ بخش 

تابعیت و  -پیوند ساختاری با -دیگری از جامعه نیست. منافع طبقاتی پرولتاریا متضمن 

ست، و این واقعیت او را قادر میستم بر هیچ طبقه ور سازد تا امی اجتماعی دیگری نی
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 های حاصل از آن سازماندهیی طبقه و زیاناستامار بر پایهاقتصادی را بدون بازتولید 

شکل بنیادی ستامار به پیروزی میکند. پرولتاریا به  سدو تر، بدون بازتولید تابعیت و ا ر

قه چون طببه این دلیل ستتاده که پرولتاریا برخالف ستتایر طبقات بدون الغای خود هم

یان دنمی پا بدون  ها ستتتازد، یعنی  ند خود را ر کارگران همتوا گاه  جای به  چون ادن 

یه ما ید ستتر با هایی خود  یا برای ر تار یا. پرول تار ما وجود پرول داری را از بین ببرد، ا

ویژه به نظام کار مزدی وابستته استت. پس پرولتاریا با داری و بهپرولتاریا به سترمایه

سرمایه شر  وجودی خود اوست: اگر طبداری نظمی را برمیسرنگونی   قاتاندازد که 

شند، طبقه شته با ستم نیز بهی کارگر، طبقهوجود ندا واهد خود وجود نخخودیی تحت 

شت ) سازد رو، پرولتاریا نمی( ازاینcf. Marx, 1976, 212دا  -تواند خود را رها 

سرمایه سرنگونی  شرایط وجودی خود را از بین ببرد. و بدون این -داری به معنای  که 

تواند خود را رها سازد. رهایی طبقاتی در مورد پرولتاریا نمی بنابراین بدون الغای خود،

انند مدر واقع، پرولتاریا در بین طبقات عام یگانه و بی (۸)شامل از بین رفتن خود اوست.

رو، این وظیفه را بدون دهد. و از اینجا که نابودی خود را هدف قرار میاستتت تا آن

س، تواند انجام دهد. برعکنمی -خود پرولتاریا منافع  –داوری نسبت به منافع خود پیش

تاریا در ستترنگونی  منفعت عینی طبقاتی او در امحای خود اوستتت. باری اگر پرول

ی ی دیگرتواند پس از پیروزی طبقهکند، پس نمیزمان خود را ملغا میداری همسرمایه

ما عمل عنوان طبقه وجود نخواهد دارا به انقیاد خود در آورد. چون دیگر به شتتت. ا

کم طبق دهد، یعنی دستتتطور عام نشتتان میی طبقاتی را بهخودالغایی پایان جامعه

صادی با اهمیت دیگر نیز از بین ی مارکس هر طبقههای نظریهشر پیش ی از نظر اقت

سرمایهمی سرنگونی  ین شود. پس بدعنوان طبقه محو میداری، بورژوازی نیز بهرود: با 

سلطهنحو، خودرهانی پ شکال  ضمانت رهایی عمومی از تمام ا ست. رولتاریا  ی طبقاتی ا

ی ی تاریخ«حرفه»و « وظیفه»، «رسالت»تحقق این هدف طبق نظر مارکس و انگلس 
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 ;Marx, 1996, 16; 1979, 191; Engels, 1987, 270 پرولتاریا استتت. )

Marx and Engels, 1975, 37) 
 

 «عامیت»ابهام در مفهوم 
ی که رهایی طبقهبه بازستتازی دالیل مارکس و انگلس در باب این پیش از بازگشتتت

طور خالصه به مفهوم مرتبط و کارگر متضمن رهایی عمومی است، اهمیت دارد که به

شاره کنیم، درکی که برخی در نوشته« عامیت»ی در عین حال جداگانه های مارکس ا

شوش و یکاوقات با مفهوم طبقه شته میی عام مغ چنین جا دارد به شود. همسان انگا

باً با مفهوم هژمونی « عامیت»ی عام و مفهوم در طبقه« عامیت»ی بین رابطه که غال

 همراه است، روشنی بخشید.

ی ی نزدیکی دارد و در آثار اولیهنخستتت به معنایی بپردازیم که با عامیت رابطه 

 ,see, e.g., Avineriاند )شود و برخی مفسران بر آن تأکید کردهمارکس دیده می

1968, 57–62; Löwy, 2003, 56, 80; Thomas, 1994, 46–47 این .)

شخص شکلی م شاید به  شهوری از معنای دیگر عامیت  ایدئولوژی »تر در فرازهای م

در  آمده است.« ی حقوق هگلمشارکتی بر نقد فلسفه»ی مارکس بر و مقدمه« آلمانی

تاریا بهاین متن ای استتت که تمام مصتتای  اجتماعی را بدون طبقه»عنوان ها پرول

ست. طبقهمندی از منافع آن به دوش میبهره شده ا شته  ای کشد و از جامعه بیرون گذا

ود و شعنوان طبقه شناخته نمیآید، بهای از جامعه به حساب نمیچون طبقهکه دیگر هم

یان یتب قات، مل مامی طب عهگر انحالل ت جام «  ونی استتتتی کنها و غیره در درون 

(Marx and Engels, 1976, 52 ،و در ادامه .)«ی کنونی... از در زمانه پرولتاریا

شکال خودفعالیتی به ستتمام ا شده ا  ,Marx and Engels« )طور کامل محروم 

ی مدنی محسوب ای از جامعهی مدنی که طبقهای از جامعهطبقه»( و شامل 87 ,1976

صلتی عام دارد. هیچ حق ویژهج همگانیای که به علت رنشود...حوزهنمی ای را اش خ
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یک بیطرح نمی نه  ند، چون  که بیک مال عدالتی ویژه، بل یه او اِع عام بر عل عدالتی 

 ;Marx, 1975a, 186) «ای...که...فقدان کامل انستتانیت استتتشتتود...حوزهمی

emphasis in the original; cf. Marx and Engels, 1975, 37 مارکس .)

تاریا نمایندهو ا ( 1ی عامیت استتت چون نگلس در این فرازها تأکید دارند که پرول

مام  عاری از ت ماعی او  باهی اجت قات و »ها استتتت )او «ویژگی»ت مامی طب انحالل ت

ستملیت ست« »ها شده ا ی مدنی جایگاهی ندارد و ]یعنی در جامعه« از جامعه طرد 

شناخته نمیبه سمیت  سان»شود[، ر شدن ۲و غیره(و « یتفقدان کامل ان ( رنج و قربانی 

ستآن همه سی  اجتماعی را دربر دارد )مجبور ا شکال آ صای  »جانبه و تمام ا تمام م

شد شکل عمومی رنج می»و از « جامعه را به دوش بک عدالتی مطلق بی« ]»بردخطا به 

 «[(.نفسه ترجمه شودعدالتی فیتواند به بیکه می

با مفهوم طبقهطور قطاین مفهوم از عامیت به نوشتتتار  ی عام مورد نظر در اینع 

ست بر این ادعا که  ست. از باب نمونه، این مفهوم تأییدی ا سته ا مربو  و گاهی واب

نده مای یا ن تار به شتتمار میپرول عه  جام (. و Marx, 1975a, 184رود )ی عمومی 

بورژوایی ی دهد که چرا پرولتاریا از هیچ یک از مزایای جامعهچنین توضتتیح میهم

ست و غیره( و بهره شده و از هر ویژگی محروم ا سانی تهی  صلت ان ست )از خ مند نی

این ترتی ، به (9)اِعمال کند.« ی عامطبقه»چون آماده استتت که عاملیت خود را هم

متمایز از مفهوم محکم و از حیث ستتیاستتی محدودتری از « عامیت»حتی این معنا از 

ست، که مارکس و طبقه شتهی عام ا سر نو سرا شان مورد بحث و دفاع هایانگلس در 

ستقل از این معنای از لحاظ مفهومی ی عام میعالوه، مفهوم طبقهاند. بهقرار داده تواند م

های که بستتیاری از فرازها در نوشتتتهچنانبندی شتتود، آنمفصتتل« عامیت»متمایز از 

عدی خودها در متندهد، آنمارکس و انگلس نشتتان می به این معنا اشتتاره  های ب

بهنمی بدین منوال،  ند.  بازستتتازی درک آنکن قهمنظور  عام، میها از طب توانیم ی 

 ام، نادیده بگیریم.معنای اخیر آورده هایی را که من در رابطه با اینقولنقل
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رو تنها مفهومی نیستتت که هیچکه در باال به آن اشتتاره شتتد به« عامیتی»مفهوم 

. شودی عام در دیدگاه مارکس و انگلس میدقت در بحث طبقه موج  اغتشاش و عدم

 طور تقریبی توانایی یکمراد من به -ها در ارتبا  با مفهوم هژمونی فرضبرخی پیش

سلط برای القای ارزش و باورهای خود به جامعه بهطبقه شکلی ی م ست، به  طور کلی ا

سی طبقه سیا سلط رکه تمام جامعه دیدگاه اجتماعی،  شکل با ا میی م پذیرد )و بدین 

امد. ی عام بیانجتواند به بدفهمی مفهوم طبقهچنین میهم -کند(نوایی میی او همستتلطه

سران بر جنبهبه ی هژمونی در مفهوم عامیت تأکید دارند. مارکس ویژه هنگامی که مف

ا ری جدیدی که خود برای هر طبقه»کنند: و انگلس در ایدئولوژی آلمانی اشتتاره می

دهد، بیش از آن که مجبور باشتتد... منافع خود را ی حاکم قرار میدر جایگاه طبقه

کند...باید به نظرات خود شتتکلی عام چون منافع عام تمام اعضتتای جامعه معرفی میهم

قول، طبیعی است ی این نقل(. بر پایهMarx and Engels, 1976, 60 « )ببخشد...

 ای استتت کهی عام، طبقهیک طبقه»یجه بگیریم: آوا با یکی از مفستتران نتکه هم

نافع خود را هممی ند م ندتوا نافع عمومی معرفی ک  ,Callinicos, 2006« )چون م

صلت75 ست که نمایندگی مورد نظر، به(. اما این خ ست ا صرفاً زمانی در ر طوبندی 

ف لهای مختدقیق منافع عمومی را بازنمایی کند. به ستتخن دیگر، هنگامی که گروه

ی عام چه که یک طبقهچون منافع عمومی جلوه دهند، آنکوشتتند منافع خود را هممی

ی منافع عام در یک مقطع کند حقیقت عینی ادعاهای او در ارائهراستتتین را متمایز می

طور خالصتته، ادعای پرولتاریا برای نمایندگی منافع عام یک تاریخی ویژه استتت. به

ست. سایر گروهطور همان (1۰)عقالنیت محض نی ستکه  یابی های اجتماعیِ خواهان د

شود، ی عام راستین محسوب میالواقع تنها طبقهای که پرولتاریا فیبه هژمونی، در دوره

 رود.ادعاهایشان فاقد حقیقت عینی است و از عقالنیت محض فراتر نمی
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 چون عامل رهایی عمومی بشریتپرولتاریا هم
ها ی عام و نگاه آنچون طبقهو انگلس در ارزیابی پرولتاریا هماکنون به دفاع مارکس 

 ای که برخالف طبقات دیگر برای منافعیعنی طبقه-به مفهوم عامیت طبقه باز گردیم

تاریا طبق نظر کند. همانطور کل عمل میجامعه به گونه که مشتتاهده کردیم پرول

شطبقه»مارکس و انگلس  ست که جامعه را از تمام ا سلطهای ا ستامار و  ستم، ا ی کال 

چنین مارکس و انگلس باور داشتتتند که کند. اما همطور عام و قطعی رها میطبقاتی به

طور کل از تمام جامعه را به»شتتود یابی به رهایی خود موفق میپرولتاریا در دستتت

ه ب «.طور عمومی را به ارمغان آوردسلطه به»و الغای «. اشکال ستم و استامار رها سازد

شری نظر می شرفتِ ب سانی که هدف خود را حداکارِ پی سد این دو تز با هم برای ک ر

ی کارگر... هدف رهایی اقتصتتادی طبقهاند حاوی این مضتتمون استتت که قرار داده

سی باید هم سیا ست که هر جنبش  سیلهسترگی ا ای در خدمت نیل به آن قرار چون و

 سو، زمان عامالنیرسد اگر از یکنظر میبهدشواری حکمی غیرمعقول گیرد. این امر به

سوی دیگر، رهایی طبقه سان باور دارند محدود، و از  شر  که به رهایی ان ی کارگر 

ایر طور کلی باشد، )برخالف سالزم و کافی برای محو هرگونه ستم، استامار و سلطه به

شکل قابل قبولی مدعی اند کههای رهاییجنبش افع مطابق من بخش که هواداران آن به 

ها در هدف خود، در کنند، اما باور ندارند که پیروزی آنطور کل عمل میجامعه به

  (11)عین حال پایانی است بر تمام اشکال ستم، استامار و سلطه(.

پس پرستتش مرکزی این استتت: به چه دلیل مارکس و انگلس باور دارند که 

ی کارگر را شر  الزم و کافی برای ها رهایی طبقهی دوم حقیقت دارد. چرا آنگزاره

لتاریا تر چرا رهایی پروپندارند  به بیان سادهمحو تمام اشکال ستم، استامار و سلطه می

طور کامل ای که هر کس را بهی رهایی کامل بشتریت را دربر دارد، یعنی وعدهوعده

ه منافع یی بکند  )این ادعا که پرولتاریا در تعقی  حذف ستتتم طبقاتی به معنارها می

اتی که پایان بخشیدن به ستم طبقکند یک نکته است، و باور به اینهمگانی خدمت می
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 -ای کامالً متفاوت.( چرا امحای ستتتم طبقاتی معادل با رهایی همگانی استتت نکته

شتود، و دقیقاً متضتمن رهایی عمومی از ستتم محستوب می -طبقه برقراری جامعه بی

گونه وجود خواهد داشت )همان« خصومت فردی»ستم ناشی از  احتماالً بعد از آن تنها

سی طرح می سیا صاد  و در یک (۲6۴، 19۸۷کندکه مارکس در مقدمه در باب نقد اقت

 (1۲)ای دربردارد کنندهکالم چرا رهایی از بندگی چنین پیام تعیین

های مارکس و انگلس گیری از نوشتتتهگونه که مشتتاهده شتتد برای نتیجههمان

وانیم دو نوع استدالل یا دفاع جداگانه ارائه کنیم. استدالل نخست بر این ادعا استوار تمی

 ی پایانی است بر یکنقطه –در نتیجه رهایی پرولتاریا  -داری است که امحای سرمایه

داران. نگاه کنید به شتتکل از ستتتم که تمام اعضتتای جامعه )از جمله خودِ ستترمایه

داری در زمان قرار دارند، که در آن تداوم وجود سرمایه( تحت تأثیر آن 1۵زیرنویس 

سازد. تر تکامل اجتماعی را عقیم میتر از خودآمایی فردی و اشکال عالیما اشکال غنی

به  (13)برد.زمان دالیل عدم امنیت اجتماعی را به شکل دایمی از بین میدر حالی که هم

حاصتتتل از آزاد نافع  تدالل اول بر م ید ستتخن دیگر، استت لده از ق های مو ی نیرو

های مناسبات تولیدی گذشته و در نتیجه از بین رفتن بحران اقتصادی، تحول محدودیت

های غیرمعقول ستتاختاری و کننده، از بین بردن روشیک تقستتیم کار منستتوخ و فلج

سلطه ست که الغای تمایز و  ستدالل دوم حاکی از این ا ی، ی طبقاتغیره تأکید دارد. ا

ی شتترایط و امکانات عملی ستتلطه و استتتامار غیرطبقاتی نظیر جنستتی، بخش عمده

شه کن می سیتی، نژادی و غیره را ری شتن موانع از پیش پای نیروهای جن کند. و بردا

صرفاً دو جنبه از یک تحول به ا روند. این روندهشمار میمولده و امحای تمایز طبقاتی 

کنند که رهایی پرولتاریا متضمن مطرح میدر واقع، دو استدالل مجزا را برای این ادعا 

ستامار و الغای  ستم و ا ست، و بنابراین پرولتاری« طور کلسلطه به»از بین بردن  ا ا

 چون عامل رهایی همگانی عمل کند.تواند هممی
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شی از دربند  ستم عمومی نا ستداللی که بر  شروع کنیم یا خط ا ستدالل نخست  با ا

افی ی کاندازهکند، استتتداللی که فرایند عمومی آن بهبودن نیروهای مولده تأکید می

داری زمانی محرک رشد اجتماعی بود، اکنون به مانعی در برابر رشد آشناست. سرمایه

ید کند: اکنون روابط تولتر را سد میی اجتماعی بیشنیروهای مولده بدل شده و توسعه

یه ما لدهداری همستتر های مو پای نیرو غای چون زنجیری استتتت بر  . از این رو، ال

قاتی ی پایانی است بر تقسیم طبداری به شکل اجتماعی شدن وسایل تولید نقطهسرمایه

سی برای ادامه پیش سا شرطی مطلقاً ا سطح یابی بتر اجتماعی. یعنی دسترفت بیشو  ه 

ماعی )اقتصتتتادی، فنی، فرهنگی و حتی اخالقی مل اجت کا هایی (1۴)باالتری از ت (. ر

داری پرولتاریا بدون الغای سرمایه -داری استورتاً متضمن الغای سرمایهپرولتاریا ضر

سلطه  تواندرو، نمیو از این -تواند به وجود خود پایان دهد ی طبقاتی نمیو همراه آن 

نایی  به مع ند. این جهش  ها ک ماعی خود را ر مل اجت کا یک جهش قطعی در ت بدون 

سرمایه ضای جامعه از جمله خودِ  از این جهت که  (1۵)سازد.داران را رها میتمامی اع

رای ب»و  –داری یعنی روابط تولید سرمایه -دارد مانع ساختاری اساسی را از میان بر می

ضمین می سنده تمام اعضای جامعه نوعی از زندگی را ت کند که نه تنها از حیث مادی ب

د آزاد و تحقق شتتودو بلکه نوعی از زندگی که رشتتتر میروز کاملبهاستتت، و روز

 ,Engels, 1987«. )کندهای فیزیکی و فکری را نیز برای همگان تأمین میتوانایی

نی داری پایای کارگر از ستم و الغای سرمایهبه بیان خالصه، رهایی طبقه( 270–269

صرفاً محو یک  و نه -شود مند میطور کل از آن بهرهجامعه به -بر ستم عمومی است 

ستم وی ساختاری فراگیر رفت دورانژه. این رهایی به پیشیا چند  ساز در چارچوب 

شتاب می ستمجامعه  شد، در تقابل با از بین رفتن برخی کارکردهای  اکنون  -گرانه بخ

ای که در چارچوب جامعه -شتتوند مند میها از حمایت قانونی بهرهتعداد اندکی از آن

 گرانه دارد.در سطح کالن کارکردی ستم
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تنهایی برای تأیید این ادعا کافی نیستتت که رهایی پرولتاریا به ستتتدالل بهاین ا

هد. اما دپایان می« سلطه بر طور عام»و « تمامی اشکال استامار»، «تمامی اشکال ستم»

حایز  کندی پرولتاریا ایفا میدرک نقشتتی که در دفاع از ممتاز بودن و ویژگی مبارزه

ست. فرض کنیم مارکس و ان شند که پرولتاریا در اهمیت ا گلس در این ادعا برحق با

صادی سرمایه -اجتماعی -جریان رهایی یک نظام اقت ه برد کرا از بین می -داری یعنی 

تداوم وجود آن ما را از شرایط الزم برای دسترسی به اشکال باالتر از شکوفایی انسان 

ا تکامل عمومی جامعه را تنهداری نهکند، به بیان دیگر، طوالنی شدن سرمایهمحروم می

ار شتتمای از ستتتم برای تمام اعضتتای جامعه نیز بهاندازد، بلکه منبع عمدهبه تأخیر می

داری موجود به علت کارکرد این نظام به ی ستترمایهرود. تقریباً هرکس در جامعهمی

ثباتی اقتصتادی دایمی که این جامعه علت بیطور نمونه، بهنوعی تحت ستتم استت، به

اگر این حقیقت داشتتته باشتتد، پس پرولتاریا در تالش برای رهایی ( 16.)کنداد میایج

طور قطع منافع دیگران را نیز خوانی دارد، بهچون یک طبقه همخود که با منافع او هم

دون ب -شر  رشد باالتر انسانی سهیم اندچون همگان در حفظ پیش-تأمین خواهد کرد

نده گروهی دیگر را به این که در آی یا  تار تابعیت خود در آورد. رهایی پرول ور طبه 

ها از ستتم های تحت ستتم دیگر را با رها کردن آنمستتقیم و مادی منافع تمام گروه

سایر گروهداری تأمین میسرمایه ستم )بهکند، اما رهایی  عنوان نمونه زنان( های تحت 

د. کنر را برآورده نمیی کارگطور مستتتقیم و مادی منافع مادی تمام اعضتتای طبقهبه

داری و برقراری کننده استتت: ستترنگونی ستترمایهجا تعییندر این« مستتتقیم»ی کلمه

شیوه سم منافع همگان را به  سم/کمونی سیالی سطه تأمین میسو کند، ای کمابیش بالوا

یابند )شتتاید، به جز برخی از مندشتتدگان خود این منافع را درمیای که بهرهگونهبه

کن اجتماعی برای شکوفایی. ریشه-ان(، یعنی شرایط بسیار مساعدتر اقتصادیدارسرمایه

و زنان را رها  -طور مردان کارگر همین -کردن پدرستتاالری ستترانجام هم مردان 

برد و بدین وستتیله مرد را آزاد های جنستتیتی ستتنتی را از بین میکند، چون نقشمی
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شکال نوینی از بیان و تحقق خود رمی سیاری از سازد تا ا ا برگزیند، اما این منفعت را ب

ند. چون در آغاز معنای آن برای برخی با از مندان در مرحله نخستتت درنمیبهره یاب

علت مشخص همراه است: منافعی که مردها به« مادی»ای از امتیازات دست رفتن پاره

زامات (. به هر حال، الHartmann, 1981شوند)مند میوجود مردساالری از آن بهره

ست که اگر ما می ستدالل این ا شکل این ا شیم برای رهایی اجتماعی به مؤثرترین  کو

ستقیماً به نفع بیش شارکتی که م شیم، م شته با شارکت دا شد و ترین افراد ممکن بم ا

ندگی آن بهز قهها را  هایی طب بارز در راه ر ید برای م با ند،  یادی متحول ک ی طور بن

ت به بینانه باشد، و نسبکه این هدف کامالً غیرواقعر آنکارگر اولویت قایل شویم. مگ

تری را طل  ی ستتتم قرار دارند، تالش بیشهایی که تحت اشتتکال ویژهرهایی گروه

شتوند و سترشتت و میزان مند میی کارگر بهرهکند. تعداد افرادی که از رهایی طبقه

ی شتتدن برای مبارزهشتتود دلیلی استتت برای امتیاز قایل ها میمنفعتی که نصتتی  آن

 (1۷)ی کارگر.طبقه

تواند تر اشاره شد این استدالل هر چند قابل قبول است، اما نمیگونه که پیشهمان

ه کنندی پرولتاریا برای رهایی استتتداللی کامالً مجاببرای ارجحیت دادن به مبارزه

شان نمی شد. چون ن سدهد که رهایی طبقهبا ستم، ا شکال  و  تاماری کارگر به تمام ا

شده در اینسلطه به ستدالل طرح  شواری دلیلی در اختیار طور عام خاتمه دهد. ا جا به د

صور کنیم پیروزی طبقهما قرار می شیدن به تمام دهد که ت ضمن پایان بخ ی کارکر مت

ست، مگر آن ستامار ا ستم و ا سلطه،  ستماتیک( اجتماعی  سی شکال ) یم که بپذیرا

ستم طبقات سلطه و  ستامار،  ست، یا اینا صای  اجتماعی ا شکل م ام انواع که تمی تنها 

صراً از الیه ستم منح ستامار و  سلطه، ا شی میدیگر  گونه شود. اما همانبندی طبقاتی نا

ست که مارکس و انگلس در ادعای که پیش ستداللی نی شد، این تنها خط ا شاره  تر ا

سکه رهایی پرولتاریکنند، مبنی بر اینخود به آن تکیه می ستم، ا شکال  تامار ا تمامی ا
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مند اند، باید برای کند و تمام کستتانی که به رهایی انستتان عالقهو ستتلطه را محو می

 ی کارگران اولویت قابل شوند.مبارزه

ستدالل مارکس تر بهگونه که پیشهمان شد، اگر نخستین خط ا شاره  طورخالصه ا

ستم عم و انگلس بر این نکته تکیه داشت که بنای سوسیالیسم سم  ومی ناشی یا کمونی

ها بر این استوار است که الغای برد. استدالل دوم آنداری را از بین میاز تداوم سرمایه

تمایزات طبقاتی شتترایط تحکیم و گستتترش ستتایر اشتتکال ستتتم، ستتلطه و استتتامار 

شه« غیرطبقاتی» ستم کن میرا ری شکال دیگر  کند. و در واقع، وجود طبقات برای ا

کند، بستتیاری از ی نژادی شتترایط مستتاعدی فراهم میدرستتاالری و ستتلطهنظیر پ

ستم نژادی میعمل ساالری و  ستوار کردهایی که موج  تحکیم پدر شوند بر روابطی ا

گیرند، چون پدرستتاالری و ستتتم نژادی استتاستتاً اند که از تمایزات طبقاتی ریشتته می

یا و مشتتکالت اجتماعیدربرگیرنده نابرابر مزا پایه ی توزیع  ی جنستتیت و نژاد بر 

سوب می ستشود. اما این نابرابریمح صرفاً به علت د سی متفاوت به کاالها و ها  ر

ها خود آیند، بلکه به این دلیل که کاالها و فرصتهای گوناگون به وجود نمیفرصت

هایی این دشتتواری ها و جاذبهاز ارزش نابرابر برخوردارند، و این منبع ن ی اجتماعی 

هایی با درآمد باال غیرقابل قبول است )محدودیتی رسی محدود زنان به شغلدستاست. 

صادی آن ستگی اقت شاغل ها را به مرد افزایش میکه واب صادی م دهد(، اما اگر نظام اقت

تقستتیم نکند و تمامی کارگران برای کار برابر « درآمدکم »یا « پُر درآمد»را به 

یا باً برابر در مد مکفی و تقری بهدرآ ند، این دشتتواری  با در وجود نمیفت کن ید ) آ

 ( 1۸)نظرگرفتن پرداخت برای نیازهای مختلف(،

خود موج  توجه داشتتته باشتتید ادعا این نیستتت که امحای تمایز طبقاتی خودبه

شتتود. نژادپرستتتی، نابرابری آمیز میناپدید شتتدن تمام رفتارها و رویکردهای تبعیض

ی طور قطع در جامعهآمیز بهرفتارهای تبعیضگرایی و ستتایر جنسجنستتی، ضتتدهم

ها رفتار مردم داوریگونه که این پیشدهند، همانطبقه نیز به حیات خود ادامه میبی
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ی هی حوزعالوه، این نوشتار دربارهدهد. بهشکل می ی طبقاتیرا با سایر اعضای جامعه

ستم بر زنان در جامعه  شکال  سیاری از ا شاء ب سخنی خانگی که من ست،  ساالر ا پدر

شوارینمی سیاری از د ست که ب سرمایهگوید. ادعا این ا سبات که در  داری ها و منا

 سازد دیگر وجود نخواهد داشت. طور معمول ستم، استامار و سلطه را ممکن میبه

جا تأکید به این نکته الزم است که این نوشتار صرفاً تزهای آشنا را بازگو در این

ستنمی ستم بر پایهکند که  شکال  سایر ا شم طبقاتی  سیت، نژاد، قومیت را ت دید ی جن

ست که در جامعهکند، یا با آنمی ضمن این ادعا نی ی ها ارتبا  دارد. عالوه بر این، مت

ستمسرمایه ساالرانه قابلداری  صم طبقاتیهای نژادی و پدر در این  اند، کهتقلیل به تخا

سی دارد. این نوجامعه جنبه سا تر بر این امر تأکید دارد که تمایز طبقاتی شته بیشی ا

سازد که اشکال غیرطبقاتی استامار، ستم و سلطه بسیاری از عملکردهایی را ممکن می

شمکه جامعهآورند، و اینوجود میرا به شکل چ شدت ی غیرطبقاتی به  گیری وقوع و 

 دهد.را کاهش می اشکال غیرطبقاتی ستم

شهباری، راه دیگری وجو سلطه و تمایز طبقاتی به ری ن کد دارد که در آن امحای 

این با  سازد. وشود که سایر اشکال ستم غیرطبقاتی را ممکن میشدن شرایطی منجر می

داری ارتبا  دارد، یعنی از ی ستترمایهی طبقاتی در جامعهیکی از اشتتکال اِعمال ستتلطه

ه و متأخر خود توجه ما را به طریق کنترل مؤثر بر نیروی کار. مارکس در آثار اولی

های نوشتتتهکند. او در یکی از فرازهای جالبی که در دستتتاین پرستتش جل  می

ا ی کارگر بتمام بندگی انسانی به رابطه»گوید وجود دارد، می 1۸۴۴فلسفی  -اقتصادی

شتتمار آمدهای این رابطه بهتولید بستتتگی دارد، و تمام روابط بندگی تغییرات و پی

سنامهb, 28019۷۵) (19)«. روندمی سا ستین ا شاره ( و در نخ سیونال ا ی موقت انترنا

تابعیت اقتصادیِ انسانِ کارگر به کسانی که ابزارهای کار، یعنی منابع حیات »کند می

شه صار دارند، ری صور بندگی و همهی همهرا در انح شکال فالکت اجتماعی، ی  ی ا

ست سی ا سیا ستگی  های قول( در هر دوی این نقل19۸۵a, 14«.)انحطا  ذهنی و واب
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 داری کنترل بر نیروی کارهای رابطه کارگر و تولید در سترمایهمارکس یکی از جنبه

سلطه مشترک استدیگران را مورد توجه قرار می شکال   -دهد که به نظر او در تمام ا

ر ل بی اِعمال ستتلطه استتت، کنترکند. به باور او این شتتیوهدر واقع آن را تحکیم می

ی اشتکال طبقاتی و غیرطبقاتی ستلطه، نیروی کار دیگران منشتاء و نخستتین وستیله

 . ای که بر نژاد و ستم استوار است(شود )نظیر اشکال سلطهاستامار و ستم محسوب می

صاد  ادعای مارکس به این ستقل در اقت سته و غیرم ست که محو کار واب معنی نی

ساالری را در پی دارد. سمی، محو پدر سرمایهدر واقع، تا آن ر سرنگونی  داری جا که 

صاد از بین می ستم  «طبقاتی»یبرد، موج  رهایی از جنبهکنترل بر کار زن را در اقت

ست بر آن ساالری. در  -عنوان کارگر رهایی زنان به -ها ستم پدر و نه رهایی زنان از 

توافق دارند، اما ی مارکس پردازان پدرستتاالری با گزارهحالی که بستتیاری از نظریه

ری ی مادی که پدرساالپایه»کند ی فمینیست یادآوری میگونه که یک نویسندههمان

 (۲۰)«تر به کنترل مرد بر نیروی کار زن بستگی داردبر آن استوار است به شکل بنیادی

(Hartmann, 1981, 15آن ،)که بخش ها هم ند  تأکید دار یت  چنین بر این واقع

روی کار خانگی و در پیوند با تقسیم کار خانگی اِعمال در قلم« ترلکن»زیادی از این 

 شود.می

گونه ممکن است محو کار غیرمستقل/وابسته در اقتصاد رسمی به تضعیف پس چه

ست، الغای نظم  سلطه بینجامد  نخ ستامار و  ستم، ا شکال غیرطبقاتی  یا از بین رفتن ا

خی مجاز و قادر به کنترل کار اجتماعی در چارچوب اقتصتتاد رستتمی که در آن بر

شویق میدیگران سته را در قلمروی خانه اند قطعاً زنان را ت ستقل/واب کنند که کار غیرم

ست در رابطه با انتظارهای مربو  به  سخن دیگر، چنین تغییری ممکن ا نفی کنند. به 

ه کار ب کننده داشته باشد: کسانی کهی تعیینشناسانهاستفاده از کار خویش اثرات روان

ستقل در  ست به کنترل خارجی عادت کرده« محل کار»کامالً م ون بیر»اند، ممکن نی

کار حل  به« از م نه) خا نه در  کار عنوان نمو ند. از بین رفتن  ی خود( تن در ده
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سمی جدا از این امتیاز روانی برای کارگران منفردو از  صاد ر سته در اقت ستقل/واب غیرم

ستقل در ا شروعیت کار بین رفتن کار غیرم سمی در عین حال موج  عدم م صاد ر قت

سایر حوزه سته در  ستقل/واب صی خواهد غیرم صو شد. در های اجتماعی و زندگی خ

سرمایه شکال جوامع  ضرورتاً به ا سته در محل کار  ستقل/واب داری اجبار به کار غیرم

سته ستقل/واب شروعیت میغیرم ست نظیر آنی کار خارج از محل کار م شدو در ه کبخ

ط روی خصوصی رشد و تابیت روابمراتبی و نابرابر خارج از قلمروابط اجتماعی سلسله

سله شویق میسل صی را در این حوزه ت شخ صکند. بهمرات  و نابرابر بینا ه، از طور خال

سته در محل کار، انتظارات فردی و الگوهای اجتماعی را  ستقل/واب بین بردن کار غیرم

سایر  دهد، و تا اینیر میدر رابطه با خصلت کار تغی ساالری و  حد به از بین بردن پدر

سلطه یاری می ستامار و  ستم، ا شکال غیرطبقاتی  ساند.ا البته کامالً جدا از این  (۲1)ر

ی کار خوب، مستتکن مناستت  و مالحظات تأمین از حیث اجتماعی و تضتتمین شتتده

صت را می ست، به زنان این فر سایلی از این د صورتم شرکت مرد  دهد که در  عدم 

سی افزایش ، قدرت چانه«خروج»در کارهای خانه با تهدید  سا شکل ا زنی خود را به 

  کند.مراتبی کار در خانه جلوگیری میدهند، و این امر از توزیع نابرابر و سلسله

سله سل سیاری دارد که موج  پس اجزای تمایز و  سازوکارهای ب مرات  طبقاتی 

شتتود. بستتیاری از ی غیرطبقاتی میستتتامار و ستتلطههای عمده ستتتم، اتحکیم شتتکل

اند، به توزیع بستتیار نابرابر مزایا و های بندگیی این شتتکلکارکردهایی که ستتازنده

مشتتکالت ناشتتی از تمایز طبقاتی نیاز دارد، و مزایا و مشتتکالتی که از شتتکل تمایز 

شی می سته آن را تحکیم میطبقاتی نا جاد مین دلیل ایهکند. بهشوند و رواج کار واب

های ستتتم نژادی و پدرستتاالرانه طبقه به حذف بستتیاری از عناصتتر و پایهی بیجامعه

ساختار طبقاتی را کند. در حالی که الغای نابرابریکمک می ساالرانه و نژادی  های پدر

ترتی ، بر سازوکارهای دست اندرکار ستم طبقاتی گذارد. و بدینبه جای خود باقی می

سبیبه شم طور ن ست که مارکس و انگلس بر اثری چ شیدنی دارد. به همین دلیل ا پو
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الغای طبقات خواستتت »نویستتدمی 1۸91کنند، و انگلس در محو طبقات پافشتتاری می

 (d, 225; cf. Marx, 1985b, 121199۰ «.)بنیادی ماست

 

 برخی نتایج الزامی نظری
رد، مفهوم مارکس و انگلس از شده در این مقاله مورد توجه قرار گیاگر بازسازی ارائه

آمیز دانستتت، توان فکری اغراقرا به دشتتواری می« ی عامطبقه»چون پرولتاریا هم

رو، این ادعا که رهایی پرولتاریا به گویند. از اینکه مخالفان مارکستتیستتم میچنانآن

 تر از انحرافات رایجی استتت که به این نظریهشتتود، قابل دفاعرهایی عمومی منجر می

سبت می ستن سی ها قادرند مبانی نظری قابل قبول برای این باور خود دهند. یعنی مارک

ی کارگر برای رهایی از اولویت برخوردار استتت. و با ی طبقهارائه کنند، که مبارزه

ستفاده از منافع به انتقاد افرادی نظیر میلی ی طبقه»باند پاسخ دهند، که بر این باور بود ا

سازمان شندهتوان از آن بهجا که میافته تا آنیکارگر  سخن گفت عنوان با ای واحد 

ست در کنار دیگران، و بهتنها یک گروه ذی سوژههیچنفع ا سوب  "ممتاز"ای رو  مح

توان اثبات کرد که رهایی طور خالصه، به شکل موجهی می( به1۷. 19۸9«. )شودنمی

سبت به هر پپرولتاریا در پیش شری ن سی دیگر که هدف آنروژهبرد رهایی ب سیا  ی 

ست از نقش تعیین ستم ا ست. و نظر مارکس و انگلس را کنندهالغای  تری برخوردار ا

سران به ش« « تحجر طبقاتی»عنوان مغرورانه و به قول یکی از برخی مف ت. کنار نگذا

(Hoffman, 1995, 142) 

معنای الزاماً به تأکید بر این نکته شتتاید حایز اهمیت باشتتد که حمایت از این نظر

سوب می ستم مح شکل  ستم طبقاتی بدترین  ست که  شود، هرچند پذیرش این نکته نی

سان شناسی فلسفی خود احتماالً باور داشت مارکس با توجه به نقش مرکزی کار در ان

های خود را به )کار فعالیتی استتاستتی استتت که از رهگذر آن ما استتتعدادها و توانایی

ن که ستم بر کارگران در واقع بدترییابیم(، خودتحققی دست می رسانیم و بهکمال می
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های رود. تا زمانی که ما خود را به شتتکلترین نوع ستتتم به شتتمار میو مخرب

ستم دارای  شد. اما  شته با ست حقیقت دا ستم محدود کنیم، این تز ممکن ا غیرترکیبی 

یرد. گم را در بر میای از ستتتاشتتکال ترکیبی نیز هستتت که منابع مختلف و جداگانه

ستم به ست، در کنار انواع دیگر  ستم طبقاتی همراه ا ستم نژادی غالباً با  عنوان نمونه، 

شی می ستم در معنای که از بدرفتاری، حذف، تبعیض و غیره نا شکال ترکیبی  شود. ا

ستم طبقاتی را در مطلق آن، مطمکنا زیان ستند، با این فرض که  شکل آن ه آورترین 

ست که نیز برمی ضرورتا به این معنا نی شده در این مقاله  سازی  ضوع باز گیرند. مو

تر یشطبقه به تعویق بیافتد. من بهای غیرطبقاتی تا برقراری جامعه بیمبارزه علیه ستتتم

های بر این باورم که رهایی پرولتاریا برای رهایی انستتان نستتبت به ستتایر پروژه

هایی یادیر به تر محستتوب میبخش مشتتتارکتی بن پذیرش این نظر  شتتود. اگرچه 

ن معنای نادیده گرفتی پرولتاریا استتت، اما لزوماً بهبه مبارزه« امتیاز بخشتتیدن»معنای

ضمن برخی برای اولویت ست )حتی اگر این نظر مت ات برای مبارز هاسایر مبارزات نی

شد، بهطبقه سی اختالفیی کارگر با سیا سایر ابتکارهای  روز ب ویژه در مواردی که با 

 کند(.

گیری بر هدفم در ستتطور پیشتتین تأکید کنم که در هرحال، بگذارید برای نتیجهبه

ی عام و رهایی عام نبود، بلکه صدد حقانیت و اعتبار مفهوم مارکس و انگلس از طبقه

اع دفقبول و حداقل قابلخواستتت نشتتان دهد که این مفاهیم منستتجم، قابلتر میبیش

ع برای ادعای مارکس و انگلس در کنار چیزهای دیگر به هستتتند. یک استتتدالل جام

تر از نیاز دارد: یک بیان کامل« منافع طبقاتی»و « ی اجتماعیطبقه»توضتتیح مفهوم 

شیدنجامعه به« ی منافعنماینده»تواند می« طبقه»این تز که یک  شد و ک  طور کل با

شن بین مفاهیم  ستامار»و « سلطه»، «ستم»مرزهای رو ن براین، این امر به افزو«. ا

وارسی دقیق و دفاع از مفهوم سوسیالیسم/کمونیسم به روایت مارکس و انگلس وابسته 

بل قا عای آناستتتت، چون  به برخی پیشقبول بودن اد یادی در مورد فرضها  های بن
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ستی نیاز دارد، )بیهای جامعهساختار و ویژگی ستی/کمونی سیالی سو ودن، طبقه بی 

شکوفایی حداکار همگان را ممکن میخواهی رادیبرابری ساختاری که  سازد کال، نظم 

های مارکس و انگلس ماالً فرضو غیره(. در عین حال باید مشخص کرد پذیرش پیش

، به معنای کم بها دادن به جان ستتختی «طور عامستتلطه به»کن کردن ی ریشتتهدرباره

س ساالرانه یا نژادی نی ستم پدر ستم نظیر  شکال غیرطبقاتی  ستا سرانجام الزم ا که  ت. 

قه گاه طب جای مارکس بر  تأکید  که  عا را مورد بررستتی قرار دهیم  کارگر این اد ی 

سم بدل های مارکسیترین جنبهی عام به سرمنشاء یکی از غیردموکراتیکعنوان طبقهبه

 (Cunningham, 1994, 27) (۲۲)شده است.

سش ساگر این پر سی شند، مارک سخی درخور گرفته با ری توانند بازنگها میتها پا

ست از این مفهوم « ی عامطبقه»در مفهوم  س س  تلقی کنند. اما برای گ را امری منا

مانبه ندکی وجود دارد، چون ه یل ا هده کردیم درک طور کلی دال که مشتتتا نه  گو

 فاصله زیادی دارد. « متافیزیک کار»مارکس و انگلس کامالً عقالنی و از شائبه 
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 ها:یادداشت
های در واقع مرکز تمام نحله-در مرکز اندیشتته مارکس»طبق نظر ستتی.رایت میلز -1

ای وجود دارد: کارگران مزدبگیر در میان تمامی عناصتتر و گزاره -مارکستتیستتتی

سرمایهنیروهای جامعه ضرورتا بهی  سی در بلوغ و عنوان کنشداری  سیا گران پویای 

سرمایه سد هواداران این نظر (. میلز می1۲۷. 196۲« )کنندداری عمل میزوال  با »نوی

شرفتهقدرت از طبقه سرمایهی کارگر جوامع پی چون عامل تاریخی یا حتی داری همی 

کنند در برابر دالیل واقعاً ترین عامل در تحول رادیکال اجتماعی یاد میبه عنوان مهم

 (.1963 ;۲۵6)«.دهندموثر تاریخی که اکنون برخالف این انتظار گواهی می

ک متافیزی»عنوان یک اشتتاره کوتاه به تمامی این موضتتوعات در پیوند با مفهومبه -۲

 باند مراجعه کنیدبه میلی« ارک

.Miliband, 1989, 15, 17; 1977, 41 

رستتد که اختالف ستتیستتتماتیک یا قابل ی عام به نظر میدر مورد مفهوم طبقه-3

شد، به همین دلیل من در بحث از این مالحظه شته با ای بین مارکس و انگلس وجود ندا

تایج آن به آثار هر دو متفکر اشتتاره می ما اگر مقالهکنمفهوم و ن باً بر م. ا ی من غال

سبت به انگلس به شکل وسیعمارکس تکیه می تری این کند به این دلیل است که او ن

ست. بهمفهوم را به سال عالوه انگلس خود در مقدمهکار برده ا ست  1۸۸۸ی  بر مانیف

ست ) شاره میb, 517199۰کمونی شکل دادن به مفهوم ( ا کند در ابتدا مارکس بانی 

 بوده است.« ی عامبقهط»

 برای اشاره و بحث صریح در باب این مفهوم مراجعه کنید به:-۴
Avineri, 1968, 57–62; Draper, 1977, 141–7; 1978, 70–72; 

Miliband, 1989, 17; Cunningham, 1994, 27; Townshend, 1996, 

5; Ahmad, 1999, 43–44; Eagleton, 2002; and Callinicos, 2006, 

74–75, 249–252. 
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م را دقتی این مفهوعنوان نمونه آوینری، احمد و ایگلتون( با بیچند تن از مفستران )به

فرستتون در اشتتاره به کانینگهام همین کار را گونه که مککنند، همانتعریف می

 کند.می

ستفاده میمن از این نحوه-۵ ساالری و نژادی کنم تا پدیدهی بیان ا ستم پدر هایی نظیر 

نا اصتتطالح از ستتتم را مایز کنم. مطمک ند مت قاتی دار یاد طب که بن قه»هایی   «غیرطب

را هم  «طبقاتی»کننده استتت، چون ستتتم پدرستتاالرانه و نژادی غالباً ستتلطه گمراه

 رسد.گیرد، و برای منظور کنونی ما امکانی معقول به نظر میدربرمی

 ی مارکس بر: «مقدمه»مقایسه کنید با -6
 Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Law  

زمان، طور همی مدنی، بهی ویژه از جامعهچون انقالب یک ملت و رهایی یک طبقه»

ستهموج  به شدن یک ر شناخته  سمیت  ستهی اجتماعی همر ای از کل جامعه چون ر

آلمانی  جا ترجمه کلمهدر این« ملت»ی (. کلمهMarx, 1975a, 185)« شود...می

(Volk( )“die Revolution eines Volkes”ست. از متن این فراز به شنی ( ا رو

عنوان یک مفهوم نهادی فهمید، نه به-را باید از حیث ستتیاستتی« ملت»آید که بر می

 تاریخی.-قومی

سه کنید با -7 ستی انگلس بر چاپ آلمانی «مقدمه»مقای ست کمونی  1۸۸3 سال مانیف

(a, 118199۰شاره ب ست که انگلس مفهوم طبقه(. ا  -ی عام را ه این نکته با ارزش ا

صطالح  ستفاده از این ا صری از به -گرچه بدون ا صلیگزاره»عنوان عن ر فک»یا « ی ا

 (.b, 517; 1990a, 118199۰کند)مانیفست قلمداد می« اصلی

به پیروزی می»-۸ بل خود  قا غای خود و نیروی م با ال ها  یا...تن تار  ]یعنی« رستتتدپرول

صی[ ) صو ستدالل ارائه (. میMarx and Engels, 1975, 36) مالکیت خ توان ا

تواند بندی کرد. پرولتاریا بدون استامار شدن نمیجا را به شکل زیر صورتشده در این

سازنده صر  ستامار عن شد. چون ا شته با ست، پرولتاریا تا وجود دا شت پرولتاریا سر ی 

دهد. بنابراین، تنها راه برای وجود خود ادامه می چنان بهشتود همکه استتامار میزمانی
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د، الغای خود اوست کن -یابد یعنی به رهایی دست می -پرولتاریا در محو استامار خود 

 یعنی کارگران باید دیگر پرولتاریا نباشند.

9- bender, 1988, 18 and Simon, 1994, 27. 

گونه چه کند کهه را فراموش میکند، اما توضتتیح این نکتبندر بر این نکته تکیه می

 انجامد.رهایی پرولتاریا به رهایی عمومی می

سودمندی به تفاوت بین آوینری به-1۰  طبقه در حال»و « طبقه در حال عروج»شکل 

کند)این اصتتطالحات غالباً در پیوند با تحلیل اجتماعی مارکس و اشتتاره می« زوال

 رابطه دارد و این که« ادعای عامیت»دو با رود( که اختالف بین این کار میانگلس به

 ,cf. Sacristán, 1983 ;۵۸. 196۸هستند یا نه )« معتبر و واقعی»این اصطالحات 

 است.« ی عامطبقه»اساساً مترادف « ی در حال عروجطبقه»(. در این تفسیر 208

برم نمیکار را با دقت کامل به« سلطه»و « استامار»، «ستم»در این مقاله اصطالح -11

مان مارکس و انگلس چنین می)ه که  نه  ند( و تالشتتی برای تعریف این گو کن

دهم. افزون بر این، در صتتفحات بعدی اصتتطالحات و مرزهای کاربرد آن انجام نمی

برم که عنوان اصتتطالحی به کار میکنم و آن را بهاشتتاره می« ستتتم»گاهی تنها به 

که از تکرار بیش از حد پرهیز . برای اینهم هست« سلطه»و « استامار»ی دربرگیرنده

 کنم.

شاره میبه« چرا مارکس حق داشت»تری ایگلتون در کتاب اخیرش -1۲ ند کدرستی ا

ندارد می« عامالن رهایی عمومی»چون ی کارگر را همکه مارکس اعضتتای طبقه پ

پذیرد که ستتتم طبقاتی به حفظ نژادپرستتتی و پدرستتاالری ( و حتی می16۵. ۲۰11)

گونه که خواهیم دید این دلیلی استتت برای موجه (. همان166. ۲۰11کند )ک میکم

دهد که چرا رهایی پرولتاریا متضتتمن اما ایگلتون توضتتیح نمی«. رهایی عام»بودن 

مارکس و انگلس(، و مالحظه هایی عمومی استتتت )از منظر  به این امر ر ی خود را 
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ادر ق»، «ی اجتماعی آزاد شتتوندطبقه از قیدوبند»کند که افراد هنگامی که محدود می

 (.16۷«)به شکوفایی خود خواهند بود

توان به هایی هستتتند که میها تنها مفاستتد یا زیانمنظور من این نیستتت که این-13

تر این است که در رابطه با این استدالل ویژه زیان ی بیشداری نسبت داد، نکتهسرمایه

 شوند.محسوب می

چنین گوید الغای طبقات همشود که انگلس در آنتی دورینگ مییغالباً فراموش م-1۴

ستین بار به رهایی اخالقی می سانی را ممکن »انجامد و برای نخ یک اخالقیات واقعاً ان

 (۸۸. 19۸۷) «ی ذهنی آن برتر استسازد که از تخاصم طبقاتی و خاطرهمی

سرمایه-1۵ سم به  سم و کمونی سیالی شان . البته نه در نقشکندداران نیز کمک میسو

ی تکامل های مارکس و انگلس دربارهفرضدار. دلیل آن اگر پیشچون ستترمایههم

سرمایهسرمایه سیاری از  ست که ب صرفاً یا حتی مقدمتاً این نی شد  داران داری درست با

بر  یابند و کنترل دولتها ثبات میشوند، شرکتسرانجام در اثر رقابت ورشکست می

ص صلی بیشنایع افزایش میبرخی از  سرمایهیابد بلکه دلیل ا ست که  داری تر این ا

 ,seeداران است )ای از بیگانگی برای خود سرمایهی قابل مالحظهی درجهدربرگیرنده

e.g., Marx and Engels, 1975, 36قول در این مورد مراجعه کنید (. برای نقل

سبه انگلس متأخر که یادآوری می سرمایهکند که کمونی ستم به نفع   .)داران نیز ه

Engels, 1990c, 314.) 

سرمایهتا آن-16 سرمایهجا که  سی  میداری به خود  ساند، عموماً به دلیلی داران آ ر

 کامالً متفاوت است )به زیرنویس پیشین مراجعه کنید(.

شید که چه -1۷ شته با ستراتژیک براتوجه دا ساً ا سا ستدالل با یک مورد ا  یگونه این ا

ای در جهت تحول رادیکال اجتماعی تفاوت یافته برای هر برنامهاهمیت کار ستتازمان

ستدالل اخیر به این معناست که دارد. به قول میلی های شیابی جنببدون سازمان»باند، ا

سی، نمیکارگری به سیا سلط را از حیث بنیادی عنوان نیروهای  توان نظم اجتماعی م
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یافته نستتبت به نیروهای اجتماعی ی کارگر ستتازمانطبقهمورد چالش قرار داد، چون 

یت بیش جام و ظرف بالقوه، انستت ماعی برخوردار دیگر از نیروی  تری برای تحول اجت

 ,Miliband, 1989, 110; cf. Anderson, 1984, 90–93; Wood«. )است

ستدالل به90–188 ,15 ,1986 سیج طبقه( در حالی که این ا ستی بر اهمیت ب ی در

سم به نفع رگر تأکید میکا سم/کمونی سیالی سو شتن این امر که  کند، اما با بدیهی انگا

 ماند.تمامی جامعه خواهد بود، ناقص باقی می

در کنار فقدان بیکاری و عوامل دیگر این دلیلی استتت که استتتامار جنستتی در  -1۸

 طبقه نادر خواهد بود.جوامع بی

تاریا الگویی برای تمام اشتتکال انقیاد بردگی پرول»گوید درستتتی میآوینری به-19

توان ی نسبتا مشهور تز مارکس را مییکی از موارد استفاده«. شودانسانی محسوب می

شاهده کرد در نظر او درباره شا م شکل ویژه»ی فح صرفاً  شا  شای فح ای از آن فح

 «.عمومی است که کارگران در آن گرفتار اند

صادی با »این کنترل طبق نظر هارتمن -۲۰ سی به منابع مولد اقت ستر حذف زنان از د

 «.شودها حفظ میالزم و محدود کردن جنسیت آن

در این زمینه باید به خاطر داشتتت که جوامع ستتوستتیالیستتتی و کمونیستتتی برای -۲1

ی کشتتتر تمامی انواع کار از نیروهای مولده بهرهی بیشبخش کردن و جاذبهرضتتایت

 کنند.می

انجامد، و گرایانه میتقلیل-این دیدگاه به عملکردی طبقاتی»م طبق نظر کانینگها-۲۲

یت می یه میآن را تقو یک را تجز های دموکرات ند. نیرو ند و موج  انحراف از ک ک

ای هداوریگرایی افراطی، پیشهای مشتتکالتی نظیر نژادپرستتتی، ملیکشتتف ریشتته

این انحرافات را حفظ و شود، و علل گرایانه و نظایر آن میجنسگرایانه و غیرهمجنس

قات ی کارگر و طبکند، و حتی موج  پیدایش چنین رویکردهایی در طبقهتحکیم می

 «.شوددیگر می
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وجه ی مارکس با تهای اصلی کتاب سرمایهکنند که جنبهچکیده: منتقدان اغل  ادعا می

گر موضوعیت ندارد. این مقاله داری ایجاد شده، دیبه تغییراتی که بعدها در سرمایه

کند که این ادعا، عمدتاً مبتنی بر کژفهمی یا کژتصویر کردن در مورد استدالل می

سبکِ کتاب است. برای ماال، کتابِ سرمایه به جای یک اثرِ نظری، به عنوان یک اثرِ 

لید ی توکه اثری مرتبط با شیوهشودو یا به جای اینتوصیفی در نظر گرفته می

در نظر گرفته  –طور کلی به –داری داری محسوب شود، در ارتبا  با سرمایهیهسرما

جاناتان  1های سیلویا فدریچی،طور خاص به استداللشود. در ادامه، این مقاله بهمی

های در تالش برای رد کردنِ موضوعیت نظریه ۴و پل سوئیزی 3پل. آ. باران ۲اِشپربر،

 پردازد. این مقالهیش نزولی نرخ سود نزد مارکس، میبازتولید توان انجام کار و گرا

خورد زیرا منتقدان، تاحدودی سبکِ کتاب سرمایه ها شکست میگوید که این تالشمی

 اند. را درک نکرده

کلمات کلیدی: کارل مارکس، سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی، روش مارکس، موضوعیت 

 مارکس

کرده است، منتقدان مارکس ادعا  ( اشاره۲۰11) ۵طور که تری ایگلتونهمان

نسبت به روزگارِ مارکس به طور نامعلومی تغییر یافته »داری کنند که نظام سرمایهمی

ت ی نخسبه چالش کشیدن نیمه« های او دیگر موضوعیتی ندارند.رو، ایدهاستو ازاین

که است  داری اکنون نظامیاین ادعا دشوار است. برخالف روزگارِ مارکس، سرمایه

                                                      
1 Silvia Federici 

2 Jonathan Sperber 
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لتی داریِ دوداریِ رقابتی جای خود را به سرمایهی زمین را بلعیده است. سرمایهتمام کره

ی اخیر بسیار افزایش یافته است. گذاری در چند دههو انحصاری داده است. نقش سرمایه

دا کرده ای زنانه پیرفته هستند، چهرههایی که از لحاظ فناوری پیشنیروی کار در کشور

 رسد بین جهان و بسیاری از چیزهاییدیگر غلبه ندارند. به نظر می« ایکارخانهصنایع »و 

، شباهت اندکی وجود دارد. سرمایهکه برای ما اهمیت دارد و دنیای توصیف شده در 

به ویژه وضعیت بنیادینی که در جلد اول شرح و بسط داده شده است: گسترش سرمایه 

 ر در فرآیند تولید مستقیم. بنابراین من بخشاز طریق استخراج ارزش اضافی کار کارگ

 مارکس یهادهیاخواهم بخش دوم را هم )طور که نمیکشم. هماناول را به چالش نمی

کنم هایی از او که گمان میی مرسوم یعنی طرح ایده( با شیوهندارند وضوعیتم گرید

را با روش بلکه قصد دارم این ادعا  (1)کماکان موضوعیت دارد، به چالش بکشم.

ی ارتباطی که این تری مورد پرسش قرار دهم. یعنی با طرح پرسش دربارهاساسی

 (۲)کند.داری با عدم موضوعیت نظریات مارکس فرض میاستدالل بین تغییرات سرمایه

 نیاز ا یسرعت و آسانبه کند،یم انیب گلتونیکه ا یااستدالل در شکل ساده نیا

 گریمارکس د یهادهیکه ا رسدیم جهینت نیبه ا افتهی رییتغ یدارهیکه سرما تیواقع

 . مشخصاًستین طوردر حالی که ایناستو  یهیگذار بد نیاعتبار ا گویا .موضوعیت ندارد

از موضوعیت از مارکس را  یادهیهر ا ،یدارهیسرمادر  یرییکه هر تغ ستیدرست ن

داخت ای پربندی سادهن صورترو، نباید به این مسکله در قال  چنیازاین .کندخارج می

های و و در هر مورد به استداللردیموردتوجه قرار بگمورد -به-بلکه باید بر مبنای مورد

ص های خاداری و برخی ایدهمیانجی نیاز است تا بین برخی تغییرات خاص در سرمایه

 اند، پیوند ایجاد کند.  که از قرار معلوم موضوعیت خود را از دست داده

هایی مقاله روی چند استدالل برجسته متمرکز است. مشخصا آن دسته از استداللاین 

های مشخصِ مارکس و شرایط خاصی که دیگر کنند تا بین برخی ایدهکه تالش می

پردازم که ( می۲۰1۲برقرار نیست، رابطه ایجاد کنند. من به ادعاهای سیلویا فدریچی )
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را نادیده « کارِ بازتولیدی زنان»، زمان خودخاص  طیمتأثر از شراعقیده دارد مارکس 

داری ناپذیرِ تولید سرمایهدر زمان او، این نوع کار هنوز به بخش جداییگرفته است چون 

ی گویند که توسعهپردازم که میتبدیل نشده بود. در ادامه به دو استدالل دیگر می

کند. استدالل خارج میی گرایش نزولی نرخ سود را از موضوعیت داری، نظریهسرمایه

( است که در بیوگرافی اخیر او از مارکس b۲۰13نخست مربو  به جاناتان اِشپربر )

داری مرتبط است که در آن ی منسوخ سرمایهمطرح شده است. این نظریه به یک نسخه

)که  1یابد. استدالل دیگر که توسط مکت  مانتلی ریویووری به سرعت افزایش نمیبهره

بال شود( در نیم قرن گذشته قاطعانه دنی انحصاری نیز شناخته میمکت  سرمایهبه عنوان 

ر فرض گرفته استو دداری رقابتی را پیشی مارکس سرمایهشده این است که نظریه

کنونی، دیگر موضوعیت  3یو انحصارهای چندجانبه ۲انحصارهانتیجه به خاطر تسلط 

 ندارد. 

تاب ی سبکِ کموارد بپردازم، تأمالت جامعی را درباره ی اینکه به مطالعهقبل از این

کنمو زیرا این ادعا که این کتاب موضوعیت خود را از دست داده سرمایه مطرح می

که است، عمدتاً بر مبنای کژفهمی یا کژتصویر کردن سبکِ کتاب است. اول این

تشریح  چه کهآن یک اثر نظری است، نه توصیفی. بنابراین، عدم انطباقاساساً  سرمایه

کند( و چیزی که در دنیای واقعی مشاهده رسد که تشریح میکند )یا به نظر میمی

تولید  یشیوه سرمایهکه موضوع کنیم، لزوماً گواه عدم موضوعیت آن نیست. دوم اینمی

                                                      
1 Monthly Review school 

2 monopolies 

 زمانی به وجود میآید که چند عرضهکنندهی Oligopoly انحصار چندجانبه یا 3

 ینمونه خوب یبازار حضور داشته باشند. در کشور ما، خدمات مخابرات کیمحدود، در 

 نیچن یها داراخودرو، تا مدت دیصنعت تول نطوریاز انحصار چندجانبه است. هم

بوده است. یتیوضع  
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داری. بنابراین شکست این کتاب در کشف ی سرمایهداری هست، نه کل جامعهسرمایه

داری لزوما مترادف با عدم موضوعیت آن نیست. به ی سرمایهجامعه هایبرخی جنبه

نظر من، مکت  مانتلی ریویو به خطای اول و استدالل فدریچی به خطای دوم تعلق دارد 

 تری دارد(. )خطای اِشپربر پیچیدگی کم

مورد نیاز -به-طور که باالتر اشاره کردم، چون در این بحث به رویکرد موردهمان

ه ی کلی کی ادعاهای موجود بپردازم. امیدوارم با طرحِ این نکتهتوانم به همهنمیداریم، 

، عمدتاً بر مبنای خطا درمورد سبکِ سرمایههای مارکس در ادعای عدم موضوعیت ایده

ریزی کنم که سایر ادعاها نیز با استفاده از آن تکذی  این کتاب است، روشی را طرح

 یگران ایجاد کند. شود و یک جستار مفید برای د

تواند اشتباه کند اما زمانی که یک اشتباه مشخص، بارها و بارها تکرار هرکسی می

شناساییِ  (3)های سیاسی و/یا مادی دارد.توان ادعا کرد که این تکرار، پایهشود، میمی

م که پردازاین مسکله فراتر از قلمرو این مقاله است. من به سادگی به این واقعیت می

کننده های مجاباهای پرسش اصلی، صرفاً شناختی نیستو در نتیجه فقط با استداللخط

 رود.   از بین نمی

 

 سرمایه اثری نظری است؛ نه توصیفی
ست، شویم متفاوت ابا آن مواجه می سرمایه این واقعیت که دنیای امروز با دنیایی که در

ت داده است یا حتی نسبت به این معنا نیست که این کتاب موضوعیت خود را از دس

تاب نیز با ک سرمایهبه زمانِ نگارش خود، موضوعیت کمتری دارد. دنیا در زمان نگارشِ 

های زیادی داشت و مارکس کامالً به آن آگاه بود. برای ماال، او در جلد دوم تفاوت

ری افق بورژوازی است... جایی که معامالتِ تجا وارِاین امر نمونه»گوید: می سرمایه

بط با ی تجارت مرتی تولید به شیوهکند تا به جای بنیانِ شیوهتمام ذهن مردم را پر می
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ی بازاریِ بین با وجود این، او اصرار داشت که رابطه«. آن نگاه کنندو و نه برعکس

ت متکی بر سرشاساساً »دارها و کارگران( ی توان انجامِ کار )سرمایهخریدار و فروشنده

 )مارکس« شود.ی تجارت. یعنی دومی از اولی ناشی مید استو نه شیوهاجتماعیِ تولی

199۲:196) 

داری از زمانِ مارکس تا کنون چه اندازه بنابراین، پرسش این نیست که آیا سرمایه

که آیا این تغییرات بزرگ و مهم بوده است. پرسش این تغییر کرده است و یا حتی این

 ها ارائه داده کامالًاز آن سرمایهبه تصویری که است: این واقعیت که مسائل نسبت 

تاب حقی است که به این کاست، چه اهمیتی دارد  آیا این واقعیت انتقاد بر تغییر کرده

ی نابسندگیِ نظری آن است  مارکس این قبیل انتقادات را دهندهوارد شده و نشان

ها به آن و توصیف پدیده« علم»بینی کرده بود و مکررا با تمایز قائل شدن بین پیش

 کند:استدالل می سرمایهپاسخ داده بود. او در جلد اول 

تحلیل علمیِ رقابت تنها زمانی ممکن است که ماهیت درونیِ سرمایه را بفهمیمو 

طور که حرکات آشکارِ اجرام آسمانی تنها برای کسی قابل درک است که از همان

 که برای حواس محسوس نیست.هایی ها آگاه استو حرکتحرکات واقعی آن

 (199۰:۴33)مارکس 

صاد اقت یعنی مکتبی را که در تقابل با -« اقتصاد عامیانه»مارکس در جلد سوم 

با   -متمرکز بود هادهیپد فیتوص یرو، کاردویر دیویو د تیآدام اسم «یِعلم» یِاسیس

 :کندینقد می شکل و ماهیت آن، مقایسه

مندسازی و توجیه مفهوِم تر از تفسیر، روشبیش اقتصاد عامیانه در واقع چیزی

اند. ... اما اگر نمودِ چیزها هایی است که در روابط تولید بورژوایی گرفتار شدهعامل

کس )مار .خواهند بود دهیفایتمام علوم ب خوانی داشته باشد،ها هممستقیماً با ماهیتِ آن

1991:9۵6) 

 آورد:وبیش مشابهی مینویسد، استدالل کممیها بعد به دوستی ای که سالو در نامه
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ه آن ن –شود نمود چیزها متفاوت هستند اقتصاددانِ عامیانه وقتی مغرورانه مدعی می

. کند کشف بزرگی انجام داده استفکر می –شان را افشا کرده باشدی درونیکه رابطه

رد، گین اصل در نظر میکه عمیقاً به نمود چسبیده و آن را به عنوادر واقع او برای این

 (1۸6۸)مارکس  از خودش متشکر است. پس چرا اصالً علم وجود دارد 

ی که در اها به شیوهبنابراین مارکس در تالش نبود تا با توصیف اجزاء و روابطِ آن

به »رسد، تفسیری از آن جامعه ارائه دهد که داری به نظر میی سرمایهسطح جامعه

 یافشای رابطه»سروکار داشتو یعنی « علم»در عوض او با « نمودها چسبیده باشد.

 ها.بین اجزاء و روابط ظاهریِ آن« درونی

با توجه به این هدف، به نظر من ارزیابی این کتاب از نظرِ انطباق با ظواهر موضوعیتی 

که آیا معامالت تجاری و بازارهای مالی که بر اخبار و ندارد. برای نمونه، از لحاظ این

انِ بورژوازی تسلط دارند، بر کتاب هم سیطره دارد. به جای آن، این اثر را باید از اذه

 ی ارزیابی کرد. درون روابط یافشامنظر میزانِ موفقیت در 

 

 سرمایهی وجه مشخصه
نادیده »داری را های مهم سرمایهبرخی جنبه سرمایهشود که اغل  مصرانه ادعا می

است. برای  «نیافتهتوسعه»ها و یا تلقی آن از این جنبه« تاز قلم انداخته اس »یا « گرفته

س ی مارکنظریه»ی مانتلی ریویو اخیرا نوشته است: ( نویسنده۲۰1۴) 1ماال، هتر براون

اند، دداری مهم میدر رابطه با شکل دادن به نظرگاهی که جنسیت را برای فهم سرمایه

یکی از اهداف یا هدف « داریسرمایهدرکِ »گیرد که او فرض می« نیافته است.توسعه

داری است، به های مهم سرمایهجا که روابط جنسیتی از جنبهاست. از آنسرمایه کلی 

                                                      
1 Heather Brown 
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را از موقعیت  سرمایهتری از روابط جنسیتی است تا دنبال تدارک نظرگاه کامل

 آن را رها کرده، نجات دهد.  ای که نویسندهنیافتهتوسعه

نام  سرمایه است. این اثر به یک دلیل سرمایهسیر مهمی از تفبه نظر من این سوء

اق داری اتفچه در سرمایهی آنچه که باید دربارهی آنهمهگرفته است. اسم این کتاب 

ر نیست. این اثداری بدانید ی سرمایهچه که الزم است دربارههر آنیا  افتد بدانیدمی

که ارزش در آن و از طریق آن  مشخصاً روی سرمایه متمرکز شده استو فرآیندی

 یشود. این دربارهتری از ارزش تبدیل مییابد و یا به مقدار بزرگمی 1خودگستری

د و تکرار شود )تجدیشود، چگونه بازتولید میاین است که خودگستری چگونه تولید می

 ها وشود( و چگونه کل فرآیند به طور ناقص در تفکر و مفاهیم مرسوم اقتصاددانمی

 یابد. ها بازتاب میکاس 

گرا گرا است. بین داشتن تمرکزِ خاص و تقلیلتقلیل سرمایهاین بدان معنا نیست که 

کنم مارکس در جایی نوشته باشد که فرآیند بودن، تفاوت اساسی وجود دارد. فکر نمی

ها داری مهم است و باقی فرآیندخودگستری ارزش تنها چیزی است که درون سرمایه

ل های دیگر تأثیرگذار بوده و این شاید دلییابد. ارزش روی بسیاری چیزن تقلیل میبه آ

اشتباه  داریی سرمایهچیز دربارهاصلی این است که کتابی درباره سرمایه با کتابِ همه

ری های دیگر به خودگستشود. اما شناخت روابط درونی به معنای تقلیل چیزگرفته می

 ارزش نیست. 

ه این حس وجود دارد که فالن کتاب با موضوع خاص، مسائل دیگر را البته همیش

را کنیم که چاما ما معموالً از این انتقاد نمی «از قلم انداخته است»  ای« گرفته دهیناد»

ی ها در حوزهی تحلیلیک کتاب آشپزی، دستورالعمل تعویض روغن ماشین یا همه

رای طرح ب سرمایهم انداخته است. این اتهام که از قل ایگرفته  دهینادالملل را سیاست بین

                                                      
1 self-expands 
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 افتد ناموفق بوده است،چه که درون آن اتفاق میداری و آنهای سرمایهبسیاری از جنبه

 از نظر من به همان نسبت نامناس  و غیرمنصفانه است. 

 

 محدود کردن قلمرو
ارکس ، باید حدودی را که مسرمایهبرای درک کردن میزان اهمیت موضوع اصلی 

ی بسیار برای آن قائل شده بود در نظر بگیرید. او در اصل قصد داشت که نقدی با دامنه

گسترده منتشر کند که نه تنها با اقتصاد سیاسی بلکه با فلسفه، حقوق، اخالق، سیاست، 

 1۸۴۴در سال –زندگی مدنی و شاید مباحث دیگر سر و کار داشته باشد. اما خیلی زود 

نتیجه گرفت که پرداختن به تمام این  -سرمایهاز انتشار جلد یک سال قبل  ۲3یعنی 

( در نتیجه 19۷۵:۲۸۰موضوعات در یک کار واحد مفید نخواهد بود. )مارکس 

 کیالکتیبه جز فصل آخر که به انتقاد از د- 1۸۴۴های اقتصادی و فلسفی نوشتهدست

ی متمرکز صاد سیاسصرفاً روی اقت -افتیهگل اختصاص  یفلسفه یو به طور کل یهگل

 (19۷۵:۲۸1بود. )مارکس 

به نقد خود از اقتصاد سیاسی بازگشت، طرح نگاشتن  1۸۵۷-۵۸زمانی که مارکس در 

اثری را در سر داشت که از شش کتاب و یک مقدمه برای پیوند دادن آنها، تشکیل 

، داری، سوم کارِ مزدی، چهارم دولتشده بود. کتاب اول سرمایه، دوم مالکیت زمین

گیرد. های اقتصادی را در برمیپنجم تجارت خارجی و کتاب پایانی بازار جهانی و بحران

صل پردازد، در چهار فکرد که کتابی که به سرمایه میاین طرح کلی همچنین تصور می

ی سهامی )مالکیت سهام( نوشته سرمایه به طور کلی، رقابت، نظام اعتباری و سرمایه

ولید شد: فرآیند تیه به طور کلی شامل سه سرفصل عمده میشود. در نهایت بخش سرما

-1۲۰صفحات  19۷۷سرمایه، فرآیند گردش سرمایه و سود و بهره. )به روسدولسکی 

 نگاه کنید( 11
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قلمرو کارِ موردنظر خود را حتی از  1۸۵۸یا  1۸۵۷بدین ترتی ، مارکس تا سال 

ن طرح صرفاً شامل مباحث اقتصادی انجام داده بود، محدودتر کرد. ای 1۸۴۴چه که در آن

شد )با یک استانای جزئی در کتاب با موضوع دولت( و گرچه این مباحث به طور می

ادی ی ابعاد اقتصرسد کلیهگیرد اما به نظر نمیای را در برمیی گستردهبالقوه زمینه

 رای آنرسد این طرح جایی بداری را پوشش دهد. برای ماال، به نظر نمیجوامع سرمایه

قانونی  های اقتصادی روابطمندی از مصرف، جنبهداشته باشد که مارکس بتواند تلقی نظام

فرما، گران خویشداری )ماالً صنعتدارانه درونِ جامعه سرمایهیا تولید غیرسرمایه

 دارانه و تولید خانگی( ارائه دهد. وکارهای غیرسرمایهکس 

( 1۸66یا  1۸6۵نده، هشت سال بعد )در تنها طرح دیگری که از مارکس باقی ما

منجر به تولید کاری مشتمل بر چهار کتاب شد: فرآیند گردش مالی سرمایه، ا شکال این 

 یلسک)به روسدوی اقتصاد سیاسی ماالً نظریه« تاریخ نظریه»فرآیند به طور کلی و 

ه س وبیش به. سه کتاب نخست این مجموعه در نهایت کم(دینگاه کن 13ه صفح 19۷۷

ی بخش چهارم، پس از مرگ نشدههای ویرایشنوشتهتبدیل شد و دست سرمایهجلد 

 منتشر شد.  1های ارزش اضافینظریهمارکس تحت عنوان 

رح در طتوجه داشته باشید که سه کتاب اول مشابه همان چیزی است که مارکس 

ان یکی از به عنو« سرمایه به طور کلی»برای بخش  1۸۵۷-۵۸های ش در سالاگسترده

ای حدوداً رو، مارکس در بازهی سرمایه، در ذهن داشت. از این های کتابی دربارهبخش

ر کند، خواست منتشای را که میگیری قلمروِ نقد اقتصاد سیاسیهشت ساله به طور چشم

 تنها در یک سرمایهمحدود کرد. در ابتدا قرار بود اکار موضوعات مورد بحث سه جلد 

اب اول تر از کتاب پوشش داده شودو کتابی که شامل سه بخش بیشبخش در یک کت

 شد. پنج کتاب دیگر می یعالوهبه

                                                      
1 Theories of Surplus-Value 
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ی کتاب اول و پنج کتاب دیگر آمد  مارکس ماندههای باقیچه بر سرِ بخش

د گویشد، می سرمایهچه که بعداً تبدیل به جلد سوم نویس آن( در پیش1991:۲۰۵)

قرار داشت « ی این کتاببازار جهانی در خارج از محدوده نظام اعتباری و رقابت در»

کند که جا اشاره میاو در همان« ی محتمل آن بود.مربو  به ادامه»و به جای آن 

در  ۲9۸، ص 1991را مد نظر دارد )« ی رقابتی ویژهمطالعه»کماکان نگارش یک 

شامل یک تلقیِ  سرمایهدهد مارکس قصد نداشت که ( که نشان می۴۲6مقایسه با ص 

امی، ی سهمندی از سرمایهفاقد تلقیِ نظام سرمایهی رقابت باشد. مند دربارهجامع و نظام

دولت یا تجارت خارجی است. از سوی دیگر، مارکس تمام این موضوعات را 

 کند اما تا زمانی که به موضوع بحث اصلی مرتبط باشد. وگریخته مطرح میجسته

مطرح  1۸۵۷-۸های چندین کتاب و بخش که در طرح سال کهبنابراین، دلیل این

وجود ندارد این است که مارکس عامدانه قلمروی کار خود را  سرمایهشده بود در 

قابل  نویسی ناکامی او در تولید یک پیشمحدود کرد. در نتیجه این حذفیات نتیجه

 نیست.  سرمایهانتشار از تمام 

طرح چه که مارکس در حداقل برخی از آن سرمایهرسد با این حال، به نظر می

در کتاب دوم درباره مالکیت -ها را  داشت قصد مطرح کردن آن 1۸۵۷-۸ یهاسال

شود. رانت ارضی در بسیاری شامل می -ی کارِ کار مزدیداری و کتاب سوم دربارهزمین

ی مزد رِکاهای مطرح شده است. جنبه سرمایهمند در جلد سوم از جاها و به صورت نظام

 ی فروش و خریدگیرد: فصل ششم دربارهدر نقا  مختلف جلد اول مورد بحث قرار می

هاو نوسانات اشتغال و دستمزدها در ی دستمزدتوان انجامِ کار و بخش مختصری درباره

عمد یک بحث ( به199۰:6۸3بخش هفتم بحث انباشتِ سرمایه. از سوی دیگر، مارکس )

گوید این موضوع گیرد و میها را قلم میگوناگونِ دستمزد« ا شکال»ی جامع درباره

 « شود.ی است و به همین دلیل به این اثر مربو  نمیکارِ مزدی ی ویژهمتعلق به مطالعه»
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رفته، مشخص نیست که مارکس از ابتدا تا چه حد قصد اشاره کردن به همروی

که در هر صورت، از این ی را داشته است.کارِ مزدداری و های مالکیت زمینجنبه

وم های دوم و سابتدا قرار بود در کتابی موضوعاتی است که در دربرگیرنده سرمایه

مند ی نظامهاتوان به آسانی نتیجه گرفت که این اثر عامدانه بحثسرمایه مطرح شود، نمی

ر دتر به عنوان بخشی از نقد اقتصاد سیاسی خود ی چیزهایی را که مارکس پیشدرباره

خش طور گفت که سرمایه تنها با بتوان ایننظر گرفته بود، حذف کرده است. بلکه می

خواست به آن بپردازد، ( می1۸۴۴چه که مارکس در ابتدا )قبل از سال کوچکی از آن

 سروکار دارد. 

 

 چرا مارکس قلمرو را محدود کرد؟
کم ی من دستدهچرا قلمروی نقد اقتصاد سیاسی مارکس به شدت محدود شد  به عقی

وازانه کرد، بسیار بلندپرکه نقدی که او در ابتدا تصور میدو دلیل وجود دارد. یکی این

ای در سر داشت، اما با باال رفتن سن و ابتال به طلبانههای جاهبود. او در آغاز برنامه

 ی اثری موجه و قابل قبول، تعدیل شد. بیماری، انتظارات او برای ارائه

حال، این پاسخ کافی نیست. شمار نسبتاً زیادی از نویسندگان هستند که نقدی  با این

ی اقتصاد سیاسی، فلسفه، حقوق، اخالق، سیاست و کنند که طیف گستردهرا ارائه می

شود و احتمالًا برخی دیگر چنین نقدی را در طی چند سال به زندگی مدنی را شامل می

بود. ای ندهد: مارکس چنین نویسندهدست ما می رسانند. این دلیل دیگری بهنتیجه می

ی نبود چون مارکس، چنین متفکری نبود. او دارهیسرما یدرباره زیچکتابِ همه سرمایه

مند و هگلی بود که دقیق، وسواسی و متفکری برآمده از سنتِ دیالکتیکی، روش

اقعی و»ا شکال  کرد. مارکس مشخصاً در تالش بود تا از با شروع ازموشکافانه عمل می

« سامان از یک کلبهادراکِ نا»اجتناب کند زیرا این کار معادل آغاز کردن با « و عینی

 (. 19۷3:1۰۰است )مارکس، 
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ی خود برای که چرا طرح اولیهی ایندر نظر گرفتن توضیح خود مارکس درباره

صاد سیاسی اقت تولید اثری را که با فلسفه، حقوق، اخالق، سیاست و زندگی مدنی در کنار

گفتار کتاب گر باشد. او در پیشتواند روشنسر و کار داشت رها کرد، می

ها غِنا و تنوع مباحای که باید به آن»گوید: های اقتصادی و فلسفی مینوشتهدست

نوشتم گنجید که من در قال  جمالت قصار میبپردازیم، تنها در صورتی در یک اثر می

)مارکس، « دهد.بندیِ مستبدانه را میر یک اسلوبی موجز تصویو یک ارائه

سفی و ی فلزمان به جنبهگیرد تا وقتی تالش نکند همعالوه او نتیجه می( به19۷۵:۲۸1

بندی تواند بهتر استدالل را صورتهای موضوع مورد بحث خود بپردازد، میدیگر جنبه

یست. مختلف کار مناسبی نتلفیق نقد معطوف به نگرورزی با نقد خودِ موضوعات »کند: 

 )همان(.« سازدشود و دنبال کردن آن را دشوار میچون مانع بسط یافتن استدالل می

مانده را از این این بدان معنا نیست که مارکس در تالش بود تا مباحث باقی

در « سهنفتنهایی و فیبه»ها را ها حذف کندو بلکه به این معناست که آننوشتهدست

مند مورد بحث قرار نگرفتند بلکه صرفاً در رفت. این مباحث به صورت نظامگنظر نمی

ی موضوعات و کنندهها اشاره شده است. او سه معیار تعیینای به آنهای ویژهبزنگاه

باشد.  «در ارتبا  متقابل»که با اقتصاد سیاسی کند. اول اینها را مطرح میمحل طرح آن

که او این موضوعات   مورد بررسی قرار گیرد. سوم اینکه در محل این ارتبادوم این

 ها در ارتبا  قرار گیرد )همان(.کند که خودِ اقتصاد سیاسی با آنرا تنها زمانی مطرح می

های خود نوشته« خودِ اقتصاد سیاسی»یقین گفت منظور از توان بهتقریباً می

ه کجا کی اینگیری دربارهمها است. از این رو، مارکس پس از تصمیداناقتصادسیاسی

یش ها را در پدانی اقتصادسیاسیبه موضوعی خارج از اقتصاد سیاسی اشاره کند، شیوه

 گرفت. 

 -گونه که در آثار بعدیهمان –جا علت ظاهری این تصمیم این است که او در این

بک س یا درونی. این« ماندگاردرون»درگیر نقد اقتصاد سیاسی بودو به ویژه یک نقد 
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هایی را در کجا مطرح کند، بر که چه چیزی اینهای او دربارهمارکس بودو تصمیم

که چه چیزی به ی کارکردِ جهان یا اینهای آزادانه و خالقانه، فهم او از نحوهانتخاب

تصاد  اقهای او را تا حد زیادی تاریخِ پیشیننظر خودش مهم بود، مبتنی نبود. تصمیم

 کرد. قد مارکس بود، محدود و تعیین میسیاسی که مورد ن

طور که در شواهد متنی خواندم، مارکس در تکامل نقد اقتصاد سیاسی خود، به همان

ه انتشار آماد یکه او برا ییدر مورد کارها ژهیوبه وفاداری نیاماند. ها وفادار این شیوه

: هیو جلد اول سرما 1۸۵9نقد اقتصاد سیاسی او در  ای برمقدمه صادق استوکرده بود، 

با  سهیکارها در مقا نیمنتشر شد. )ا 1۸6۷اول آن در  ینقد اقتصاد سیاسی که نسخه

ر دمحدودتر  فکری انیو انحراف نسبتا اندک، جر حاشیهاو،  یمنتشرنشده یکارها

 کی.( را در بر داشتاستدالل  نیا یشناختروش یبه ساختاربند ترشیو توجه بنگارش 

 یادیتا حد ز دهد،یو کجا مورد بحث قرار م چه زمانیرا  یزیاو چه چ کهنیا گر،یبار د

صاد ماندگار اقتشود که مارکس درگیر نقد دروناین واقعیت محدود و تعیین می توسط

داری یا حتی اقتصاد ی سرمایهی یک تفسیر مستقل از جامعهسیاسی است، نه ارائه

 داری. سرمایه

ی اقتصادی در معنای محدود آن نیست. او با نقد اندیشه البته نقد مارکس منحصر به

داری و چگونگی کارکرد و ی تولید سرمایهی ماهیت شیوهای دربارهی گستردهدرجه

جاست که این مباحث مستقل نیست. این کند. اما نکته اینآن بحث می 1کژکارکردی

ها تعبیر شوند. آن «جهان به زعمِ مارکس»ها به عنوان نوعی سوءتفسیر است که آن

که چه چیزی را مارکس برای این« هایانتخاب»عناصر نقد اقتصاد سیاسی او است. 

ش ی اقتصاد سیاسی ازپیای مطرح کند، عمدتاً توسط اندیشهکجا، چگونه و در چه زمینه

 شود. موجودی که مورد انتقاد مارکس بود، تحمیل می

                                                      
1 malfunctions 
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به یک  تبدیل سرمایهی روش مارکس در که نوشتن تفسیر دربارهمتأسفانه با این

ها های مهمی وجود ندارد که در آنکار دمِ دستی شده اما هنوز درک چندانی از جنبه

نیست و گاهی اوقات حتی به معنای مناس  کلمه، « او»روش مارکس مشخصا برای 

شود و به جای آن پاسخی است که با موضوع موردنظر او محدود روش محسوب نمی

، به پیگیری او در مورد دیالکتیک «روشِ مارکس»ت. شاید بهتر باشد به جای شده اس

 (۴)ی مورد انتقادش ارجاع دهیم. ابژه

 

 فدریچی
 بسط یافته 19۷۰ی نقد فمینیستی مارکس را ...که از دهه( »۲۰1۲:91سیلویا فدریچی )

 کند. استدالل مرکزی این نقد این است که: مطرح می« است

زد: ناتوانی او در فهم کار مولد میداری به این دلیل لنگ از سرمایهتحلیل مارکس 

ارزش در شکلی به جز تولید کاال و به تبع آن نابینایی در قبال اهمیت کار مولد 

رسید دارانه... اگر مارکس به این نتیجه میی زنان در فرآیند انباشتِ سرمایهنشدهپرداخت

ولید نشده برای بازتزان عظیمی کار خانگیِ پرداختداری باید مبتنی بر میکه سرمایه

ی توان انجام های مولد به منظور کاهشِ هزینهزدایی از این فعالیتنیروی کار و ارزش

ترقی ناپذیر و مداری را اجتنابی سرمایهکار باشد، شاید کمتر تمایل داشت که توسعه

 (۲۰1۲:9۲)فدریچی،  تلقی کند

چرا مارکس مصرانه کار مولد زنان را »پرسد: مه می( در ادا۲۰1۲:9۴فدریچی )

تی مارکس وضعیت پرولتاریای صنع»بخشی از پاسخ او این است که « گرفت نادیده می

کند و کار خانگی زنان به ندرت بخشی بیند، تشریح میطوری که میزمان خود را آن

 دهد که تحلیلمینشان « زمانِ خود»تمرکز روی توصیف به جای نظریه و « از آن بود.

 داری در زمانِ ما کمتر موضوعیت داردو گرچه فاقد موضوعیت نیست. مارکس از سرمایه
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مِ باره که به زعی اول، ادعای فدریچی در اینکجای این تلقی اشتباه است  در وهله

سیار ترین حالت باست، در کم «یو مترق ریناپذاجتناب انهدارهیسرما یتوسعه»مارکس 

کننده استو زیرا بیش از حد گسترده و فاقد شرایط الزم است. گذشته از این گمراه

است، در واقع مارکس « مترقی»های مهم دارانه در تمام جنبهی سرمایهبحث که توسعه

دارانه به بدتر شدن شرایط در ی سرمایهگوید که توسعهمی سرمایهدر فرازی مشهور از 

شی سرمایه   کگی کارگر به دوران کار و  تشدید بهرهفرآیند کار، تبدیل شدن دوران زند

طور که سرمایه انباشت همان»شود. بدین ترتی ، از کارِ زنان و کودکان منجر می

«. شودمی ناگزیر بدتربه -صرف نظر از دریافتیِ باال یا پایین–شود، وضعیت کارگر می

 (199۰:۷99)مارکس، 

ناپذیر دانسته، باید دارانه را اجتنابرمایهی سدر مورد این ادعا که مارکس توسعه

د داری گذر کننی سرمایهی کشورها باید از مرحلهگفت او هرگز تصور نکرد که همه

گیری کرد که اگر انقالبی در کشورهایی که به لحاظ فناوری و در نهایت نتیجه

وی دهد، یافته رتر توسعهها در کشورهای کمزمان با انقالبرفته هستند همپیش

داری هی سرمایتوانند واقعاً از گذر از مرحلهیافته هستند که میکشورهای کمتر توسعه

 (19۸3اجتناب کنند. )به شانین )ویراست( مراجعه کنید، 

پردازد، برگردیم: کار عمدتاً اما بگذارید به موضوع اصلی که فدریچی به آن می

رستی دکار کردن( اختصاص دارد. او به زنان که به بازتولید توان انجام کار )توانایی

شدت متأثر از چنین کاری است. در ادامه او داری بهکند که انباشتِ سرمایهاشاره می

نید و این بنسبت به اهمیت این مسکله آسی  می« نابینایی»کند که مارکس از ادعا می

 شود. می« داریتحلیل او از سرمایه»امر مانع تکامل 

فت که مارکس درنیافته است که بازتولید توان انجام کارِ کارگران، توان پذیرنمی

است. این واقعیت آشکاری است و « نشدهپرداخت یِ کار خانگ یمیعظ زانیم»مستلزم 

سال پیش  1۵۰سخت است باور کنیم که کسی نتوانسته این را بفهمد. به ویژه کسی که 
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ت شو، مراقبویی، خدمات شستسازی بخش بزرگی از خدمات غذایعنی قبل از کاالیی

 زده است. از کودکان و ... قلم می

در فهم کار مولد ارزش در  مارکس یناتوان»ی عالوه بر این، نظر فدریچی درباره

ست کننده است. واقعیت این ادر بهترین حالت بسیار گمراه« کاال دیبه جز تول یشکل

مولد ارزش است. در میان تمام ی ارزشِ او، تولید کاال مترادفِ کار که در نظریه

محصوالت کار، تنها کاالها ارزش دارندو نه فقط ارزش مصرفی. در نتیجه، در میان انواع 

ند. کارزش ایجاد می -نه صرفاً اشیاء و کارهای موثر مفید –کارها، تنها کارِ مولدِ کاال 
مارکس در  د کهکنگویی تقلیل پیدا میهمانبدین ترتی ، استدالل فدریچی به این (۵)

 ناتوان بود!  کاال دیبه جز تول یفهم کار مولد ارزش در شکل

 جاست که فدریچی مخالفتیالبته او حق دارد با مارکس مخالف باشد. اما نکته این

این امر ناشی از تمرکز مفروض او بر تشریح « ناتوانی ]مارکس[ در درک»ندارد که 

خاص،  طوربه به جای رد کردن یک مسکلهاست. بلکه فدریچی « ی خویشزمانه»شرایط 

شمارد. طور عام مردود میی ارزش مارکس را بهبه طور ضمنی ساختار مفهومی نظریه

که هر نوع تولید غیرکاالیی به عنوان مولد ارزش در نظر گرفته این ساختار به محض این

نوان به ع سرمایه جا که ساختار مفهومیریزد. و از آنکلی فرو میشود، بالفاصله و به

 ریزاند. ی ارزش است، آن را نیز فرو میی نظریهیک کل بر پایه

پرداز توان در ناتوانی نظریهدرست است که ساختار مفهومی عمومی یک نظریه را می

جو کرد. اما در این مورد بسیار نامحتمل است، چراکه بر فهم چیزی خاص جست

نقد اقتصاد سیاسی است و ساختار مفهومی  ایهسرمطور که باالتر توضیح دادم( )همان

های طور خاص مقولهشود. بهآن تا حد زیادی بر اساس هدف نقدش مشخص می

بندی شده در کتاب مانند کاال و ارزش، برگرفته از اقتصاد سیاسی مورد نقد او دست

ستفاده اترین تغییرات شده یا با کمهای پذیرفتهاست. مارکس از این اصطالحات در قال 
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دهد، ماندگاری از اقتصاد سیاسی ارائه میکه نقد درونتواند درحالیکند و نمیمی

 برخالف این انجام دهد.  

باره که مارکس کارهای مولد زنان را نادیده گرفته است، نظر فدریچی در این

ی دارهیسرما یدرباره زیچهمهبه عنوان کتابِ  سرمایهای از گرایش به کژفهمی از نمونه

که بفهمیم چرا کژفهمی است اول باید بفهمیم که منظور فدریچی از است. برای این

 نویسد:( می۲۰1۲:93ی پیشین )چیست. فدریچی در صفحه« نادیده گرفتن»

 های تولید الیافگیرد... او با دقت زیاد پویاییمارکس کار مولد زنان را نادیده می

سد، ری کار مولد میکه وقتی به مسکلهاودو درحالیکدارانه را میگذاری سرمایهو ارزش

توانند بخرند و کاری که تولید آن را به مصرف کاالهایی که کارگران با مزد خود می

دهد. به عبارت دیگر، در منظر مارکس نیز مانند طرحِ این کاالها نیاز دارد، تقلیل می

اال و کار مورد نیاز است، تولید ککلی نولیبرال، تمام چیزی برای )باز(تولید توان انجام 

نند کسازی اجناسی که کارگران مصرف میبازار است. هیچ کار دیگری در ضمنِ آماده

دهد. هیچ تفاوتی بین یا برای تجدید ظرفیت جسمی و احساسی برای کار روی نمی

 ند. کتولید کاال و تولید نیروی کار وجود ندارد. یک خط مونتاژ هر دو را تولید می

 

صرفاً بدین معنا نیست که کار مولد زنان در میان « نادیده گرفتن»بنابراین 

مطرح کرده، نیست. یعنی مارکس باید این موضوع  سرمایهموضوعاتی که مارکس در 

کند، در ارتبا  است و بحث کرد. این امر مستقیماً با چیزی که او مطرح میرا مطرح می

زتولید اهمیت و حتی برای بااشتباه کار مولد را بیشده و ناصحیح است زیرا به او تحریف

 کند. توان انجام کار کارگر غیرضروری تلقی می

تا پایان بند نادرست است. « تقلیل آن به مصرف کارگران»چیز از با این حال، همه

کرد به کار کاالهای مصرفی مارکس کاری را که توانایی انجام کار را بازتولید می

تمام آن »گوید که تولید و فروش کاالها نگاه کنید( او نمی ۷ه مورد تقلیل نداد. )ب
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و «هیچ کار دیگری»است یا « چیزی است که برای )باز(تولید نیروی کار موردنیاز

های یعنی به کاری نیاز است که مستقیماً نیروی کار را بازتولید کند و قطعا بین فرآیند

کند، و کاری که کاالهای دیگر را بازتولید میکند کاری که نیروی کار  را بازتولید می

 تمایز قائل است. 

ترین راهی که برای دیدن استدالل پوشالی فدریچی این است که به بخشی از راحت

 سرمایه مراجعه کنیم که خود او در بند بعدی به آن ارجاع داده است. 

 زتولیدحفظ و با»کند که اذعان می جای تعج  نیست که مارکس علیرغم این

کند ، به سرعت اضافه می«ی کارگر یک شر  الزم برای بازتولید سرمایه استطبقه

های کارگر برای انگیزهدار ممکن است این بار را با خیال راحت به دوشِ اما سرمایه»

داران به دنبال آن هستند که مصرف فردی کارگر ی سرمایهبیندازد. همه صیانت از خود

 (۷( )۲۰1۲:9۴)فدریچی،  «هش دهند.را تا حداقل الزم کا

گوید که یک خط مونتاژ واحد کاالها و توان انجام کار  را رو مارکس نمی این از

کند. برعکس، او عقیده دارد که بازتولید توان انجام کار  فرآیندی است که تولید می

 بازتولید شود که اوالًجا مشخص میمستقیماً دخالت ندارد. از این« دارسرمایه»در آن 

ی کاال تفاوت دارد. ثانیاً به چیزی بیش از تولید و دارانهبا تولید سرمایه توان انجام کار 

 دارهیسرما»تر از آن که نیاز داریم. چیزی بیش توان انجام کار فروش کاال برای بازتولید 

 .«دندازیب های کارگر برای صیانت از خودانگیزهراحت به دوشِ  الیممکن است با خ

 داری وجود دارد. در یکبه بیانی دیگر، فرآیندهای متمایز تولیدی در جامعه سرمایه

دارانه کار کارگران مزدبگیر در ترکی  با ابزار تولید کاال تولید فرآیند، تولید سرمایه

نه دارایعنی خارج از سپهر تولید سرمایه« در خانه»کند. در فرآیندی دیگری که می

ر ی خانوار در ترکی  با ابزار تولید )کاالهای مصرفی و تجهیزات( افتد، کااتفاق می

 کند. توان انجام کار خانوار را بازتولید می
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ی فدریچی برای تبدیل توانیم چرخش جدیدی را در شیوهما در پرتو این تمایز می

 یی سرمایه داری شناسایی کنیم. او نه تنها به شیوهچیز دربارهبه کتاب همهسرمایه 

ه استدالل است، بلک سرمایهدرستی بخشی از موضوع کند که نگرانی او بهمرسوم اشاره می

را به عنوان بخشی از موضوع سرمایه  توان انجام کار  دیبازتولکند که خود مارکس می

در نظر گرفته اما این کار را به شکل نادرستی انجام داده است. به این ترتی ، دو فرآیند 

کند که تولید خانوار را لحاظ نمیطوریدهد بها در یک گروه قرار میمتفاوت تولید ر

هیچ تفاوتی بین تولید کاال و تولید نیروی کار وجود »شمارد: و آن را غیرضروری می

 «کند.ندارد. یک خط مونتاژ هر دو را تولید می

ر کا هسرمایکنم بحث پیشین نادرستیِ این استدالل را روشن کرده است. گمان می

ا بازتولید ر توان انجام کار دارانه که خود تولید سرمایهبازتولیدی زنان را با تظاهر به این

 گیرد. کند و به همین دلیل، کار بازتولیدی ضرورتی ندارد، نادیده نمیمی

وجود کار بازتولیدی زنان را نادیده  سرمایهبا این حال ممکن است این اتهام که 

درست باشد  این کتاب قطعاً در این باره بسیار کم حرف گیرد به دلیل دیگری می

من  تر از این به این مسکله بپردازد زند. پرسش این است که آیا نیازی بوده که بیشمی

ذشته ی تولید )گی سرمایه است و بحث آن دربارهکنم زیرا این کتاب دربارهگمان نمی

و ی اولین فرآیند از دای دربارههای تاریخی( صرفاً بحاز تفسیرهای جانبی و تقابل

دارانه یا به ها صحبت کردیم: تولید سرمایهی تمایز آنتر دربارهفرآیندی است که پیش

 «.فرآیند تولید سرمایه»تر عبارت روشن

دامه پیدا ا توان انجام کار تواند بدون بازتولید مستمر دارانه نمیمطمکناً تولید سرمایه

دید های جها به سر کار بروند و نسلها و سالها و ماهنند هفتهکند. کارگران باید بتوا

ها هستند باید متولد و تربیت شوند. بدون شک بازتولید گزین آنکارگران که جای

 دارانهیعنی تداوم فرآیند تولید سرمایه هیسرما دیبازتول یتوان انجام کار  شر  الزم برا

 . است
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نیازمند آن بود )یا  سرمایهرای این ادعا که پرسش این است که آیا این توجیه ب

کنم که کند  من گمان نمیی تولید خانوار بحث کند، کفایت میبایست( که دربارهمی

چنین نیازی وجود داشت. برای بازتولید سرمایه به شرایط متعددی نیاز است. برای ماال، 

ی، اکسیژن و اردادقر ینظام حقوق طور که وجودهاست. همانوجود دولت یکی از آن

دارانه باید راجع به هر آنچه که خورشید ی تولید سرمایهحتی گیاهان. چرا اثری درباره

ی ی خود خورشید که شرطی ضروری است. نتیجهتابد صحبت کند  و دربارهبر آن می

از یک  فهم آشفته»آن آشفتگیِ ریزبینانه، غیرمنطعف و غالباً غیرضروری خواهد بود. 

های بسیاری ( برای اجتناب از آن با دشواری19۷3:1۰۰چیزی که مارکس ) یعنی« کل

باره وجود داشته باشد که مارکس های برحقی در اینمواجه شد. ممکن است استدالل

داده نادیده گرفته است. اما تجدید نظر در برخی از مواردی را که باید مد نظر قرار می

 ها نیست. شرایط الزم جزو این استدالل

ی خود مطرح نکرده ممکن است پاسخ مشابهی به این ایده )که فدریچی در مقاله

واع کند و در واقع اناست( داده شود که کاری که توان انجامِ کار کارگر را بازتولید می

جا که به طور شوند، از آندارانه انجام میهای دیگر که خارج از تولید سرمایهکار

 کند، باید به عنوان کار بازتولیدیارزش اضافی کمک می غیرمستقیم به ایجاد ارزش و

 1برای سرمایه در نظر گرفته شود. این ایده مبنایی است که بر اساس آن پلگرینو روسی

عنوان غیرمولد در نظر گرفته بود، را به ۲بندی آدام اسمیت که کار قضاوتبه طبقه

 معترض بود. 

                                                      
1 Pellegrino Rossi 

ستحقوق سیا صاددان ایتالیایی و یکی از چهرهدان،  ستهمدار و اقت سلطنت  وییه های برج ی 

 فرانسه است. 
2 magistrate 



 ی نیکزاد زنگنهاندرو کلیمن / ترجمه 280 

قاضی تقریباً ناممکن است، روسی  جا که سایر کارهای تولید بدون کاراز آن

 کم با یکاگر نه با همکاری مستقیم و مادی، دست»ها کند که کار آناستدالل می

پوشی کرد، به سایر اقدامات تولید کمک توان از آن چشماقدام غیرمستقیم که نمی

( مارکس مشارکت غیرمستقیم کار قضات را 19۸9:19۰)به نقل از مارکس « کند.می

کند، با وجود این تالش روسی برای از بین بردن تمایز میان کار تولیدی و ینفی نم

شمارد: دقیقاً این کار  است که غیرمستقیم در تولید مشارکت بازتولیدی را مردود می

جا نامیم. در غیر این صورت، باید بگوییم از آنکند ... که آن را کار بازتولیدی میمی

ی تواند به زندگی ادامه دهد، پس دهقان تولیدکنندهیکه قاضی بدون حضور دهقان نم

 معناست. )همان( هایی از این دست که کامالً بیغیرمستقیم عدالت استو و ماال

در  چیزچیز با همهکنم که هرچند ممکن است همهبار دیگر به این نکته اشاره می

 پرهیز کرد.   چیزی همهبارهارتبا  باشد، اما بهتر است که از مطرح کردن یک

 

 ی نرخ نزولی سود نزد مارکسنظریه
صاد سیاسی های نقد اقتترین جنبهبرانگیزیکی از مناقشه« قانون گرایش نزولی نرخ سود»

داری مولدتر همان مارکس است. این قانون مستقیماً برخالف بینش رایج که سرمایه

ی سیاسی انقالبی دارد که هاچنین داللتکند. همعمل می داری سودآورتر است،سرمایه

 های دیگر جای پایاند. اگرچه نظریهنشینی کردهاز آن عق  -هاحتی از چپ–بسیاری 

 وری پایین،داری را در مشکالت خاص و قابل اصالح )بهرههای اقتصادی سرمایهبحران

مزدهای پایین مزدهای باال، دستی دولت، دستومرج بازار، مداخلهکسادی تقاضا، هرج

های اقتصادی تکرارشونده به دهد که بحرانکند، قانون مارکس نشان میدنبال می و ...(

ناپذیر است. فقط یک نظام داری است و تحت این نظام اجتنابدلیل خود سرمایه

و نه اصالح نظام -اقتصادی دیگر که ارزش و ارزش اضافی در آن وجود نداشته باشد، 
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را ملغی  های اقتصادیاری به تسلیم شدن در برابر بحراندتواند گرایش سرمایهمی -فعلی

 کند. 

کنند که  اند تا ثابتبنابراین عجی  نیست که منتقدان در برابر مارکس تالش کرده

شود و قانون مارکس از آن رو نامعتبر های فناوری باعث کاهش نرخ سود نمیرفتپیش

ر بلند ی کار  باید ددهندهشاست که او موفق نشده ثابت کند تغییرات تکنیکی کاه

در  (۸) ام.من جای دیگری به این انتقادات پرداختهمدت باعث سقو  نرخ سود شود. 

ی قانون مارکس که به این مقاله مربو  است، خواهم به انتقاد سوم دربارهجا میاین

 است.  هداری موضوعیت این قانون را از بین بردبپردازم: این انتقاد که تغییراتِ سرمایه

 

 اشپربر
های اخیر این انتقاد در بیوگرافی مشهور جاناتان اشپربر )استاد تاریخ یکی از نمونه

 نگاشته شده« نوزدهمیکارل مارکس: یک زندگی قرن»دانشگاه میسوری( با عنوان 

که مارکس مردی بود که در ی اینی جامع خود دربارهاست. اشپربر با توجه به نظریه

اش را باید در آن زمان در نظر گرفت نه فردای آن حصور بود و اندیشهی خود مزمانه

(، معتقد است که قانون مارکس دیگر موضوعیت ندارد زیرا به دوران ۲۰13:۴۴3زمان )

 (9) رفت سریع فناوری تعلق دارد.پیش از پیش

ه ی جدید نیست بلکمارکس در فرض مسلم نرخ نزولی سود در حال بسط یک ایده

کند که از زمان انتشار ثروت ملل آدام شی از اقتصاد سیاسی را که تکرار میهمان بخ

اسمیت به بعد، بدیهی بوده است. این ایده در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم 

د ای قرار گرفتو در بریتانیایی با رشدر  بریتانیا ظهور یافت و مورد موافقت گسترده

کرد، افزایش غیرمداوم و محدود شار وارد میسریع جمعیت که به منابع محدود ف

 ... بینش مارکسگسیخته از فناوری صنعتی اولیهوری کار  و یک ابداعی ازهمبهره
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داری بودو نگاه ی سرمایهی رونوشت گذشتهداری، نسخهی سرمایهی آیندهدرباره

 بود.های معاصر او مشترک دانای که میان بسیاری از اقتصادسیاسیماندهعق 

تر ای در گاردین که در همان زمان منتشر شد، این نکته را روشناشپربر در مقاله

 مطرح کرد:

ان با توویکم را میهای مارکس در اوایل قرن بیستدر نظر گرفتن موضوعیت ایده

هایی که در حال حاضر قابلیت تکامل دارند، آغاز کرد. جدا کردن عناصر قدیمی از آن

های وجود دارد... که از نظریه نرخ سود ینزول شیگرااهیمی چون ها مفدر میان آن

ی شدهی منسوخی نسخهشود و مشخصهاقتصادی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو منتج می

وری و بخش بزرگ کشاورزی تحت فشار های پایین بهرهداری با افزایش نرخسرمایه

 .استرشد جمعیت 

 ی گرایش نزولی نرخ سود ریشهیکاردو دربارهمند اشپربر از توضیح رانتقاد ارزش

وری بخش کشاورزی به دلیل اختصاص یافتن در این فرض او دارد که میانگین بهره

یابد. ریکاردو رشد کاهش میهای قابل کشت برای تأمین غذای جمعیت روبهزمین

افتد، اق میتوجهی که در کشاورزی اتفرفت تکنولوژیکی قابلبینی پیشمشخصاً در پیش

 خورد. شکست می

زولی ی گرایش نگوید توضیح مارکس دربارهبا این حال ادعای اشپربر زمانی که می

از ریکاردو است، اشتباه است. برعکس، « منتج شده»و « ی رونوشتنسخه»نرخ سود 

می گریزد تا در شیاز اقتصاد می»زند که توضیح ریکاردو ( طعنه می19۷3:۷۵۴مارکس )

ی دهندهو توضیح مارکس کامالً در تضاد با ریکاردو است. این نشان« ردآلی پناه بگی

 وری به عنوان عامل اصلی کاهش نرخ سود است:بهره -و نه کاهش–افزایش 

داری رمایهی تولید سی شیوهبه این ترتی ، گرایش نزولی مترقی نرخ سود بیان ویژه

 وری اجتماعی کار  است. ی مترقی بهرهاز توسعه
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آن، سقو   وریتر کار  بلکه به دلیل باالرفتن بهرهوری کمسود نه به خاطر بهره نرخ

 (1991:319)مارکس،  کند.می

ی قانون گرایش نزولی نرخ سود این است که ی خاص بحث اشپربر دربارهجنبه

ی رفته در روایت مارکس با نگاه به واین قانون به صورت شسته -گیری موجز او نتیجه

با توضیحات مشروحش از قانون  -گیردی قرن نوزدهمی جای مییک چهره عنوانبه

ولید ی تداری دربارهسرمایه»نویسد: برای مارکس مارکس در تناقض است. اشپربر می

وری کار  در کل اقتصاد افزایش بهره»و « تر و تولید بیشتر سودآورانه استبیش

 (۲۰13:۴3۲شپربر، )ا« داری، ویژگی اصلی تحلیل مارکس بود.سرمایه

ای که اشپربر مارکس را به به خاطر این تناقض آشکار و نیز ابهام مسلم در شیوه

دهد، من مطمکن نیستم که او قصد دارد ادعا کند که قانون مارکس ریکاردو پیوند می

وری کشاورزی کاهش یا رکود را در پی مبتنی بر یک فرض منسوخ است که بهره

اشپربر هرچه که باشد، استدالل او مبنی بر پایان موضوعیت  دارد. با این حال، قصد

قانون مارکس کامالً وابسته به ادعایی است که مارکس داشت یعنی فرض کاهش یا 

گوید، وری کشاورزی. از آنجا که مارکس در واقع مخالف این را میایستایی بهره

برد، اشتباه را از بین می وری موضوعیت این قانونگیری اشپربر که رشد مداوم بهرهنتیجه

 است. 

 

 «ی انحصاریسرمایه»مکتب 
داری قانون مارکس را فاقد موضوعیت کرده که تغییر در سرمایهاستدالل دیگر برای این

های است، با ظهور انحصارها و انحصارهای چندجانبه تحت عنوان انواع شرکت

ی سرمایه»ی پرنفوذ نظریه داری غال  در ارتبا  است. این استدالل جزء مهمیسرمایه

 ی مکت  مانتلی ریویو است. «انحصاری
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نیم قرن پیش، پل. آ. باران و پل مارلور سوئیزی از اعضای برجسته این مکت ، 

 یسرمایهرا در « داری انحصاری که مازاد به افزایش گرایش داردقانون سرمایه»

کردند که ها استدالل می( آن1966:۷۲مطرح کردند. )باران و سوئیزی،  1انحصاری

 یه جاب - نرخ سود ینزول شیگرامارکسیستی -قانون کالسیک»های مختلف نسخه

متضمن یک نظام  -باشد چندجانبه یانحصارها و انحصارها یالیکه تحت است ینظام

گزین قانون مارکس شود زیرا ها جایو این نیاز وجود دارد که قانون آن« رقابتی است

 است: نظام تغییر کرده 

گزین کردن قانون افزایش مازاد به جای قانون نرخ نزولی سود قصد آن ما با جای

ی پرسابقه در اقتصاد سیاسی را مردود بدانیم یا اصالح کنیم: ما را نداریم که یک قاعده

ی که داری نسبت به زمانصرفاً این واقعیت مسلم را باور داریم که ساختار اقتصاد سرمایه

 باران و)خوش دگرگونی بنیادی شده است. بندی شده بود، دستتاین قاعده صور

 (1966:۷۲ ،یزیسوئ

 بر فرض وجود نظام رقابتی»کنند که قانون مارکس گرچه باران و سوئیزی ادعا می

ها کنند که این ادعا را با سند و مدرک اثبات کنند. آن، اما هیچ تالشی نمی«مبتنی است

به جای یک اثر نظری، به عنوان یک اثر  سرمایهبا  نه صریحاً بلکه به طور ضمنی،

ها در این خصوص که قانون مارکس دیگر توصیفی برخورد کردند. ادعای آن

 داری تغییر کردهموضوعیت ندارد، بر مبنای این واقعیت ساده است که نظام سرمایه

رای ارکس بهای مکه استفاده از استداللاستو نه در تالشی واقعی برای نشان دادن این

ها نتوانستند به طور که خواهیم دید، آناین نظام تغییریافته غیرممکن است. همان

ها نتوانستند با ی انحصار توجه کنند. به طور خاص، آنسازی مارکس دربارهنظریه

ند، کاستدالل مارکس در این مورد که انحصار گرایشی برای افزایش مازاد ایجاد نمی

 مواجه شوند. 

                                                      
1 Monopoly Capital 
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داری او از اهمیت ی بحران اقتصاد سرمایهجا که قانون مارکس برای نظریهاز آن

زین گی خود را برای دومی نیز جایمحوری برخوردار است، مکت  مانتلی ریویو نظریه

ی کنندهاست. به این معنا که تقاضای مصرف 1ی مصرف ناکافیکند. این نظریهمی

آالت، داری مولد )برای ماشینایهناکارآمد، یک گرایش مزمن استو تقاضای سرم

نده کنتر از تقاضای مصرفتواند در درازمدت سریعوساز ساختمان و غیره( نمیساخت

رشد کند. به این ترتی ، گرایش مزمنی برای عق  ماندن تقاضای کل برای کاالها و 

 ی آن وجود دارد. برآیند ناگزیر یا این است که رشد عرضه )تولید(خدمات از عرضه

 های مکرری وجودیابد و یا این که افولکند کاهش میبه حدی که تقاضا تعیین می

 (1۰)کند. طور موقت با تقاضا متعادل میدارد که عرضه را به

رید ی خهای بنیادی این نظریه هیچ ارتباطی با افزایش انحصارهای چندجانبهبخش

( ۲۰1۲:33چزنی، )فاستر و مک ی مانتلی ریویوطور که دو نویسندهو فروش ندارد. همان

 اند:اخیراً نوشته

ی مستمر برای انباشت مشخص داری در طول تاریخ خود توسط رانهسرمایه

شود...از این رو، این نظام با تقاضای مؤثر ناکافی مواجه است: با موانعی برای مصرف می

 انجامد.گذاری میکه در نهایت به موانعی برای سرمایه

اصطالح مزمن تقاضا به کمبود در مقابل عرضه قرار است به شیگرا ،نیبا وجود ا

 شیا افزابشود. ب زیبدتر ن یانحصار یدارهیسرما طیدر شرا شیبه افزا« عرضه» شیبا گرا

که  یدیتول زانیو م شودیم ترشیب یمازاد، به اصطالح مشکل مصرف ناکاف یحجم نسب

« جذب»و از قرار معلوم  دباییم شیاافز زیشود نینم یداریتوسط مصرف کنندگان خر

 .شودیدشوارتر م ایفزایندهتقاضا به صورت  گریمازاد توسط منابع د

                                                      
1 underconsumptionist. 
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اما چرا رشد انحصارها و انحصارهای چندجانبه موج  افزایش مازاد خواهد شد  این 

د که آیا قانون گرایش نزولی نرخ سواست که باید هنگام ارزیابی این پرسشی کلیدی

دهد، پاسخ داده موضوعیت خود را از دست می« داری انحصاریسرمایه»ور بر اثر ظه

 شود. 

ه ها اشاره کردند کباران و سوئیزی به این پرسش حیاتی مختصراً پاسخ دادند. آن

ها چند شرکت بزرگ غال  هستند( که صنایع انحصاری چندجانبه )صنایعی که در آن

یافته برای محصوالت شرکتی های کاهشدهد، با قیمتهای تولید را کاهش میهزینه

های نزولی مداوماً داری انحصاری، هزینهتحت لوای سرمایه»همراه نیست. بنابراین، 

 ی خودبه نوبه سود یهاهیگسترش حاشهای سود استو و متضمن گسترش حاشیه

 «طور مطلق بلکه نسبت به درآمد ملی افزایش یافت.متضمن  تجمیع سودها است که نه به

ی نظام مازاد به صورت مطلق و نسبی گرایش به ی توسعهدر نتیجه»به این ترتی ، 

 هاست. ( این تمام پاسخ آن1366:۷1)باران و سوئیزی، « افزایش دارد.

ی وجود دارد. این سفسطه از این اشتباه ناش  یترک یسفسطهمتأسفانه، در این پاسخ 

، در مورد کل هم صادق در نظر شود که چیزی را که در سطح فردی درست استمی

گوییم زیرا یک خطای منطقی است که استداللی را که حاوی بگیریم. به این سفسطه می

وان کنند که سود به عنسازد. باران و سوئیزی با این ایده شروع میآن است نامعتبر می

پس یابد. سها و صنایع فردی انحصار چندجانبه افزایش میسهم از ارزش محصول شرکت

ود باید به رسند که تجمیع سبا استفاده از سفسطه در ترکی  به راحتی به این نتیجه می

 عنوان سهمی از مجموع یعنی محصول ملی افزایش یابد. 

های انحصار چندجانبه از گیری نادرست است. حتی اگر تمام شرکتاین نتیجه

 ابطه با کل اقتصاد رشدهای انحصار چندجانبه در رمند شوند و بخشی سود بهرهحاشیه

محصول نباید افزایش بیابد. به جای آن ممکن  مجموعارزش  کنند، مجموع سود نسبت به
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و کامالً –تر ی انحصارات چندجانبه به قیمت سود کماست که سودهای اضافه

 ها در بخش غیر انحصاری اقتصاد بیاید. توسط  شرکت -شدهجبران

د و قانون گرایش نزولی نرخ سود بر مبنای گذارمارکس بر احتمال دوم صحه می

داری ی او، استخراج کار مازاد از کارگران در تولید سرمایهآن وضع شده است. در نظریه

تنها منبع ارزش اضافی است و ارزش اضافی تنها منبع انواع متنوع درآمدها است که به 

سی کند یعنی کد میداری که ارزش اضافی تولیسرمایه»گیرد. صاحبان اموال تعلق می

کند... در ادامه باید آن را با نشده را مستقیماً از کارگران استخراج میکه کار پرداخت

دارانی تقسیم کند که کارکردهای دیگر در تولید اجتماعی را به عنوان یک کل، سرمایه

جا که مجموع ( از آن199:۷۰9)مارکس، « عملی کندو با مالک زمین و سایر افراد.

، شودآید، مشخص میداری پدید میچه که در تولید سرمایهر ارزش اضافی با آنمقدا

ر شود، تأثیای که بر اساس آن بین صاحبان اموال تقسیم میایجاد تغییر در شیوه

 ری از ارزش اضافیها موفق شوند بخش بزرگتگذارد. بنابراین، اگر برخی از آننمی

 یابد. ندازه کاهش میکل را بگیرند، سهم دیگران به همان ا

ها، رشد انحصارها و عالوه بر این، باران و سوئیزی و دیگر اعضای مکت  آن

س کشند که مارکی متأخر به تصویر میانحصارهای چندجانبه را به عنوان یک پدیده

 یی مرکزی شدن سرمایه و تکوریزه کردن ادامهنتوانست آن را درک کندو او درباره

های سهامی (  او ظهور شرکت۷۸1تا  ۷۷۷، صص 1)مارکس، جلد روند آن بحث کرد. 

افزایش انحصارات در »خاص را مورد بحث قرار داد و به این نکته اشاره کرد که به 

گذاری ی قیمت( مارکس درباره1991:۵69)مارکس، « انجامد.های مشخص میبخش

ی هبه نمونیه سرماانحصاری و تأثیرات آن با جزییات بحث کرد. دویست صفحه از 

های ی زمین و هزینهگذاری انحصاری اختصاص داده شده است: اجارهای از قیمتویژه

کشاورزی که اجاره جزئی از آن است. این چیزی نیست که ما معموالً بعد از شنیدن 

های زراعی کمیاب است و به جا که زمینکنیم اما از آنی انحصار به آن فکر میواژه
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محصوالت کشاورزی همیشه با قیمت انحصاری به فروش »ر نیست، راحتی تجدیدپذی

 ( 1991:۸9۷)مارکس، « رسد.می

 گذاریدر این مورد و به طور کلی، مارکس صریحاً هرگونه ارتباطی میان قیمت

بازی ». استدالل او همان برهان کندیانکار مانحصاری با مقدار کل ارزش اضافی را 

 گیرد:به کار می -ر مطرح کردمکه باالت-را  1«حاصل جمع صفر

 

 ای یعیطب یمانند انحصارها ی..با مشکالتنیانگیبا سود م اضافیارزش  ی]اگر[ برابر

که انحصار به طوری مواجه شود نیبر زم تیخصوص انحصار در مالکو به ،یمصنوع

ارزش  شده توسطهای تعیینپذیر شود... این به آن معنا نیست که محدودیتقیمت امکان

سادگی سهمی از سود اال لغو شود. قیمت انحصاری برای محصوالت مشخص بهک

شود. به طور شده توسط تولیدکنندگان کاالهای دیگر با قیمت انحصاری منتقل میتولید

غیرمستقیم، یک اختالل محلی در توزیع ارزش اضافی در میان سپهرهای گوناگون تولید 

)مارکس،  دهد.ضافی را تحت تأثیر قرار نمیوجود دارد، اما این محدودیت خود ارزش ا

1991:1۰۰1) 

ی او توانایی انحصارها و انحصارهای چندجانبه برای به دست بنابراین، بر طبق نظریه

ی دارسرمایه»های رفتی سود باالتر باعث افزایش مازاد به عنوان پیشآوردن حاشیه

گذارد. از این رو یر نمیشود. این امر روی مجموع ارزش اضافی تأثنمی« انحصاری

ی مجموع به عنوان قانونی مربو  به رابطه–مارکس  نرخ سود ینزول شیقانون گرا

متضمن یک نظام رقابتی  -گذاری شدهایِ سرمایهارزش اضافی با مجموع ارزش سرمایه

                                                      

1 zero-sum game یا بازی مجموع صفر )حاصم جمع صفر( بیانگر موقعیتی است که 

سود  ایخالص ثروت  رییتغ جهیباشد، در نت کسانی گریشخص د انیشخص با ز کیسود 

 صفر است.
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 تر رقابتی دوران مارکس موضوعیتداری بیشنیست. اگر این قانون نسبت به سرمایه

 داری انحصاری زمان ما نیز موضوعیت دارد. به سرمایهداشت، نسبت 

ها علیه ( به مخالفت۷۸تا  ۷3، ص 1966) ی انحصاریسرمایهباران و سوئیزی در 

قانون خود پاسخ دادند. اما اعتراض مارکس در میان اعتراضاتی که پاسخ داده شد، وجود 

 ها به این اشاره نکردند. نداشت. آن

 

 بندیجمع
های مهم داری از دوران مارکس تاکنون، جنبهی سرمایهشود که توسعهمیاغل  ادعا 

مارکس را از موضوعیت انداخته است. این مقاله استدالل کرده است که این  سرمایه

ادعاها مبتنی بر کژفهمی و کژتفسیری سبک این کتاب است. این مقاله در ادامه به نقد 

 -فدریچی، اشپربر، باران و سوئیزی- ایستههای برخی از متفکران برجدقیق استدالل

وی ی بازتولید نیرهای مارکس دربارهپرداخته که در تالش بودند تا موضوعیت نظریه

 نرخ سود را نفی کنند.  ینزول شیقانون گراو  کار

هدف من در این مقاله این نبوده است که این منتقدان )یا دیگران( را متقاعد کنم 

نم کهای خود محق هستند. اما گمان نمیها نسبت به نظریه. آنکه حق با مارکس است

های کلیدی وچرا حق داشته باشند ادعا کنند که جنبهچونهای بیدر غیاب استدالل

اشپربر،  ،یچیفدرموضوعیت خود را از دست داده است. به زعم من، نظرات  سرمایه

 ی بسیار سست هستند. زیباران و سوئ

طور نشان داده شود که خواهند اینبسیاری هستند که میبدون شک خوانندگان 

 نیچرا که ا« خوانی ندارد.های مارکس همداری تغییر کرده و دیگر با تحلیلسرمایه»

 یبرا اندتویکه م یگفتمان»را به عنوان  هیکه سرما کندیم جادیآنها ا یبرا یهیامر توج

 کین و نه به عنوا نندیبب« به ما بدهد یاندازحاضر چشم طیدر شرا یدارهیمقابله با سرما
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دهیم با این اثر به ( با این حال، برخی از ما ترجیح می۲۰۰۰:۵6)سیم،  «یعقالن تیکل»

ا هعنوان یک تمامیت منطقی برخورد کنیم و برای ما اهمیت دارد که در مقابل حمله

ند که ثابت ک وچرایی مواجه شویمچونهای بیکه با استداللمقاومت کنیم. مگر این

ها موضوعیت خود را از دست داده است. در غیاب این استدالل سرمایههای کلیدی جنبه

ها نسبت به خودشان محق هستند، باید بر این موضع اصرار داشته باشیم که گرچه آن

 طور است. مارکس نیز نسبت به خودش همین

 

 

 هانوشتپی

ای که یادداشت فعلی ادم. مقاله( انجام د۲۰13من بخشی از آن را در کلیمن ) .1

 تا قسمتی برمبنای آن نگاشته شده است. 

( نیز راهبرد مشابهی را اتخاذ کرده بود اما استدالل او مبهم ۲۰11ایگلتون ) .۲

خودِ مارکس کامالً از ماهیت همواره متغیر نظامی که به چالش کشیده »است: 

های پیشین ری در دههدابود، آگاهی داشت... پس چرا این واقعیت که سرمایه

ی اصلی هاعتبار کند که تغییر را جوهررا بی ایتغییرِ شکل داده باید نظریه

حال، مطمکنا وقوف مارکس به این واقعیت که بااین« داند خود می

کند، احتمال را که تغییرات مشخصی در نظام، ممکن داری تغییر میسرمایه

ی چیز به این بستگبرد. همهاز بین نمی است واقعاً تکوری او را نامربو  سازد

که مارکس تغییر دارد که تغییرات مورد نظر از آن نوع هستندو نه به این

 داری را به رسمیت شناخته است. سرمایه
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ند گویهای سیاسی و مادیِ ادعاهایی که میبرای دیدن مباحث مرتبط با پایه .3

، کل اثر( و ۲۰۰۷من )ی ارزش مارکس از درون متناقض است، به کلینظریه

 ( مراجعه کنید. ۲۰1۰کلیمن )

چوب در چار سرمایهکنم تالش برای گنجاندن به همین دلیل است که فکر می .۴

نیست.  بستی بیششود که بناجباری است و ثابت می« منددیالکتیک نظام»

هایی که در آن مالحظات جدلی ی کافی به روشها به اندازهبه زعمِ من آن

کنندو زیرا به قدر کافی به این گذارد، توجه نمیاثر می سرمایهر بر ساختا

ی تولید دهند که موضوع این کتاب نه فقط شیوهواقعیت اهمیت نمی

دارانه بلکه اقتصاد سیاسی مورد نقد آن است. من کامالً موافقم که سرمایه

گوی ال کنم او تحمیلمند بود اما فکر نمیمارکس یک متفکر دیالکتیکِ نظام

 -کلید را در دست داشته باشدانگار که شاه–پیشینی روی موضوع کسی را 

 رمایهسکرد. او در ویراستِ دوم آلمانی اقدامی علمی یا دیالکتیکی تلقی می

با « موضوع-ی مناس  از حیات سوژهیک ارائه»کند: ( اشاره می199۰:1۰۲)

مفهومی  که ساختار خود را از یک پژوهش تجربی و« ساختِ پیشینی»

آورد،  خاص به دست می  موضوع-سوژهی جزییاتِ یک پیشینی درباره

 تفاوت دارد.

شود که با جا در معنای فنی آن استفاده میجا که اصطالح ارزش در ایناز آن .۵

ی مورد بحث هیچ ارتباطی با این ارزش مصرفی )سودمندی( تفاوت دارد، مسکله

هست یا نه. « مندارزش»ندی و اعتبار ندارد که کار مولد زنان از لحاظ سودم

دهد مستقیماً همچنین ربطی به این ندارد که کسانی که وظایف مولد انجام می
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ی مارکس، کار انواع مختلف کارگران که مستقیماً گیرد یا نه. در نظریهپاداش می

 کند.  شود، ارزش ایجاد نمیها پرداخت میبه آن

کند، ایی که کاالهای مصرفی کارگران را تولید میی کارهمن باید این نکته درباره .6

کنار بگذارم. با نهایت احترام، با فدریچی مخالفم. مشخصا این کار نیست که توان 

کند. به همین دلیل است که تولید خودرو، رانندگی تاکسی انجام کار را بازتولید می

 روها( یکنیست. این واقعیت که محصول )کاالهایی برای مصرف کارگران، خود

ی تولیدی برای فرآیند کار دیگر )بازتولید توان انجام کار فرآیند کار به نهاده

شود، ما را از شناسایی دو فرآیند متمایز کار باز رانندگی تاکسی( تبدیل می

 دارد. نمی

رسد آن ( است. به نظر می199۰کتاب ) ۷1۸ی ها از مارکس در صفحهقول نقل .۷

زند که مارکس کار بازتولیدی که فدریچی به مارکس میقطعه منبع اتهامی است 

توان بخرد و کاری که تولید این مزد کارگران میمصرف کاالیی که دست»را به 

ای از بازتولید توان تقلیل داده است. مصرف کاالها تنها جنبه« کاالها نیاز دارد

عه حال این قط انجام کار است که در این قطعه مورد بحث قرار گرفته است. با این

قصد آن را ندارد که توصیف یا توضیحی برای این پرسش ارائه کند که چگونه 

شود. هدف این قطعه این است که استدالل کند که توان انجام کار بازتولید می

، )مارکس« ای از تولید و بازتولید سرمایه است.مصرف فردی کارگر... جنبه»

نبه از بازتولید توان انجام کار را برای طرح ( به بیان دیگر، مارکس یه ج199۰:۷1۸

گزیند. این با تقلیل دادن کل فرآیند بازتولید ی مصرف برمییک نکته درباره

 نیروی کار به مصرف تفاوت دارد. 

ی کالسیک خط اول حمله است. پاسخ ( بیانیه1961ی مورد ادعای اوکیشیو )قاعده .۸

( حاوی یک ماال ۲۰13هاینریش ) ( داده شده است.۷، فصل ۲۰۰۷آن در کلیمن )
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(  ۲۰13متاخر درباره خط دوم حمله است. کلیمن، فریمن، پاتس، گوسف و کونی )

ه کند کبه این پاسخ دادند. الزم به ذکر است که این پاسخ از این ادعا دفاع نمی

دهندهِ کار  باید باعث نزول نرخ سود در بلند مدت شود. تغییرات تکنیکی کاهش

هد دکند اما در عوض توضیح میکند که مارکس چنین ادعایی نمیاین بحث می

 که چرا میزان سود میل نزولی دارد. 

چون  خوردکند که قانون مارکس شکست میچنین این ادعا را تکرار میاشپربر هم .9

باعث  ی کار  باید در بلندمدتدهندهکند که تغییرات تکنیکی کاهشاو اثبات نمی

 هم به آن اشاره کردم.( ۸)در مورد نزول نرخ سود شود. 

 کشد. های تجربی و نظری این نظریه را به نقد می( زمینه۲۰1۲کلیمن ) ۸فصل  .1۰

 منبع: 

 با عنوان ایمقالهی این متن ترجمه
 ""How Not to Evaluate the Relevance of Marx's Capital 

 منتشر شده است.  ۲۰16است که در سال 
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وگوی حاضر که آخرین مصاحبه با سمیر امین است در یازدهم ماه گفت
 .منتشر شد Frontline ی هندیدر نشریه 2018مه 

 

داری انحصططاری و قسططمتی از سططرمایه مثابه بخششططدن کنونی را بهشططما جهانی

 گونه ردیابی وشدن را چهاید. تاریخ این جهانیی دوران ما تعریف کردهفراگیرشده

 کنید؟ یابی میمکان

داری است. این شدن چیز جدیدی نیست. بلکه بُعدی کهن و مهم از سرمایهجهانی 

ستان در آغازها بهتر از هرکس دیگری میرا هندی قرن هجدهم هند را فتح  دانند. انگ

شدنی که شدن بود. نه آن جهانیو مستعمره کرد که تا قرن بیستم پایید. این نیز جهانی

سرمایهشما می شما را به نظام جهانی  ستید، اما  شکلی از خوا ستعمار،  داری پیوند زد. ا

ند چشدن بود. اما مردم هند علیه آن شوریدند و استقالل خود را پس گرفتند، هرجهانی

 مردمیِ گاندی و-رهبری آن رهبری انقالبی ستوستیالیستتی نبود، و تحت رهبری ملی

شد، فعالیت خود  سیس  سید. حزب کنگره که در پایان قرن نوزدهم تا نهرو به انجام ر

ستقالل هند در سال  دست آمد، اما به دو به 19۴۷را در قرن بیستم بسط داد تا آن که ا

در شتترق و غرب آن که اکنون پاکستتتان و قیمت: نخستتت، بخش مهمی از هند 

شته ستعمارگر بود. دوم، این بازپسبنگالدش گ شد. این جنایتِ ا گیری اند، از آن جدا 

ی توسط بورژوازی هند، به رهبری حزب کنگره به انجام رسید که از حمایت گسترده

، ما 19۴۷ی کارگر برخوردار بود. پس از این استقالل در سال جمله طبقهمردم و از آن

شدیم. الگویی از جهانیبا الگوی جدیدی از جهانی ان توشدن که آن را میشدن روبرو 

هانی ند کنفرانس   negotiated globalizationشتتتدنِ توافقی ج که برآی ید  نام

های چین، هند، اندونزی و بود. در این ستتال نمایندگان خلق 19۵۵باندونگ در ستتال 

ست شورهای دیگر برای نخ سالی پس تعدادی ک ین بار در اندونزی دیدار کردند. اندک 
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از استتتقالل هند، اندک ستتالی پس از ورود حزب کمونیستتت چین به پکن، همچنین 

 اندک سالی پس از آن که اندونزی استقاللش را از هلند بازپس گرفت. 

شکل گرفت. امروزه بهترتی  الگوی جهانیبدین  فته طور معمول گشدن دیگری 

شدنِ پس از جنگ دوم جهانی دو قطبی، مرک  از ایاالت متحده و اتحاد شود جهانیمی

ست. این  سرد بین آنها بوده ا سی، جنگ  سیا شوروی، و تجلی این دوگانگی  جماهیر 

ست. جهانی ست ا ساس نادر شت از ا سال بردا شدنِ پس از جنگ دوم جهانی را، از 

که تنها بین ایاالت متحده و  امنامیدهشتتدنِ توافقی جهانی، من 199۰یا  19۸۰تا  19۴۵

های دیگری یا حداقل چهار گروه از شرکا اتحاد جماهیر شوروی رخ نداد، بلکه طرف

سترالیا و  هم داشت: یک، ائتالف امپریالیستی ایاالت متحده و اروپا، با همراهی ژاپن، ا

تردید دومین کنشتتگر اتحاد جماهیر شتتوروی با مؤتلفین خود در اروپای کانادا. بی

اصتتطالح به اردوگاه شتترقی آن زمان بود. ستتومین کنشتتگر چین بود که هرچند به

به وضوح مستقل بود. شرکای  19۵۰سوسیالیسم تعلق داشت، اما خط مشی آن از سال 

را  (NAM) جنبش عدم تعهددیگر کشورهایی بودند که در باندونگ حضور یافتند و 

سیایی، بساختند. این اردوگاه نه شورهای آ ستقاللتنها ک شورهای تازه ا ی یافتهلکه ک

 گرفت. آفریقایی در آن زمان را نیز دربرمی

ستعمره ستند.های پرتقال و بعد آفریقای جنوبی نیز به آنپس از آن م کوبا  ها پیو

ین های چهارمتنها کشوری از آمریکای التین بود که به این گروه ملحق گشت. رژیم

ظام ن-های ملیگروه را من ن ناصتتری، الجزایر و برخی دیگر از مردمیِ ه د، مصتتر 

 شتتدن دیگریخوانم. بنابراین ما با الگوی جهانیکشتتورهای آستتیایی و آفریقایی می

 شدنِ چندقطبی، با توافق بین چهار گروه شریک بود.روبرو بودیم که جهانی

های آستتیا و آفریقا، در آن زمان امپریالیستتم مجبور به شتتناخت و از دیدگاه خلق

صدیق  شت. -های ملیبرنامهت سیایی و آفریقایی گ شورهای آ مردمیِ هند و دیگر ک
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ستبه شورهای جنوب خود را با نیازها و خوا شدن تطبیق های جهانیجای این که ک

تند. های خود گشدهند، این کشورهای امپریالیستی بودند که مجبور به انطباق خواست

ستشدنِ توافقی جهانی این شورهای امپریالی سوی دیگر بین ک سو، و در  ی در یک 

شوروی و چین و نیز بیش شامل اتحاد  ستی،  سیالی سو شورهای بلوک  شک ورهای تر ک

ی پس از جنگ ساله 3۰طور معمول در آن دوره، که به شدنِ توافقیجهانیجنوب بود. 

ویژه اروپایی و نیز جهانی دوم خوانده شتتده، ستته قط  دارد: یکی الگوی غربی، به

ی کارگر های طبقهو ژاپن، که دولت رفاه نامیده شتتده و از پیروزی ایاالت متحده

شکستن ویژه در اروپا پیروزی طبقهبرآمد، که به ی کارگر به دلیل نقش آن در درهم 

 فاشیسم و نازیسم با همراهی ارتش سرخ بود. 

شوروی، الگوی چینی، که دومین آن ستی بود: الگوی  سیالی سو ها، طیف تجارب 

ها بیفزاییم. همچنین قط ِ ستتوم هند را الگوهای ویتنامی و کوبایی را بر آنتوانیم می

طور مشتتخص ایندیرا گاندی. داشتتتیم، با حزب کنگره در زمان نهرو، و بعد از وی به

های سوسیالیستی در بسیاری از کشورهای عالوه مصر زمان ناصر و آن چه پیشرفتبه

ط  از پیشرفت بازماندند، به افق تاریخی خود خاورمیانه و آفریقا خوانده شد. این سه ق

شی ستند. برخی از این فروپا شک سیدند و به تدریج درهم  شوروی در ر ها، مانند اتحاد 

جمهوری تجزیه گشت، که اکاریت  1۵تنها این کشور به کامی بود. نهتلخ 1991سال 

دموکراسی هم وسیالآنها به سوی اروپا رفته و به اتحادیه اروپا و ناتو پیوستند، بلکه س

ها در شتترق به پیروزی در غرب شتتکستتت خورد. یعنی شتتکستتت کمونیستتت

ب به دموکراسی در غردموکراسی در غرب نینجامید. بلکه به شکست سوسیالسوسیال

 ها منجر گشت.لیبرالشان به سوسیالتبدیل

فاوتی بین حاکمیت ستتوستتیال یا اکنون دیگر در اروپای غربی ت دموکراتیک 

سیال ست وجود ندارد. همهسو سنتی را ستی، با حاکمیت احزاب و متعارف و  ها ی آنی

سیال ستلیبرالسو سیا صاری جهانی سرمایههای اند. بدین معنا که با  د. انهمراهی انح
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سوم یا قط  ما نیز از راه ست. در برخی موارد با کودتا. قط   شک های مختلف درهم 

و شتترایط و الگوهای جدید موستتوم به در برخی هم چون هند، به راستتت گرویدند 

شینانش جهانی شد و در جان شدن لیبرال را پذیرفتند. این رخداد از ایندیرا گاندی آغاز 

صر  سادات پس از مرگ نا شت. انور  صر هم تکرار گ شدت یافت. این پدیده در م

اشت، نام سوسیالیسم نخواهیم دبهحرفی مفت عنوان نخستین کس( گفت که دیگر )به

سم و همبه ک شت. چین پس از اپیتالی سته بازخواهیم گ پیمانی با ایاالت متحده و دارود

 هایهایی برگزید. تنها ویژگیشتتدن را اما با ویژگیالگوی جدید جهانیمائو مرگ 

ست که قدرت آن را حفظ کرده، بلکه ویژگی ست چین نی سی حزب کمونی های سیا

صادی ست. تفاوت نماید، مایهیاجتماعی آن نیز که از هند متمایزش م-اقت ی آن بوده ا

بزرگ بین چین و هند این است که چین انقالبی رادیکال داشته، اما هند تاکنون چنین 

 نکرده است.

، ، و فروپاشی این سه نظامشدن[ الگوهایی متنوع داشته استپس دیدیم که ]جهانی

سیالمرک  از به سو صطالح  شوروی و نظاما سی در غرب، نظام  ات ما ]جهان دموکرا

سرمایه شرایط را برای  ستی فراهم آورد تا خصلت تهاجمی سوم[ بود که  داری امپریالی

 شدنش را تحمیل کند.بیابد و الگوی جدید جهانی

 

 گونه است؟ ی کارش چهشدن چیست، شیوههای این الگوی جدید جهانیخصلت

ا یا هاین خصتتلت فزاینده تهاجمی، تنها ناشتتی از شتتکستتت ما ستتوستتیالیستتت

داری های کشورهای سرمایهگرایان ملی نیست، بلکه از دگرگونیها یا مردمکمونیست

شأت می ستی اروپا، ایاالت متحده و ژاپن نیز ن صارسرمایهگیرد. امپریالی  یداری انح

ست.  صاریسرمایهنوپدید نی سیالداری انح سو سط  هایی دموکرات، همان طور که تو
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در پایان قرن نوزدهم پدیدار گشتتت. اما  شتتد، تحلیلهابستتن و هیلفردینگ چون 

سی نتیجه سیا شخص نمود که لنین گیری  صاری سرمایهم  به معنای نوکرمآبی انح

سرمایه شتن  ست. در رو انقالبداران بوده و ازینگ ستورکار ا ستی در د سیالی سو های 

 داد.  خهای سوسیالیستی در پیرامون نظام امپریالیستی جهانی رعمل تمام این انقالب

ضعیفها از نیمهاین انقالب سیه آغاز گشت و بعد به حلقهترین پیرامون یا  ، در رو

های واقعی مانند ویتنام و کوبا رستتید. اما در غرب خبری نبود. هیچ انقالب پیرامونی

 سوسیالیستی در دستورکار ایاالت متحده، اروپای غربی و ژاپن قرار نگرفت. 

هیچ چیز جدیدی، جز پیمودن چند مرحله رخ صاری ی انحسرمایهدر مورد خود  

ی طوالنی نیم قرنی از شامل یک دورهی انحصاری سرمایه ینداده است. نخستین مرحله

صلت پایان قرن نوزدهم تا جنگ دوم جهانی می صاری سرمایهشود. خ در این ی انح

ان، یالیستتم آلمدوره، ملی بود. امپریالیستتم بریتانیا، امپریالیستتم ایاالت متحده، امپر

شتند. نه سه، وغیره وجود دا سم فران سم ژاپن، امپریالی سامپریالی لطه تنها فتح و تحت 

ا به دو هها، بلکه جنگ بین خودشتتان نیز جاری بود. ستتتیز بین آنگرفتن پیرامونی

 پس از جنگ ی انحصاریسرمایه جنگ جهانی انجامید. تغییری که رخ داد این بود که

ای ، به مرحله19۷۰ی ی دههطور جهشتتی در میانهتدریج و بعد بهبهدوم جهانی ابتدا 

صاری سرمایهجدید گام نهاد که من آن را  شاهد فراگیر نامیدهی انح ام. در این مرحله 

موفق شد تمام اشکال دیگر تولید اجتماعی را به ی انحصاری سرمایهدو رخدادیم. یک، 

ی طور وستتیعبه ی انحصتتاریستترمایه نا کهپیمانکاری جزء خود تبدیل نماید. بدین مع

سط فعالیت ستی میارزش تولیدی تو شکل رانت امپریالی سان را در  که این  بلعد،های ان

صدق میدرباره شورهای ما نیز  شورهای ما به نماید. در این جهانیی ک شدن جدید، ک

 شوند.پیمانکاری جزء برای امپریالیسم فراخوانده می
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را در نظر آورید که به  بنگلورهند بدیهی استتت. مورد شتتهر  یاین رخداد درباره 

صاریسرمایه سرزمین موعود پیمانکاری جزء ستان و ایاالت نه ،ی انح تنها برای انگ

 اروپا، ژاپن و بقیه تبدیل شده است.ی انحصاری سرمایهمتحده، بلکه 

 رو برای کشورهای جنوب چیست؟ های پیششدن چالشدر این جهانی

بند این الگوی مروز ما جستتتجو و تالش برای بدیل استتت. ما باید از تختهچالش ا

شتتدنِ شتتدن را دگرگون ستتازیم. نخستتت با جهانیدرآییم. باید جهانیشتتدن بهجهانی

ستعماری برای هند و دیگر ملت ن های هند، چیایم. برآیند پیروزی خلقها روبرو بودها

دن شتتجهانیاصتتطالح به کنون به عق ، بهبود. اشتتدن توافقی جهانیو دیگران بر آن، 

، یا Gجانبه توستتط کشتتورهای طور یکایم که در آن تصتتمیمات بهبرگشتتته لیبرال

الگوی شتتود. چالش پیش روی ما نپذیرفتن این ایاالت متحده، اروپا و ژاپن گرفته می

ست. نباید دربارهجهانی شت. این جهانیی این جهانیشدن ا  یشدن براشدن توهمی دا

شورهای آفریقایی به معنای غارت منابع ملیِ نفت، گاز، مواد معدنی و نیز زمین های ک

فاریاب استتت. این برای هند، و نیز بستتیاری دیگر از کشتتورها در آمریکای التین و 

شامل بهره شکلی دیگر دارد و  سیای جنوبی،  گیری از مزیت نیروی کار ارزان ما، آ

یدشتتده در کشتتورها قال ارزش تول ظام انت نت انحصتتاری ن نافع را ی ما در جهت م

 شود. این چالش پیش روی ما است. امپریالیستی می

نویسططد تنها دو گزینه پیش روی ما اسططت: سططوسططیالیسططم یا جان بالمی فاسططتر می

داری. شطما بسطت رسطیدن سطرمایهبه دلیل به بن (exterminismخودنابودگری )

آیا منظورتان این اسططت که پایان داری خودکامه شططده اسططت. اید سططرمایهنوشططته

داری نظام اجتماعیِ خودکامه داری در افق پدیدار شده؟ چه چیزی از سرمایهسرمایه

  ساخته است؟
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های رشد در نرخ 19۷۰ب ی دههداری دچار بحران ساختاری است. در میانهسرمایه

 3۰یمی از آن در داری، ایاالت متحده، اروپا و ژاپن، به نی ستترمایهیافتهمراکز توستتعه

شد. این به معنای تداوم بحران، و حتا تعمیق  سال قبل کاهش یافت و دیگر بهتر هم ن

شد در آلمان ساالنه شته چون نرخ ر ست. این خبرها که بحران رو به پایان گذا ی آن ا

 دار است.افزایش یافته، خنده 1.3به  1.۲یا جایی دیگر از 

داری شکل که بحرانی متعارف در سرمایه Uشکل است. یک بحران  Lاین بحرانی 

ساختاری کوچک  ست که همان منطقِ موجد رکود، پس از تغیرات  ست، بدین معنا ا ا

شکل به معنای ناتوانی نظام برای خروج  Lگردد. یک بحران موج  بازگشت رشد می

از بحران استتت. در نتیجه نظام باید تغییر یابد و تنها تغیرات ستتاختاری کوچک کافی 

سیدن به نقطهنی شی ، بهست. این به معنای ر سرا سرمایهی  ست. امسوی زوال  ا داری ا

داری در آرامش منتظر مرگش نخواهد ی زوال بسیار خطرناک است. زیرا سرمایهبرهه

تر ماند. بلکه برای حفظ موقعیتش، برای حفظ برتری امپریالیستتتی مرکزها، وحشتتیانه

شه شکالت عمل خواهد کرد. این ری ست. نمیی م سانی که میا گویند دانم منظور ک

ست» شه ا سال «خطر جنگ بیش از همی ست. جنگ در  ست  1991، چی شد، در آغاز 

 پس از فروپاشی اتحاد شوروی، با جنگ عراق.

پس از فروپاشتتی یوگوستتالوی، جنگ در اروپا هم باال گرفت. از نظر من اکنون 

را شتتما فقط در نتایج منفی شتتاهد آغاز فروریزش خود نظام اروپایی هستتتیم. این 

ست ضتی نمیسیا ست، بلکه برای های ریا بینید. به این معنا که فقط برای مردم بد نی

داری امپریالیستتتی را، داری نیز منفی استتت. چرا که رشتتد را، رشتتد ستترمایهستترمایه

مانند  های سیاسیگرداند. این رشد بازگشتنی نیست. در این زمان برخی واکنشبرنمی

شاهده می برگزیت سپانیا و کاتالونیا کنید که دردی را دوا نمیرا هم م کند. آن را در ا

ید، و از این واکنشهم می متتر و بیشها بیشبین ید. حکو ید د های فوق تر خواه

 ارتجاعی شوینیستی اروپای شرقی نمایی دیگر از آن است.
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بارهازین حث در نگ بیهوده استتتت، چون جرو ب نگ و ی راه جلوگیری از ج

 ند.کتری از منطق این نظام در حال پوسیدن تبعیت میها با آشفتگی بیشگیریموضع

ی شطططدن نولیبرال، رشطططد فزایندهجهانی هایترین پدیدهیکی از هشطططداردهنده

سابقه در تاریخ بوده است. اقتصاددانانی چون توماس پیکتی میزان آن را نابرابریِ بی

 برای مقابله با این نابرابری، سططازوکار وضططع پیکتیاند. طور تجربی مسططتند کردهبه

 جهانی مالیات ثروت با مالیات تصاعدی را پیشنهاد نموده است. آیا این راهکار را در

 دانید؟داری ممکن میسرمایه

های انجام های موجوداند. با این همه تحلیلاند و حداقل بهترینها درستتتاین داده

سال  ۵۰ی این واقعیت )رشد شتابان نابرابری در دهندهابهای بازتگرفته براساس نشانه

ست شد کرده، نیاز به اخیر(، د ست. این واقعیت که نابرابری همه جا ر ضعیف ا کم 

رها ی کشوتبیین دارد. آیا علت واحدی داشته است  آیا الگوی رشد نابرابری در همه

ست  و اگر الگوهای متفاوتی از نابرابری وجود  سان بوده ا شده هم دارد، چرا چنین 

به نابرابری )استتتت   هانی  اال در گزارش ج  The World Inequalityطور م

Report, 2018توجه  دانمو دیگران[ به تمایزی که من حیاتی می پیکتی ( ]تألیف

ست: یعنی از یک شده ا شد درآمد کل )یا ن شد نابرابری که با ر سو به مواردی از ر

سوی دیگر به نابرابری به همراه  نزدیک به کل( جامعه همراه بوده ستو و از  وایی بینا

 اکاریت. 

سه شد درآمد برای نزدیک به ازین لحاظ مقای ست. در چین ر ی چین با هند گویا ا

تر از دیگران )اکاریت( ی مردم رخ داده، هرچند که برای برخی رشد درآمد بیشهمه

 بوده است.



 داری، ساختاری استاین بحران سرمایه 306 

شد نابرابری با کاهش فقر ازاین ست. اما این دربارهرو در چین ر شته ا  یهمراه گ

ست.در این کشورها،  صادق نبوده ا هند، برزیل و تقریباً تمام دیگر کشورهای جنوب 

شم شد باالی چ شد )و در برخی موارد ر صد در ر گیر( تنها به نفع اقلیت )از یک در

ستوایی تا گینه شد به نفع اکاریت جامعه  ۲۰ی ا ست. اما ر شده ا صد در هند( تمام  در

ها، مانند ضری  جینی، برای نشان نواتر ساخته است. برخی سنجهها را بینبوده، که آن

توانند ضتتری  جینی یکستتان طور ماال چین و هند میاند. بهدادن این تفاوت ناتوان

شته باشند، اما معنای اجتماعی این پدیده سیار متفاوتی یکساندا  نما )رشد نابرابری( ب

 است.

ی گزارش و کنندههای پیشنهادی گروه تدویندودیت سیاستدومین موضوع، مح

ست. بی صاعدی در همهشاید ناپخته بودن آنها ا ضع مالیات ت  جای موارد بهتردید و

ست سیا ست، اما تا هنگامی که با تغییراتی کافی در  صادی همراهی ا های عمومی اقت

« راللیب»اصطالح ت بهنشود، آثاری محدود دارد. مالیات تصاعدی در کنار تداوم سیاس

دهد، ی فعالیت دلبخواه میی انحصتتاری استتت( اجازهبه ستترمایه )که امروز ستترمایه

ی انحصاری هستند، عالوه توسط حاکمانی که در خدمت سرمایهنتایجی اندک دارد. به

 تلقی و رد خواهد شد. « غیرممکن»

ی آن در همهتردید وضتتع ی قانون حداقل دستتتمزدها هم چنین استتت. بیدرباره

شد، اثری اندک موارد به صادی عمومی لیبرال برقرار با ست اقت سیا ست، اما اگر  جا ا

طور واقعی کاهش خواهد یافت. این استتتداللی خواهد داشتتت. مزدها در پی تورم، به

ی قانونی نمودن حداقل شتتود تا کل ایدهها هم عنوان میاستتت که توستتط لیبرال

ست ستمزدها را رد نمایند. د شت مید سی برابرتر به آموزش و بهدا ست هدف هر ر بای

نیاز هر کوشتتش جدی برای نظام قانونی حاکم بر جامعه باشتتد. به عالوه این پیش

ست. اما چنین انتخابی به معنای ازدیاد هزینه (emerging« )بالندگی» های عمومی ا

شدی را غیرقابل قبول می سم چنین ر ست، و لیبرالی شنهادداند. از همین رو طا   رح پی
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زی شدن کشاورشدن و مدرنمند برای صنعتیهایی نظام، اگر با سیاست«مشاغل بهتر»

خانوادگی همراه نگردد، سخنی توخالی است. چین تا حدودی در پی این اهداف است، 

 اما نه هند. 

صرار میلیبرال ضرورت کاهش بدهی عمومی ا سندگان گزارش ها بر ورزند و نوی

ید تأی بدهی عمومی از چه می مذکور آن را  ید دید که رشتتد  با حالی که  ند. در  کن

سادگی ناشی از سیاستهایی ناشی شده است  به عقیدهسیاست های ی من این رشد ب

سرمایه سی به  ستر ست، زیرا امکان د ضا ا ست. حتا مورد تقا ا برای تر ری بیشلیبرال ا

 آورد.گذاری مالی فراهم میسرمایه

شتهدگان این طرح، تا آنکننسوم این که تنظیم شجایی که من از نو ان های دیگر

ستند. بدین معنا که آن صاددانان لیبرال ه شکی ها دربارهاطالع دارم، اقت ضوع  ی دو مو

ها را تعیین کننده میخود راه نمیبه یای بازاری دهند که من آن ها به مزا دانم: یک، آن

سآزاد با حداقل ممکن انتظام سیا شی با دخالت  ی باور دارند. دو، آنها معتقدند برای بخ

سرمایه را از یک کشور به دیگری الگوی جهانی شدن بازی که حرکت هرچه آزادترِ 

ی جهانی و در نهایت نیازِ توستتعهممکن ستتازد، جایگزینی وجود ندارد، و این پیش

سعه شورهای فقیر با تو ست. آنیافتههمتایی ک «  ستیرفرمی»ها در بهترین حالت تر ا

گیری نند با پیتواقوت باور دارند که کشورهای فقیر میهستند. آنها به استیگلیتزشبیه 

سرمایه سعه« همتای»داری جهانی، و حتا تعمیق پیوند خود با نظام  شورهای تو فته یاک

سعه شتن پنج قرن از تاریخ تو ست یابنده، میی ناموزونِ متداوم و تعمیقگردند. گذ توان

 ی این فرضیه شود. ربارهی شک دحداقل مایه

 پس شما برای مقابله با این رشد نمایان نابرابری چه پیشنهادهایی دارید؟
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سم بهبه عقیده  ستی من لیبرالی سیا هایی طور جدی هرگونه تالشی را برای تنظیم 

سعه سعه در جهت منافع کل مردم( عقیم میواقعیِ تو صیل را )به معنای تو تا  کند،ای ا

ای )قدرت دولت و مردم( که هدفش ترین حد، سطحی بماند. هر جامعهینتوسعه تا پای

قرار داده، به اجبار باید چنین کند: یک، در فرایند درازمدت ستتاختمان « بالندگی»را 

یازهای مردمی متمرکز یک نظام صتتنعتی هم پیوند وارد گردد که تا حد ممکن بر ن

و خودکفایی غذایی را تحقق بخشد. سازی کند باشد. دو، کشاورزی خانوادگی را مدرن

ریزی گفته با اتکا به سیاست اصولی غیرلیبرال برنامهافزایی دو هدف پیشسه، برای هم

انداز برای گام زدن تدریجی در راه طوالنی سوسیالیسم نماید. این به معنای داشتن چشم

 است. 

شدن یت جهانیها از یک سو مستلزم تنظیم بازار، و از سوی دیگر هدااین سیاست

شتتدن، برای تقلیلِ آثار منفی استتت، به معنای تالش در جهت الگویی دیگر از جهانی

سندگان گزارش مذکور به آنها هژمونی ست همان مواردی که نوی ها تا حد ممکن. در

ستنپرداخته سیا شتن فقر و هایی میاند. تنها چنین  شرایط الزم برای از میان بردا تواند 

زند، اما ها را فراهم آورد. چین تا حدودی در این راه گام میابرابریدر نهایت کاهش ن

یی گونه دیگر کشتتورهای جنوب. در غیاب چنین نقد رادیکالی از لیبرالیستتم، ستتخن

ته  هد بود. آن گزارش از این فراتر نرف نابرابری، شتتعاری و تخیلی خوا درباره فقر و 

 است. 

سالطور معمول گفته میبه شاهد خلع ید از دولت، هاشود که در  ی نولیبرالی ما 

این  اندیشططید؟ایم. شططما نیز چنین میلغو قوانین رفاه و لغو قوانین طرفدار مردم بوده

ی مالی؟ دولت در نولیبرالیسططم چه کارکردی دسططتی با سططرمایهخلع ید اسططت یا هم

 دارد؟ 
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سرمایه ست که  ستی واقعیت این ا شورهای امپریالی صاری حتا در ک مند نیازی انح

ست. آن ستگاه دولتی ا صاریها دولت را اهلی مید شان کنند تا در خدمت منافع انح

بینید. کند میاز دولتش در ایاالت متحده استفاده می ترامپای که باشد. این را در شیوه

های وفاق ملی مانند بریتانیا، فرانستته و آلمان قابل همچنان که در به اصتتطالح دولت

 است. اند بی معنازیر کشیدهگفتن این که نیروهای بازار دولت را به مشاهده است. پس

  گسیختنگزینش 

ست که چه سش مهم این ا شما گونه از بحران جهانیپر شدن نولیبرال به درآییم. 

صادی بدیل طرح شدن را بهگسیختن از جهانی ست اقت سیا ستورکار هر  مثابه مبنا و د

شططدن بگسططلیم؟ اگر شططجاعت این گسططیختن را جهانیتوانیم از گونه میاید. چهنموده

تردید سرمایه از چنین اقتصادی خارج خواهد شد. با این تهدید چه بیابیم، آن گاه بی

کنیم؟ پیشططنهادهای عملی شططما به کشططوری که شططجاعت گسططیختن از نولیبرالیسططم را 

 داشته باشد چیست؟ 

ست. من از آنهمان طور که می شعار ا سیختن یک  شعار بهره  دانید گ چون یک 

توان گیرم. مشکالت عملی گسیختن همیشه نسبی است. به تمامی یا صددرصد نمیمی

تواند گسیخت. اما میزان گسیختن غول کشورهایی چون چین و هند و برخی دیگر می

درصد توان گسیختن دارند. اتحاد شوروی و چین در زمان  ۷۰یا  ۵۰بسیار باشد، تا حد 

د، اما نه به تمامی، گسیخته بودند. با این حال با کشورهای غربی و درص 9۰تا  ۸۰مائو 

دن جهان و ی سپرکردند. گسیختن به معنای به فراموشی بقیهدیگر کشورها تجارت می

نقل مکان به ماه نیست. هیچ کس را توانی چنین نیست و به انجام رساندنش غیرعقالنی 

ی از ریالیسم به قبول شرایط شما یا بخشاست. گسیختن تنها به معنای ناگزیر کردن امپ
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سخن می ست. هنگامی که بانک جهانی از تعدیل  شرایط ا گوید، همواره دیدگاهی آن 

 سویه از تعدیل دارد.یک

شاهده می شما، امروز م ستهدر مورد کشور  های ایاالت شود که هند خود را با خوا

ست. اما هند می سازگار کرده ا سازگاریمتحده  سم را نپیماید. این  تواند راه  با امپریالی

کوششی است که نهرو در زمان خود کرد. این کوشش موفق ایندیرا گاندی بود. این 

ست که دولت هند تحت رهبری  کوشد به انجامش برسد. پس می مودیهمان راهی نی

بایست به گسیختن بازگردید. فضای الزم برای آن را دارید. البته این حقیقتی غال  می

ه برخی از کشتتورهای کوچک در آفریقا، آمریکای مرکزی و برخی نواحی استتت ک

 تر خواهند داشت. آسیا برای گسیختن از دیگران مشکالتی بیش

اما اگر ستتپهر جنبش عدم تعهد را بازآفرینی کنیم، اگر همبستتتگی ستتیاستتی 

ما  .کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای التین را ایجاد نماییم، دیگر اندک نخواهیم بود

شرایم، و در اندک دهه ۸۵ی در برگیرنده صد از نوع ب هایی بیش از آن را خواهیم در

سیختن موفقیت سیختن ما و گ شت. گ ست. این دا آمیز ما به درجات مختلف ممکن ا

شود که تنها به نسبت ابعاد ما، بلکه به نسبت بلوک سیاسی بدیل ما تعیین میدرجات نه

ستی مرکزی گردد که بازدارندههای تواند جایگزین بلوکمی شورهامپریالی ای ما ی ک

 هستند.

شطططدن درپی آن و این تصطططور بسطططیاری اسطططت که آغاز اسطططتمارگری و جهانی

پیوندی اقتصطططادهای جهان سطططوم پیرامونی با بازار جهانی به آوردن مدرنیته به هم

شین هند از انگست سینگ نخست وزیر پی ست. مانموهان  ن اجوامع آنها کمک کرده ا

آهن و دیگر چیزها سپاسگزاری نمود. امروز حتا کسانی چون برای معمول کردن راه

سناک سالوی ژیژک هرا فئودالی در این جوامع  اند که این گسیختن باعث برگشتا
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چه می ته را  مدرنی به  یل  بد یا جوامع میگردد. راه  ید؟ آ بدون پیمودن بین ند  توان

 وند؟ دارانه مدرن شی سرمایهی توسعهمرحله

آهن و دیگر چیزها معمول کردن راه از انگستتتان برای ستتینگهنگامی که آقای 

تان زمان با آن، انگلسسپاسگزاری نمودند، بخشی کوچک از واقعیت را بیان کردند. هم

د. به ی انگلیستتی آن بوتر از نمونهصتتنعتی را در هند نابود کرد، که بستتیار پیشتترفته

شاند. در همان زمانابودی سانی را که قدرت ن قدرتاش ک سی ک ستعماری انگلی های ا

 سیاسی داشتند به قدرت اقتصادی رساندند.

پیش از آن بر زمین مالکیت نداشتتتند و تنها محصتتِل  (zamindarsزمینداران )

ی دهقانی هند و دیگران بودند و با های شاهی از جامعهها برای دولتها و مالیاتخراج

ی گیری طبقهی شتتکلالکان جدید شتتدند. این نحوهحاکمیت انگلیس تبدیل به م

شرق، ایالت  بنگال زمینداران بزرگ ایالت شمال غربی و نیز بخش پنجابدر  های در 

اید نبسینگ ها مرتک  غص  زمین هم شدند. آقای غربی و شمالی هند بوده است. آن

ها را نیز ع ستمآهن ، بلکه خشونت، تخری  و انواتنها راهفراموش کنند که انگستان نه

 را معمول نمود.

شناسیم. مدرنیته ما باید مدرنیته یالیستیو هردو ی سوسی کاپیتالیستی یا مدرنیتهرا ب

هانی پیوندی جاند. ما نباید با ستتادگی از مدرنیته ستتخن بگوییم و این که هممدرنیته

د، اما موج  آورد. شتتاید تلفن موبایل را به هند آورده باشتتمدرنیته را به ارمغان می

ها هم گشتتته و این اندک نیستتت. پس باید مدرنیته را درصتتد از هندی ۸۰نوایی بی

سیختن به پرورد. ما چه می ستیم. باید بدانیم که گ خواهیم  البته که خواهان مدرنیته ه

ستعمره نیست. بلکه الگویی نوین از مدرنیته را  معنای راه بازگشت به هند کهن، هند م

 دهد.یگران میبه هند و نیز د



 داری، ساختاری استاین بحران سرمایه 312 

سرمایه»در مقاله خود  سم به  شی شت فا صربازگ ستدالل کرده بودید « داری معا ا

ی مساعدی را برای بازگشت فاشیسم به جهان داری معاصر زمینهکه بحران در سرمایه

مختلف جهان  هایما فراهم کرده است. ظهور نیروهای متفاوت جناح راست در بخش

 شما بازگشت فاشیسم کالسیک است؟ نمایانگر آن است. آیا منظور

سیاری، مقاومت شدن نولیبرال، پایدار نیست. مقاومتنظام به اصطالح جهانی های ب

کوشد با آن درافتد. این نظام قهرمانانه در جنوب، را موج  گشته است و چین نیز می

مشتتکالتی بزرگ را برای مردم ایاالت متحده، ژاپن و نیز اروپا ایجاد کرده استتت. 

اش حلی برای ناتوانی فرایندهماابه راهرو پایدار نیستتت. این نظام به فاشتتیستتم بهزاینا

سربرآورده، هم چنان که به کشورهای می سم در غرب دوباره  شی نگرد. از همین رو فا

ما نیز صادر شده است. تروریسم با نام اسالم، شکل بومی فاشیسم است. در هند، شما 

 که آن هم نوعی فاشیسم است. مرتجعان هندوگرا را دارید 

هایی که پیروش هرچند که اکاریت مردم هند پیرو هندوییستتم هستتتند، اما آن

پذیرند. اکنون رژیم جدید هند، که من آن را نوعی از نباشتتند را نیز با برابرنگری می

خواهد با مردم هند تواند و میخو نیستتت، مینامم، با همه نرمنرم میفاشتتیستتم نیمه

ی کشورهای اسالمی با وضعیتی تر روبرو گردد. در تقریباً همهتر و سختانهسرسخت

صر، الجزایر،  سوریه، م شت و به عراق،  ستان آغاز گ ستیم، که از پاک شابه مواجه ه م

شه دوانده  شورهای دیگر ری سیاری از ک سرایت کرد. حاال نیز در ب مراکش و بقیه 

 است. 

 پیوند با منبع اصلی:

INTERVIEW: SAMIR AMIN, ‘There is a structural crisis of 

capitalism’ 

https://frontline.thehindu.com/other/there-is-a-structural-crisis-of-capitalism/article10107168.ece
https://frontline.thehindu.com/other/there-is-a-structural-crisis-of-capitalism/article10107168.ece
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شهور بیش شنا و م سم، عبارت آ سی ها مذه  افیون توده»تر موافقان و مخالفان مارک

ست ستی در واکاوی پدیدهچون جوهر نظریهرا هم« ا سی ستهی مارک اند. ی مذه  دان

شد  پیش از هر چیز باید تأکید کرد این دیدگاه تا چه اندازه می تواند موجه و کامل با

های رو مختص مارکستتیستتم نیستتت. همین عبارت را در متنقول به هیچکه این نقل

گوناگون در آثار کانت، هردر، فویرباخ، برونو باوئر، موزس هس و هاینریش هاینه 

بارهمی تاری در نه در گف های نه،  باب نمو فت. از  نه توان ستتراغ گر یک بور ی لودو

ابت، آن را به کار برده استتت: ای مآمیز اما تا اندازهای طعنه(، گرچه به گونه1۸۴۰)

شا مذهبی که بر جام باده» شیرینی، قطراتی چند از افیون خو شری اندکی  ی تلخ رنج ب

شکه شق، امید و ایمان بیفزاید.روحی ن  1۸۴3هس در مقاالت خود، که در « آور، از ع

 مذه »کند:تر )ولی هنوز هم دوپهلو( اتخاذ میدر سوئیس انتشار یافت، موضع انتقادی

سرفتواند تحملمی شنود  سازد...وجدان ناخ بخش چون تریاکی آرامداری را...همپذیر 

، 1۵-16، ص 196۲گلویترز، «.)که کمک مؤثری در درمان بیمارهای دردناک باشتتد

 توان به منابع دیگری که در پایان مقاله حاضر آمده است مراجعه کرد(.در این باره می

شیوه صلهاین  شتار مارکس دربارهی کی گفتار به فا ی سفهی فلوتاهی پس از نو

شان 1۸۴۴حق هگل ) شار یافت. واکاوی دقیق عبارت باال از پاراگراف مارکس ن ( انت

شیوهدهد که این مبارزه جامعمی ست که به  شت میتر از آن ا شود. ی متعارف بردا

سبت به مذه  دارد، ولی نقش دوگانه آن را  ضع انتقادی ن ز نیگرچه مارکس یک مو

 روش ساخته است:

ست هم»  ضی رنج مذهبی در عین حال که بیان یک دردمندی واقعی ا هنگام اعترا

ستمشمار میعلیه این دردمندی نیز به قل ، و دیده، قل  جهان بیرودو مذه  آه مردم 

 (3۰۴، ص 1۸۴۴است. )مارکس « هاروح استو مذه  افیون تودهروح جهان بی

وع تر به نیابد که دیدگاه او بیشرکس را بخواند درمیهرگاه کستتی تمام مقاله ما

دانند( ی ازخودبیگانگی جوهر انستتانی میماابهگرا )که مذه  را بههای چپهگلی
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سفه ست تا به فل شنگری )که بهنزدیک ا صر رو سادهگونهی ع شانه مذه  رای  ا اندی

ساخته و پرداخته ی ی که مارکس مقالهبیند(. در حقیقت، زمانی روحانیت میترفند و 

باال را به رشته تحریر در آورد هنوز پیرو فویرباخ و نوهگلی بودو بنابراین، تحلیل او از 

سم»مذه  به دوران  سی شامارک ساً  -گردد برمی« پی سا یعنی بدون برخورد طبقاتی و ا

غیرطبقاتی. اما این تحلیل از مذه  کامال دیالکتیکی است، زیرا شامل بیان خصوصیت 

ضعیت موجود و هم « دردمندی مذهبی»اقض متن شروعیت و ست: یعنی هم پذیرش م ا

 اعتراض بر ضدّ آن.

ها در ستتتال بهتن عد  مارکس و انگس های ب ثار مشتتترک  له  –ویژه در آ ازجم

ستی در زمینه1۸۴6ایدئولوژی آلمانی ) سی سی و پژوهش مارک ی مذه ، ( بود که برر

عیت تاریخی و اجتماعی آغاز شتتد. عنصتتر عنوان یک واقمعنای واقعی کلمه، و بهبه

از  ی یکیماابهکلیدی این شتتیوی واکاوی نوین در تحلیل مذه ، نگرش به آن به

ست: یعنی با تولید معنوی و فکری مردم در نمادها و شکل های گوناگون ایدئولوژی ا

باق طشوند و با مناسبات اجتماعی انناگزیر به تولید مادی مشرو  میهایی که بهآگاهی

گه مارکس  چه  ند. گر تاب بهره میدار باز ند نستتتل از  -گیرد گاه از مفهوم  که چ

ست سی ست ها را به بنمارک شانیده ا ست ک صلی کتاب نیاز به تحلیولی ایده -ب ل ی ا

شکل شد  سفه و غیره( در پیدایش ر های گوناگون آگاهی اجتماعی )مذه ، اخالق، فل

 کلیت این آگاهی )و بنابراین، نیز اثر عمل»بته پیوند با مناستتبات اجتماعی دارد که ال

، 1۸۴6، )مارکس« تواند آشتتکار گردددیگر( میهای گوناگون بر یکمتقابل جنبه

شمندان مکت  جامعه. بخش عمده(16۴-1۵۴ ستی )ازجمله ای از اندی سی سی مارک شنا

 دارند. یش گرا دیالکتیکی کلیّتی بازتاب به مفهوم لوکاچ و گولدمن( به جای نظریه

به مذه   مانی  یدئولوژی آل گارش کتاب ا با همکاری انگلس پس از ن مارکس، 

« هستترمای»ایدئولوژیک خاص توجه نکرد. او در کتاب -عنوان یک مفهوم فرهنگیبه
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سی منظمی درباره ست. ولی برر شاره کرده ا سم چند بار ا ستانی یچ ی هبه نقش پروت

 جنبش مذهبی انجام نداده است.

قش ی مذه  و نتری به پدیدهس، در مقایسه با مارکس، توجه بیشفریدریش انگل

شان داده  شد. نی مذهبیطلبانهشاید این به دلیل تربیت منزه -تاریخی آن ن قش اش با

ستی از مذاه  سم تاریخی و مهم -کلیدی انگلس در بررسی مارکسی تر از همه ماتریالی

ست. انگلس، دری با مبارزهی بازنمایی مذهباش از رابطهتحلیل -طور عامبه  ی طبقاتی ا

ی مشخص هابه واکاوی و تعیین شکل« آلیسمماتریالیسم علیه ایده»ورای جدل فلسفی 

سیحیت دیگر به شت. م ابدی )به « جوهری»سان تاریخی و اجتماعی مذه  توجه دا

چون یک ستتیستتتم فرهنگی که همواره در شتتود، بلکه همگر نمیبیان فویرباخ( جلوه

شتتود: نخستتت، به های مختلف تاریخی در حال تغییر و تحول استتت، نمودار میدوره

س  با  سپس ایدئولوژی حکومت امپراتوری رم، پس از آن متنا عنوان مذه  بردگان، 

ت ی بورژوایی. بنابراین، مسیحیمرات  فکودالی و سرانجام سازگار با جامعهقامت سلسله

ضایی نمادین پدید آمد که در آنبه ستیزه سان ف ر گر با هم درگینیروهای اجتماعی 

های ، پروتستانیسم بورژوایی و بدعت16از باب نمونه به الهیات فکودالی قرن  -اند بوده

 توان اشاره کرد.ی مردم میتوده

های مذهبی به صتتورت یک تفستتیر عملی و ابزاری گاهی تحلیل انگلس از جنبش

گیرد... ستت  با نیاز خود را به کار میای، مذه  متناهر طبقه»...آید خشتتک در می

 «کند که این آقایان به مذه  خاص خود باور داشتتته باشتتند یا نهتفاوت چندانی نمی

«  پوشتتش مذهبی»رستتد که انگلس تنها به (. به نظر می۲۸1، صتتفحه 1۸۸۸)انگلس 

شکلدرباره شبختانهی منافع طبقاتی و در   های گوناگون اعتقادی توجه دارد. باری، خو

سفه -ی طبقاتی او به مبارزه به لطف توجه شنگری برخالف فال صر رو تقادی اع -ی ع

عنوان یک دستگاه همگن اجتماعی نداردو روحانیت در وضعیت تاریخی به روحانیت به

ساس موضع طبقاتی دینی شود. بنابراین، در جنبش اصالحاش تجزیه میمعین، خود بر ا
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ست در رااز یک سلهسو، روحانیت فراد سل سویمرات  فکودالی قرار میس   گیرد و از 

ست نظریه صالح دیگر، از میان روحانیت فرود دینی و جنبش دهقانی پردازان جنبش ا

 (۲۵-۲۸، صفحه 1۸۴6خیزند. )انگلس انقالبی برپا می

چون مارکس جوان، یک ماتریالیستتت خداناباور و دشتتمن جا که انگلس هماز آن

عنی یابد. یی مذه  را به خوبی درمیبنابراین، ماهیت دوگانهناپذیر مذه  است، آشتی

نقش مذه  در مشتتروعیت دادن به نظم حاکم، و در عین حال، و مناستت  با شتترایط 

های اجتماعی، نقش نقادانه، اعتراضتتی و حتی انقالبی آن را، در حقیقت اکار بررستتی

 شوند.های شورشی مذه  مربو  میی انگلس به شکلمشخص و تدوین شده

مذه   یماابهرا بهانگلس در آغاز، به مستتیحیت اولیه دلبستتتگی پیدا کرد، و آن

دیدگان تلقی کرد. مستتیحیان اولیه از شتتدگان، دردمندان و ستتتمدستتتان، نفرینتهی

ترین قشرهای جامعه برخاسته بودند: یعنی بردگان، آزادگانی که از حق و حقوق پایین

شار وام، زمینخرده خود محروم بودند، و دهقانان شده بودند پایی که زیر ف گیر و فلج 

 (. ۴۰۷و  1۲1-1۲۲های ، صفحه1۸69)انگلس، 

آوری را میان مستتیحیت اولیه و جا پیش رفت که همستتانی شتتگفتاو تا آن

 دهد:سوسیالیسم مدرن نشان می

گرچه از  -این هر دو جنبش بزرگ حاصتتل کار رهبران و پیامبران نبودند  -الف

 ای بودندوهایی تودهها جنبشباب کمبودی هم نداشتند، بلکه هر دوی این این

ستم-ب سرکوبپیروان هر یک از این دو را مردمی  شده، تبعیدی و تحت دیده، 

 داد،پیگیرد مقامات رژیم تشکیل می

شارت میهر دو جنبش، رهایی قری -ج ادند. دالوقوع از قید بردگی و بدبختی را ب

ی گفتار -آمیز ای تحریکگونهو تا حدی به -اب دادن این همانندیوتانگلس با آب

شید اگر می»کند: از رنان را نقل می شته با سیحیان اولیه دا صوری از جوامع م خواهید ت

 «. دالمللی کارگران بیفکنیهای محلی انجمن بینکافی است نگاهی به یکی از شعبه
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ی ستتم و مستتیحیت اولیه در همهاز دیدگاه انگلس، این همانندی میان ستتوستتیالی

ها در بازگشت به مذه  مسیحیت ها، بیان آمال و آرزوهایی است که طی قرنجنبش

ی پرشتتکوه( و های ژون زیزکا )در خاطرهاز تابوریستتت -اولیه تجلی یافته استتت

ست سر )پس از آناباپتی ست1۸3۰های توماس مونت سه و ( تا کمونی های انقالبی فران

 ست تخیلی آلمان ویلهلم وایتلینگ.هواداران کمونی

ده به برجا یک تفاوت ماهوی میان دو جنبش نامانگلس بر این باور بود که در این

شم می سانچ سیحیت اولیه نجات ان کند، در حالی ها را به آخرت موکول میخورد: م

 (۴۵۰، صفحه 1۸9۴جوید. )انگلس که سوسیالیسم آن را در این جهان می

شتتود، روشتتن و تفاوت به همان اندازه که در نگاه نخستتت دیده میاما آیا این  

سی ست  برر شخص ا های دهقانی بزرگ آلمانی خالف آن را های انگلس از جنگم

ی مرتد دهد: توماس مونتستتر، خداشتتناس و رهبر دهقانان انقالبی و تودهنشتتان می

ست سلطنت خدا بر رو16های( قرن )آناباپتی ستقرار فوری   -ی زمین بود ، خواهان ا

شاهی هزاره سلطنت خدا، از منظر به گفته (1) ای پیامبران.یعنی برقراری پاد ی انگلس 

ای استتت بدون اختالفات طبقاتی، بدون مالکیت خصتتوصتتی و بدون مونتستتر، جامعه

 حکومتی که مستقل یا جدا از اعضای جامعه باشد. 

«  ترفند»حد یک  ی آن بود که مذه  را تاباری، انگلس هنوز هم در وستتوستته

شش کتاب « پردازیعبارت»کاهش دهد: او در این جا به  سر زیر پو سیحیت مونت م

قدس اشتتتاره می ند م به -ک به جن جه  خاص هزارهظاهراً انگلس از تو مذهبی  ای ی 

 اش، طفره رفته است.ی رازآلود اصیلمونتسری، نیروی معنوی و اخالقی و تجربه

ستایش خود را از پیامب کند، از عقاید او ای در آلمان پنهان نمیر هزارهانگلس که 

بینی انقالبی مذهبی( یاد )جهان« انقالبی مذهبی»و یک « کمونیستتتشتتبه»عنوان به

ستاز آن که آمیزه کند: این عقاید بیشمی شد های تهیای از خوا ستان آن زمان با د

بخش ییهای رهااز هدف (geniale Antizipation)« بینی درخشتتانپیش»یک 
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ساحت رهایی  که البته نباید -شهری مذه  بخش و آرمانپرولتاریای آینده بود. این 

ت انگلس بیش از این نکاوید، بلکه ارنست بلوخ به آن را با نظریه ی بازتاب تبیین کرد 

شرده و پُربار در کتابی به نام  سر، الهیات انقالب )»صورت ف آن (« 19۲۰توماس مونت

 (.۴۷، صفحه 19۴6کنید با انگلس،  ایسهرا واکاوی کرد )مق

ی انگلس، آخرین جنبش انقالبی که به نام مذه  به وقوع پیوست جنبش به گفته 

تانیستتم انگلیس در قرن  یالیستتم، بود. اگر می 1۷پیوری ماتر نه  مذه ، و  که  بینیم 

 ردهد، دلیلش ماهیت ارتجاعی سیاسی این فلسفه دایدئولوژی این انقالب را تشکیل می

ستان است که از سوی )توماس( هابس و دیگر هواداران سلطنت مطلقه نمایندگی  انگل

جنگی  (۲)کار دادباوریهای پروتستانی، در مقابله با این ماتریالیسم محافظهشد. فرقهمی

شتتان به راه انداختند ها و زیر پرچم مذهبی خویش و جنگجویانرا بر ضتتد استتتوارت

 (.99، صفحه 11۸9۲)انگلس 

ست: انگلس با درهم  سیار جالبی ا ستن نگرش تکاین تحلیل ب ه تاریخ خطی بشک

سم  ست. مبارزه میان ماتریالی شنگری بر جای مانده ا صر رو تأکید دارد که از میراث ع

خواهی و ارتجاع، آزادی و و مذه  لزوماً با جنگ میان انقالب و ضتتدانقالب، ترقی

ه ی ندارد، بلکه در این مورد خاص این رابطدیدگان و طبقات حاکم بستگاستبداد و ستم

 گیرد.کامالً معکوس است، یعنی مذه  انقالبی در برابر ماتریالیسم استبدادباور قرار می

ویژه انقالب ی رابطه پروتستانیسم و بورژوازی و بهانگلس نیز نظیر مارکس شیفته 

شش مذهبی  -شده بود  1۷انگلیس در قرن  صورت پو سم به  واقعی منافع که کالونی

ی ( خوشبختانه کاربرد این استعاره۲۸۰، صفحه 1۸۸۸بورژوازی جدید درآمد. )انگلس 

نمایشتتی )یا کارناوالی ( که مناستتبات پیچیده و دیالکتیکی بین طبقات و تصتتورات 

دهد، تنها تحلیل انگلس از کالونیسم مذهبی را تا حد پوشش مکانیکی مرموز کاهش می

 تر از مذه  را دری گستتتردهتوان فرضتتیهگر آثار او نیز مینبوده استتت، بلکه در دی

سرمایه شرایط وجودی  ستی،داری پیدا کرد: جزم تقدیرباوررانهپیوند با  بیان  ی کالونی
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ست رقابت شک ست که موفقیت یا  سانمذهبی این واقعیت ا  های تجاری به فعالیت ان

ل کنترل ومندتر و شرایط غیرقاببستگی ندارد، بلکه به نیروهای اقتصادی ناشناخته و نیر

 (3۰۰، صفحه 1۸9۲انسانی بستگی دارد. )انگلس 

ی مورد داری کالونیسم و سرمایهی بیان دیدگاه انگلس و وبر در باب رابطهمقایسه

یه گاه را در نظر ید که هر دو د به شتتکلی  فت،  کاچ قرار گر جه گکورگی لو ی تو

 بندی کرد:داری صورتوارگی سرمایهشکی

صا»  ست که ت س  برگرایش مذهبیِ انقالبیِ این فرقهدفی نی ای ها، ایدئولوژی منا

داری را )انگلیس و امریکا( فراهم آورده استتت... حتی های ستترمایهترین شتتکلناب

سممی ست  -و نیز انقالبی-توان گفت که اتحاد کالونی سان به د میان اخالق آزمون ]ان

های عینی که دنیا را به ی کامل قدرتجهانی( و استتتعالگری اینانستتان[ )ریاضتتت

بخشند )خدای پنهان و تقدیر( دارند و به محتوای سرنوشت بشر شکل میحرکت وامی

سازانه اما، هنوز واره )شکی در خود( را به نحوی اسطورهساختار بورژوایی آگاهی شکی

 (3)«دهد.کامالً ناب نشان می

ی هایی از وبر، دربارهنیز نوشتتتهلوکاچ در یک زیرنویس به عبارتی از انگلس و 

 ی سازگاری بین تفسیر ماتریالیستی انگلس وکند. مسألهشناسی مذه  استناد میجامعه

مهم »اهمیت انگاشته شده است: ربط و بیچون موضوعی بیهم« الیستایده»وبرِ ظاهراً 

سیر بی اهمیت وبر را می ست که آیا کسی تف لوکاچ، ) «پذیرد یا خیر این حقیقت نی

 (.3۷9، صفحه 196۸

سال زندگی در انگلیس، هرگز به روندهای شگفت آن که، انگلس با وجود چهل 

سی ستی یا برابری –سیا خواهی رادیکال)جنبش حفاران( که در انقالب مذهبی کمونی

 توجه به جنبش اصالحای نشان نداد. انگلس، بیپدید آمد، عالقه 1۷دینان در قرن پاک

ی در قرن شانزدهم تنها به تحلیل شورش بزرگ انگلیس آن هم از جنبه دینی در آلمان

 اش پرداخت. بورژوایی
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انگلس بر این باور بود که انقالب انگلستان آخرین انقالبی است که مذه  در آن 

ان ی مبدل و پنهنقشتتی انقالبی ایفا کرده استتت. انقالب کبیر فرانستته هرگونه چهره

شکارا به حوزه مذهبی را کنار زد و نبردها شانید: مذه ، پس از آن را آ سی ک سیا ی 

 (.3۰3، 1۸9۲گرا تبدیل شد )انگلس، دوره، تنها به یک نیروی سیاسی واپس

ناراضتتی از این امر در شتتگفت بود که بین  مارکس  یل نظیر  به این دل انگلس 

ی یک رابطه 19های کمونیستتتی قرن ی پرولتاریای آغازین و جنبشهای اولیهجنبش

سیحیت اولیه وجود دارد. او در مقاله صالحات اجتماعی »اش با عنوان قوی با م شد ا ر

شگفتی به این حقیقت درباره1۸۴3، در «در قاره ست، با  شاری کمونی سه ا ه های فران

 نویسد:کند و میمی

شان با وجود این که به ملتی تعلق دارند که به بی شهرت دارند، ولی خود ایمانی 

 مسیحیت همان»شان این است که های مورد عالقهفرضی از پیشاند. یکمسیحی

ست سم ا سعی دارند قوانین اجتماعی «. کمونی ستناد به کتاب مقدس،  آنان با ا

 «. ظاهری جوامع مسیحی اولیه و غیره را ثابت کنند

 

شناخت  ضیح دیگری برای این تناقض بجوید جز این که به عدم  ست تو انگلس نتوان

س ستکتاب مقدس از  شنایی وی کمونی سنده کند و بگوید: آنان آ سوی ب های فران

اند و چنین دریافته بودند که روح کلی های کتاب مقدس داشتتتهتری با نوشتتتهبیش

هایشتان کامالً مخالف کمونیستم استت. او با شتگفتی دریافته بود که نه تنها آموزش

یز به ، ن«کمونیستتم آلمان گذاربنیان»، بلکه ویلهلم وایتلینگ (۴)های فرانستتویایکاری

شه سفی، همانندی ری شتند. او به دالیل فل سم باور دا سیحیت و کمونی صول م ای میان ا

ست را نپذیرفت و بیشاین سیا ستگونه درهم آمیزی مذه  و  سیالی سو های تر به 

ند، گرایش داشتتت، های مذهبی مخالفداوریچون ما با پیشکه هم (۵)انگلیستتی، ا

 هایای فرانسوی که بازسازی مذه  را جاودانه و آن را به شکلهبرخالف کمونیست
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. (۴9۵، ۴9۰، ۴۸۷های ، صتتفحه1۸61کنند )انگلس، ی با برنامه وارد میجدید جامعه

های فرانسه در تدوین ی عدم مشارکت کمونیستنظر یکی از دالیل عمدهاین اختالف

بود.  1۸۴6اب از وایتلنیگ در ( و نیز انشع1۸۴۴فرانسوی )در -ی آلمانیکتاب سالنامه

 «عشتتق به کمونیستتم»ای علیه کتاب این امر موج  شتتد که مارکس و انگلس بیانیه

 هرمن کریگه منتشر کنند.

ستی نوین  سیالی سو سال، این حقیقت را که جنبش کارگری  سی  انگلس، پس از 

«  یهبغیرمذ»ی به نظر او کاربرد واژه -جنبشی غیرمذهبی است با خشنودی ثبت کرد

صلی« خداناباوری»ی بهتر از واژه ست. دلیل ا سخره گرفتن ادعاهای برخی ا اش در به 

که می باکونین(  یا  ند انقالبیون )نظیر پیروان بالنکی  یده»گفت به تغییر عق ی مردم 

شناسی به دستور مفتیان اوری تبدیل خداناب» یا با « با حکم قدغن کردن خدا»و « خدان

ست که بی« نبه یک ارکان اجباری ایما اعتقادی به خدا برای اکاریت کارگران این ا

مانی و فراستتوی مفهومی بی ی این واژه»ربط و مزخرف بود: ستتوستتیالیستتت آل

ضع  )خداناباوری( کامالً منفی، دیگر برای آنان کاربردی نداردو زیرا آنان دیگر در مو

ضع عملی  ستند، بلکه در اعتقاد به خدا در یک مو و آنان قرار دارندمخالفت تکوریک نی

گذاشتتته خدا را کنار  ند، زیرا در جهانی واقعی زندگی میدیگر آشتتکارا  ند و ا کن

 (.۵31-۵3۲، صفحات 1۸6۴اند )انگلس، اندیشند و بنابراین ماتریالیستمی

سی که دقیقاً به مقطع تاریخی موردبحث )یعنی پایان قرن  شنا بدون تردید این باز

و پیدایش عصتتر  1۸ی قرن ستتاستتی انگلس دربارهی اگردد، به فرضتتیه( برمی19

روشتتنگری فرانستته )عصتتر ولتر( مربو  استتت که مستتیحیت به آخرین دوران خود 

ی عنوان پوشتتش ایدئولوژیک برای هیچ طبقهتواند در آینده بهرستتد و دیگر نمیمی

های (. به هر حال او در تحلیل۲۸1، صفحه 1۸۸۸پیشرویی به کار گرفته شود )انگلس، 

های مذهبی بالقوه تری نشتتان داده استتت و به وجود جنبششتتخص، نرمش بیشم

 کند.اند، اشاره میای که شکل مذهبی به خود گرفتههای انقالبیگر و یا جنبششورش
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در مورد درگیری میان اسقف شهر  1۸۵3ای که در سال از باب نمونه، او در مقاله 

ستانی وقت )شاهزاد ی سرزمین بادن(، نوشته است از یک هفرایبورگ با مقامات پروت

ندن شتتورش مستتلحانه ی دهقانی در دفاع از روحانیت کاتولیک و نیز از بیرون را

توان این بازگشتتت غیرمنتظره به گونه میگوید. چههای پروستتی ستتخن میژاندارم

 را توضیح داد   1۷های مذهبی سنتی قرن درگیری

دهی ای که به شتتکل مخفی ستتازمانهای تودهحقیقت این استتت که تمام جنبش»

شکل رازآمیز و غیرقابل می شار نیروهای حکومتی قرار دارند و در آغاز  شوند زیر ف

اند عی این موضوگیرند. روحانیون ظاهراً فریفتههای مذهبی را به خود میکنترل جنبش

 شتتانها را بر ضتتد حکومت و در جهت منافعباورانند که هیجان تودهکه به خود می

)مارکس « انگیزانند، ولی در واقع ابزارهای غیرارادی و ناآگاه خود انقالب اند...برمی

 (.633-63۴، صفحه 19۵۴و انگلس، 

ی شتتگفتی استتت تحلیل انگلس از ستتپاه رستتتگاری در تر مایهچه حتی بیشآن

ا در ی مذهبی رکوشتید تا به هر قیمتی روحیهانگلستتان استت: بورژوازی انگلیس می

ستگاری را پذیرفت، »جا که: کارگر زنده نگه دارد، تا آنطبقه  سپاه ر خطر کمک به 

اند دگانگفت فقرا از برگزیکرد و میاین سپاه تجدید حیات مسیحیت اولیه را تبلیغ می

کنند و بنابراین عامل تضاد داری مبارزه میهای مذهبی خود بر ضد سرمایهکه با شیوه

اندو اینان ظرفیت آن را دارند که روزی خطری برای طبقاتی در مستتیحیت اولیه بوده

شتیبانان مالی ستند( بهثروتمندان )که امروز پ ، 1۸9۲)انگلس ، «. وجود آورندشان ه

 (3۰6-3۰۷صفحه 

ان کاتولیک اند: نه دهقانهای انگلس اشتباه بودهبینینیازی به تأکید نیست که پیش

نشدند.  تبدیل« خطری برای ثروتمندانبه»سآلمانی و نه هواداران سپاه رستگاری انگلی

ی مهم و قابل تأکید در باب این گفتارها، استتتناد صتتریح و دور از جا مستتألهدر این

که مذه  ممکن استتت بار ها استتت، و نیز گرایش وی به اینتعصتت  انگلس به آن
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سرمایه ضد صورت ایدئولوژی و فرهنگ  داری و )یا( جنبش انقالبی در آید. دیگر به 

ست در چند دههاین موضوع می شکلبای ستم( و به  سی بعد )یعنی در قرن بی یار های ب

داد، چیزی که برتولت برشت را مجذوب ساخت گیرتر از سپاه رستگاری رخ میچشم

ضوع نمایش شتارگاه»اش نامهو مو توان قرار گرفت، از جمله می« هایوحنای مقدس ک

سوی از دههبه چپ سیحی فران بخش امریکای و یا الهیات رهایی 193۰- ۷۰های های م

تا عصتتر حاضتتر اشتتاره کرد. اما این تاریخ دیگری استتت که  196۰ی التین از دهه

 بینی نکردند.مارکس و انگلس آن را پیش

طه مذه  و راب یل از  با تحل بارزهفریدریش انگلس  با م قاتی توانستتتت اش  ی طب

ی دستتتیابی به افق نوینی در رابطه ظرفیت اعتراضتتی آن را نشتتان دهد و راه را برای

ی عصتتر روشتتنگری )که مذه  را مذه  و جامعه بگشتتاید، البته متمایز از فلستتفه

ساخته و پرداختهتوطکه سم آلمانی )که مذه  را ی روحانیت میای  دانست(، و نوهگلی

 کرد(. جوهر انسانی ازخودبیگانه تلقی می
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 وگو با ژیلبر اشکارگفت
 ی حسن عالمیترجمه

دار چرا رشتتد بنیادگرایی در کشتتورهای استتالمی تا حد زیادی وام

  ناکامی چپ سکوالر است
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های طوری که فرقهبه. ایمبوده« بازگشطططت مذهبیون»ی اخیر شطططاهد در چند دهه

سططی ی جغرافیای سططیاکننده در صططحنهزونی به عنصططری تعیینطور روزافبنیادگرا به

های داری ِ نولیبرال نه تنها در ترویج ایدهاند. گسططترش جهانی سططرمایهتبدیل شططده

ده به هایش ایجاد شسکوالر ِ دانش و ترقی ناکام بوده، بلکه شوکی که در اثر بحران

 کمک رسانده است. های مذهبیای ِ مبتنی بر هویتهای فرقهتقویت ِ واکنش

ست سی صبات دینی فراتر رفتهمارک صرفاً محکوم کردنِ تع ا ر مذه و  ها همواره از 

پدیدهبه ند ای اجتماعی که میعنوان  یل های بستتیار مختلفیصتتورتتوا  بگیرد تحل

ست، کارل مارکس بر خصلت ِ دوگانهاند. آنکرده شهور ا ی مذه  تأکید چنان که م

سوی دیگر مایه ست و از  سویی یک توهم ا شت که از  ستدا سالی فرود ان، و ی ت

سیاری از جنبش شمایلب ستی از  سیالی سو شبرد اهداف یهاهای  هره شان بمذهبی در پی

 گرا از مسیح(.ی مسیحیان چپاستفاده اند )ماالًبرده

شابه آنچه در مورد  شورهای کاتولیکی دیده می بخشرهاییالهیات م د شودر ک

ها در گونه حرکتهای چپ اسالمی وجود دارد. اما ایندر کشورهای اسالمی نیز نشانه

شری و عق رقابت با جنبش شی ق سالم را به پیشهای بنیادگرایانه که خوان  مانده از ا

شتهمی اند که ن بنیادگرایان بودههای جهانی ایی بحراناند. در این دورهبرند توفیقی ندا

 عنوان یک نظام ارزشیِ بدیل مطرح کنند.اند خود را بهبهتر توانسته

https://jacobinmag.com/2016/12/hammer-cross-left-christian-revolutionary-andrew-collier
https://jacobinmag.com/2016/12/hammer-cross-left-christian-revolutionary-andrew-collier
https://www.jacobinmag.com/2017/10/pentecostal-religion-late-capitalism-protestant-ethic
https://www.jacobinmag.com/2018/12/church-liberation-theology-latin-america-left
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سادگی در خاکِ کشورهای اسالمی بهتوزیِ مذهبی چیزی نیست که اما این کین

صلت  شد، و تو گویی که خ شته با شه دا شد. در واقع اگرچه « ذاتیِ»ری این جوامع با

سالمی وعده شتهبنیادگرایی ا شت به گذ دهد، موفقیت ِ امروزش ی آرمانی میی بازگ

ست نو. آن ضیح میامری ا صاحبه تو شکار در این م شرویِ طور که ژیلبر ا دهد، پی

های چپ دار شکستبنیادگرایی اسالمی صرفاً متکی به کلماتِ قرآن نیست، بلکه وام

 .نیز هستسکوالر در جهان عرب و کشورهای اسالمی 

 

. چه ایدله در مورد مارکس، سنت مارکسیستی، و مذاهب منتشر کردهشما چندین مقا

 کنیدعناصططری در سططنت ِ فکری ِ مارکسططیسططم ِ کالسططیک وجود دارند که فکر می

ه فکر کهمچنان در فهم مسائل مرتبط با مذهب در دنیای امروز کارگشا باشند؟ یا این

امروز ِ  توجهی از مسائل ِکنید که سنت ِ مارکسیستی قادر به توضی  بخش ِ قابل می

 مربوط به مذهب نیست؟

سر این سیم. برای من ابتدا باید بر  ست به توافق بر سم کالسیک چی سی که معنای مارک

طور یعنی مارکس و همین –شخصه به معنای مارکسیسم در نزدِ بنیانگذارانِ آن است به

ندی گیری کرد. فرایشان آغاز به شکلی مشترکاز همان ابتدایی که نظریه – انگلس

عطفی کلیدی استتت. به طور خاص در رابطه با نقطه« ایدئولوژی ِ آلمانی»که در آن 

یط ِ تاریخی، و ها در تحلیل ِ وقایع و شتترای مذه ، رویکرد ماتریالیستتتی آنمطالعه

صر کنم که عنشان در نسبت با مذه  حائز اهمیت است. فکر میگیری سیاسیموضع

 اولی همچنان اهمیت ِ اساسی دارد، اما به دو شر .

https://www.jacobinmag.com/2016/11/engels-marx-ecology-climate-crisis-materialism/
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شر  اول این است که در نظر داشته باشیم که سهمِ اساسیِ مارکسیسمِ کالسیک، 

ئولوژیک را به مبنای های ایدشتتناستتانه استتت که واقعیتی رویکردی روشدر ارائه

ی دیالکتیکیِ بین مبنای مادی و ایدئولوژی را کند و در ادامه رابطهشان متصل میمادی

سی می ضروریِ ردِ قاطعانه کند.برر شر ِ  ست، از جمله ی هرگونه ذاتاین  گرایی ا

سعیدچه آن شرقرا  ادوارد  ساند. در تحت عنوان ِ  شهرت ر سم( به  سی )اورینتالی شنا

رود و تنها بر مبنای خطا می هحقیقت ستتعید در کتابش عمیقاً در خصتتوص مارکس ب

ی در مورد هند نوشتتته استتت او را در زمره 1۸۵3ای که مارکس در ستتال مقاله

ای که ستتعید در واقع اصتتالً با قالهدهدو مان ِ قرن ِ نوزدهمی قرار میشتتناستتشتترق

 سوءبرداشت خوانده است.

ای که در طور که در مقالههمان – شودمرتک  میی مارکس این مقالهخطایی که 

شرق» یمجموعه سم،  سی سی، جهمارک ضیح داده« وطنیانشنا سیده تو –ام به چاپ ر

ست، بلکه بیشدرکِ ذات ست که گرایانه از هندیان نی ستیِ خامی ا تر درک پوزیتوی

ی داراند. این ایده که سرمایهداری داشتهها از نقش سرمایهمارکس و انگلس در آن سال

ند خداو»همچنان که در ستتفر پیدایش « آفریندجهانی از روی تصتتویر خودش می»

 داریعمیقاً ناقص است: در واقع سرمایه« کندانسان را از روی تصویر خودش خلق می

کند، جهانی پویا و مستتلط در مرکز و جهانی مراتبی خلق میدوگونه جهانِ ستتلستتله

سعید نادیده می ستعمارزده. اما چیزی که  سلطه در بخشِ ا  گیرد اینمفلوک و تحت 

کند، و انگلس کار مشتتابهی در ه هند را رد میاستتت که مارکس در ادامه این نگاه ب

 مرات  ویرانگرتری استعماری بهیابند که سلطهها در میدهد. آنمورد الجزایر انجام می

https://newleftreview.org/search?query%5Bauthor%5D=Edward+Said
https://newleftreview.org/search?query%5Bauthor%5D=Edward+Said
https://www.haymarketbooks.org/books/590-marxism-orientalism-cosmopolitanism
https://www.haymarketbooks.org/books/590-marxism-orientalism-cosmopolitanism
https://www.haymarketbooks.org/books/590-marxism-orientalism-cosmopolitanism
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شد. آن« سازتمدن»که بوده تا این ی ایرلند درک ها این مطل  را در هنگام مطالعهبا

 داشتند. تری به آنات  مستقیممرافتاد که دسترسیِ بهای اتفاق میکردند که در زمینه

سعید باید از خود می سید که چهوانگهی،  ست که همهپر  ی آن متخصصانیگونه ا

شرق سی را وامکه او نقد  ست بودهشنا سی ست مارک شان ا اندو از انور عبدالمالک دار

سعید در کتابش پاره سونهای بلندی از او نقل میگرفته، که  که  کند، تا ماکسیم رودن

سم ِ تاریخی رادیکال مورد ست: ماتریالی صادفی نی سکله ت ترین و ستایش ِ اوست. این م

نامد. در یشناسی مای است که سعید آن را شرقآلیسمِ فلسفیتزِ آن ایدهمؤثرترین آنتی

سعید در ارائهواقع درک نکردن ِ همین نکته باعث می صویری از غرب شود که  ی ت

 گرایی بیافتد.در دامِ ذات آیدکه از خالل کتابش بیرون می

سل به  سی ِ وارونهشرق»شما با تو  یکه جای مابت و منفی را در دوگانه« شنا

ز اهیم اگرایی فرار کنید. اگر بخوتوانید از دامِ ذاتکند، نمیشتترق و غرب عوض می

تر ایشهمرات  ریشناسی خالص شویم، الزم است که افقِ تحلیل را به شکلی بهشرِ شرق

 هایها و دگردیستتیطور که شتترایط مادی خصتتلتزیرورو کنیم: باید دریابیم که آن

، از هر نوع که باشتتند، به همان «هافرهنگ»کنند، برعکس ها را مشتترو  میفرهنگ

مادیِ   یتِ   به واقع یاس  مانتاریخ شتتکل نمیق ند. اگر بخواهیم از ه های گوییده

یانه بگریزیم، به جای اینذات که تاریخ را از طریق مذه  توضتتیح بدهیم باید گرا

 چگونگیِ کارکردِ تاریخیِ مذه  را شرح کنیم.

ست که بپذیریم که  سیر ِ مادی از مذه  این ا س ِ یک تف شر  دومِ کاربردِ منا

دهد. در میان تمامِ های مذهبی را توضتتیح میی از پدیدهچنین تفستتیری صتترفاً وجه

https://pecritique.com/2014/12/24/شرقشناسی-وارونه-ژیلبر-اَشکار-ترجمه/
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ستو واقعیتی که با دیرپایی و شک مذه  پیچیدههای ایدئولوژیک، بیصورت ترین ا

حی های مذهبی هم نسبت دارد. برای دستیابی به توضیپذیریِ استاناییِ ایدئولوژیتطبیق

ستفاده کرد، ازجمله قبول از مذاه  باید از تمامِ ابزارهای موجود در قابل سانی ا علوم ان

 کاوی.شناسی ِ اجتماعی و رواناز روان

به فاً  ه  صتتر مذ تاب»عنوان تبیینِ  نه« باز ندگی نمو مادیِ ز بارز شتترایط  ی 

ستو و در این موردِ بهتقلیل سایر حوزهگرایی افراطی ا سه با  صوص، در مقای  هایخ

ست. تناقضایدئولوژیک، افراطی ستتر هم ه سیک  آمیز ا سم کال سی که گرچه مارک

ضعدر زمینه سبت به مذه  اعتبار بیشی مو سی ن سیا ند، این کتری کس  میگیری ِ 

شتتود. حقیقت این استتت که، بر خالف آن یا نادیده گرفته و یا بد برداشتتت می هِوج

سیاری باور دارند، مارکس و انگلس هوادار آن ستیزه»چه که ب اند، نبوده« جویانهالحادِ 

گرایانی وفادار و ملحدانی متعهد ها مادیاستتت. البته که آن نان که لنین هم نبودههمچ

شتتان فراتر رفتند، اعالم کردند هگلیِ دورانِ جوانی یِگرایاند، اما وقتی که از چپبوده

 چندان موضع ِ کارامدی نبوده است. –عنوان ردِ الوهیت به –که الحاد 

یا میخاییل  آگوستتت بالنکیل مریدانِ  در واقع مارکس و انگلس کستتانی ما

حال  گرفتند. در عینبودند به سخره می« با دستور»باکونین را که در پی الغای مذه  

نه از بازاهای ارتجاعی و دغلباید با استتتفادهکردند که حزب ِ کارگران که تأکید می

له مداخ بل  قا ه  در م مذ ند، از حق آزادیِ   بارزه ک ه  م فاع مذ لت نیز د های دو

سم به معنی جداییِ اکیدِ دین از دولت:  کردند.می سکوالری این یعنی دفاع ِ قاطعانه از 

ته همین لت و الب لت دین در دو خا با د فت  خال ل –طور م   فراموش و این دومی اغ

https://www.jacobinmag.com/2017/06/blanqui-marx-french-revolution-paris-commune-jacobins
https://www.jacobinmag.com/2017/06/blanqui-marx-french-revolution-paris-commune-jacobins
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رستتد که چنین رویکردی امروز از هر دخالت ِ دولت در دین. به نظر می –شتتود می

 تر مورد نیاز است.زمان بیش

 

عنوان یک زده شططده اسططت. شططما به« بازگشططت مذاهب»های زیادی در مورد حرف

که  ای از جهانویژه در آن پارهکنید، بهگونه این پدیده را تحلیل میمارکسیست چه

 تر با آن آشنا هستید، یعنی در خاورمیانه و شمال آفریقا؟بیش شما

شاهد تجدیدحیات ِ مذهبی  سو ما  شته به این  ست که از ربع آخرِ قرن گذ تردیدی نی

اند. این تجدید حیات خوانده« انتقام ِ خداوند»هستتتیم، تجدیدحیاتی که برخی آن را 

مه ما مهمه تأثر کرده، ا ه  را م مذا تأی  مه  یدی تر از ه یانِ  توح ثیرش بر روی اد

شان دادن محدودیتبوده ست برای ن ست. این پدیده ماال خوبی ا سم ا سی های مارک

کننده نخواهد بود اگر رشتتدِ اخیرِ باورها و رفتارهای کالستتیک، چرا که مطلقاً قانع

صرفاً  سرمایه« بازتاب»مذهبی را  سترش  سخگ صورت م  ولیبرالشی نشدهداری و 

د ای صادق است که قصهای مذهبیویژه در مورد گسترش بنیادگراییبدانیم. این امر به

 های قشتتری و جزمی خود از متونِ مذهبیدارند که جامعه و دولت را مطابق با خوانش

 شکل دهند.

داری، و جهش ِ نولیبرالی ِ سرمایه« بازگشت ِ مذاه »واضح است که مالزمتی بین 

شی ِ نظام شرقی، که خود همزمانی دارد با فروپا ستالینی در اروپای  ساا های دولتی ِ پ

 ای که ذکر کردم با موجی بین تغییرات ِ تاریخیای که در فهم رابطهوجود دارد. مقوله

ن به دی بال  مذهبی تعییناق یادگرایی  یل داری و بن نده استتتت، مفهوم آنومی نزد ام کن

https://www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-capitalism-labor-crisis-resistance/
https://www.jacobinmag.com/2016/07/david-harvey-neoliberalism-capitalism-labor-crisis-resistance/


 ی حسن عالمی یلبر اشکار / ترجمه 334 

سال  ست. من در کتابی که در  شر کردم،  ۲۰۰۲دورکیم ا سعی «هاجدال توحش»منت  ،

کند، مختل کردم که این مطل  را تشتتریح کنم. آن چه دورکیم از آنومی مراد می

ست رفتن ِ نقطه شرایط ِ وجودی و از د شابه آنچه که ما در های مرجع اشدن ِ  ستو م

گونه متغیرهای دهد که چهکنیم. دورکیم توضتتیح میجهان معاصتتر مشتتاهده می

سی-اجتماعی سیا صادی و  سنگربندیاعتقادی ِ آنومی باعث می-اقت هایی شوند که ازنو 

 شکل بگیرد.« دین، ملت، و خانواده»هویتی حول نقا  ِ همبستگی اجتماعی نظیر ِ 

ستِرا باید با نکته این کلید ِ تحلیلی ست کمونی شهودی دیگری از مانیف  ی عمدتاً 

ز گونه بخشی ادهند که چهها توضیح میجا که آنمارکس و انگلس ترکی  کرد. آن

ی بورژواها و اماالهم، ممکن است در مواجهه با غلتک توسعههای میانی، نظیر خردهالیه

یه ما به ع»داری، ستتر تاریخ را  که چرخ  ند  ند.تالش کن یده« ق  برگردان ی این ا

های دور از دوران گذشتتته« بازگرداندن»ی شتتهرِ خدا، به روزگار ِ غلبه« بازگشتتت»

سطی  ستان و یا از قرون و شته –با ست که گذ شدیکه الزم به گفتن نی ست  داً ای ا

حقیقتاً وجهی حیاتی از بنیادگراییِ  مذهبی استتت. چنین  –پردازی شتتده استتطوره

ای هدرکی به نامالیمات و دشتتواریای واکنش قابلگرایانهیلیِ واپسرؤیاپردازیِ تخ

یابی با جمعیتی ی کنونیِ ماستتت، خصتتوصتتاً وقتی که مترادف شتتود با هویتزمانه

ی یک قبیله یِی کوچک باشتتد خواه به بزرگضتتداجتماعی، خواه در ابعاد یک طایفه

 بزرگ.

سالمی از رب ای است که باید موج گسترش چشمگیردر چنین زمینه ع بنیادگرایی ا

شاره  شرایطِ آنومیکی که به آن ا سو را جانمایی کرد. در کنار  آخر قرن اخیر به این 

سالم شتهکردم، چند عامل دیگر هم در به وجود آوردن این موجِ ا اند و گرایی نقش دا
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المی ها، تقریباً در همه جا، از بنیادگراییِ استتی دولتاستتتفاده ها از این قرارند:آن

شدنِ جریانبه صت میالدیو گرا در دهههای چپعنوان پادزهری برای رادیکال  ش ی 

اسالم مستقر شده  دِای که وجود دولت بنیادگرای سعودی که درست در مهنقش ویژه

ست در این زمینه بازی کردو ظهورِ یک دولتِ بنیادگرای  سم آمریکا ا و عامل امپریالی

لت بدر ایرا ۵۷دیگر پس از انقالب  با دو یداً  که شتتتد ین  باب ن ادگرای اولی و ار

هایی که توسط دو امپراتوری ِ بزرگ ِ زمان اش در تقابل قرار گرفتو جنگآمریکایی

های آمریکا در افغانستان های اسالمی درگرفت: جنگیکی پس از دیگری در سرزمین

ل، ولت اسراییی دو عراق به دنبال حضور نظامی شوروی در افغانستانو و نقش شریرانه

 «ی یهودی.دولت خودخوانده»

پناه بردن به گذشتتته در خصتتوص استتالم در مقایستته با ستتایر ادیان از همه 

سه سو سالم، که دیرتر از قاطبهو ست. چرا که در مورد ا ی دیگر ادیان پا به انگیزتر ا

صه شته، به نظر میعر شتهی وجود گذا شمای کلیِ آن گذ سد که  ست ر ای که قرار ا

شناختهبازآ شود  سیح، اقتدا شدهفرینی  شکار با اقتداکردن به م ضادی آ شد. در ت تر با

سالمکردن به  سی و مبارزه پیامبر ا سیا صله تبعات ِ   جویانه دارد و از نوعی مدلبالفا

سالمی عالوه بر قرآن و حکمرانی حمایت می سنت ا ست که  کند. دلیل این امر این ا

دولت » یای به ایدهت. همین مسکله صالبتِ ویژهی نبوی نیز متکی اسحدیث بر سیره

پردازان اسالمِ بنیادگرایانه در طی قرنِ گذشته مشغول تنظیم دهد که نظریهمی« اسالمی

 اند.کردنِ آن بوده
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سه با  شاهد حرکتی قابل مقای سالم  سیحیت، که اتحادی « بخشالهیات رهایی»ا در م

سای کاتولیک و جنبش کارگ ست. ری ایجاد کرد، نبودهبین بخشی از کلی شما این  ا

انداز ای در مورد چشمدهید، و به نظرتان از این چه نتیجهگونه توضی  میمسئله را چه

 توان گرفت؟ی سیاسی ِ کشورهای اسالمی میآینده

وبر  از ماکس« پیوندهای گزینشتتی»توانیم با عاریت گرفتنِ مفهوم این مستتکله را می

توانیم ه وبر خودش از گوته به عاریت گرفته استتت. ما میتعبیری ک –توضتتیح دهیم 

سطوره سم و ا سیحیتِ آغازین، اگر نه واقعیتِ آن، چنان پیوندهایی را بین کمونی ی م

ستتم و ستتوستتیالی»ی گونه رزا لوکزامبورگ در مقالهببینیم: برای ماال ببینید که چه

یتِ آغازین و کند که بین مستتیحنوشتتت، تالش می 19۰۵که در ستتال « کلیستتاها

 ای وجود دارد بینکمونیستتم تجانس برقرار کند. به همان قیاس پیوندهای گزینشتتی

ی ما. اما ی استتالمِ آغازین، اگر نه واقعیتِ آن، و بنیادگراییِ استتالمیِ زمانهاستتطوره

جا این است که، در خصوص مسیحیت نهاد رسمیِ کلیسا شدیداً با تفاوتِ مهم در این

ستی مخالفت کرد، در حالی که در مورد اسالم، نهاد رسمی مذه  به این تفسیر کمونی

ی حمایتش از قرائت جزمی و قشتتری از دین این تفستتیرِ بنیادگرایانه را مورد واستتطه

کند با این واقعیت که قرائت رسمیِ اسالم دهد. این مسکله ارتبا  پیدا میتأیید قرار می

استتت که دو دولت استتالم قرار گرفته ارتدوکس ازای فوققویاً تحت تأثیر نستتخه

اند، یعنی: پادشاهی سعودی برای اسالم سنی، و جمهوری اسالمی بنیادگرا ترویج کرده

ها هم از رانت نفتیِ هنگفتی برای که هر دوی دولت –در ایران برای استتالم شتتیعی 

 حفظ خودشان برخوردارند.
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سو بخش قابلاز دهه صت میالدی به این  ش ضات ِ اجتماعیتوجهی از ای  -عترا

ستتیاستتی در میان ِ جوامع مستتیحی، به ویژه در کشتتورهای آمریکای جنوبی که زیر 

ستای تفسیر کمونیستی از مسیحیت ی امپریالیسم ِ آمریکا بودهسلطه اند، موضعی در را

یار کرده یاتِاخت که اله ند  هایی ا نده میر یات بخش خوا شتتود. در واقع، حرکتِ  اله

سمی قرار گرفته که اغل  بخش در بیشرهایی ساهای ر تر موارد در مقابل موضع ِ کلی

 اند.ها و امپریالیسم بودهمتحد ِ دیکتاتوری

سالمی در هنگامه شد ِ بآنچه در جوامع ا سالمی رخ داد نیی ظهور و ر ادگرایی ِ ا

ست برعکس بود. نمونه سال ی گویا ایندر شاهدِ انقالبی در  19۷9که، در حالی که 

توجهی های سوسیالیستی داشت و چپِ مسیحی در آن نقش قابلوئه بود که رانهنیکاراگ

سال با رانهایفا می هایی بنیادگرایانه و به رهبری روحانیت کرد، انقالب ایران در همان 

ی به پیش برده شتتد. فعاالنِ  چپی که معنای انقالب ایران را بد فهمیده بودند هزینه

ها توستتط حکومتی که در برقرار کردنش مشتتارکت گزافی برای آن پرداختند: آن

 بودند شدیداً سرکوب شدند.کرده

های این ستترکوب شتتامل ِ چپ ِ استتالمی ِ ایران هم شتتد، که در میان جنبش

سالمی سه با الهیات رهاییا ستند از همه قابل توجهای که قابل مقای سیحی ه تر بخش ِ م

شیعیکه از الهیات چپگرانهآنان  بود. شریعتی پرای ی  سط علی  شدکه تو ده بود اخته 

هایی وهیکی از اولین گرو قرار گرفتند، ... الهام گرفته بودند، بعد از مدتی آماج سرنیزه

 ی مشتتکوکِبه فرقهآنان  بودند که پس از انقالب ستترکوب شتتدند. بعدها در تبعید،

 کند.داد میی بهترین دوستانش قلمکه رودی جولیانی را در زمره ندمنحطی تبدیل شد
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بخش در دهد که معادلِ تقریبیِ الهیات رهاییی ایران نشتتان میاز طرفی تجربه

های توانیم به نمونهاستتت. می استتالم هم ممکن استتت و در حقیقت وجود هم داشتتته

  ِ داریمسلمانانِ ضدسرمایه»ها محدودتری در اسالمِ سنی هم اشاره کنیم که آخرین ِ آن

با « ترکیه پارک گزی در ستتال بودند که  یه دولت  ۲۰13شتترکت در جنبش  عل

ی ایران از طرف استتالمیِ اردوغان توجه برخی را جل  کردند. اما تجربه-کارمحافظه

شان می شیم چنین جنبشدیگر ن شته با هایی دهد که غیرواقعی خواهد بود که انتظار دا

به آن میزان نفوذ مردمی ند  با چیزی بتوان قایستتته  بل م قا که  ند  که  برستت باشتتتد 

ست، در مصر بهاخوان ه آن سرعت بالمسلمین، که یک جنبش ارتجاعی ِ بنیادگرایانه ا

ست که جنبش ست یافت. این انتظار از آن رو غیرواقعی ا سالمی، با در د های چپِ ا

کند و اختیار داشتنِ تفسیری از اسالم که پیوندهای معدودی با اسالمِ آغازین برقرار می

س  نمی ش برایالذا تالش سنت چندان اعتباری ک سیرِ آن  ف کند، باید برخالبازتف

 جریان قدرتمندِ اسالم رسمی شنا کنند.

شیم که  شته با سیحیت، انتظار دا ساس نوعی قیاس با م ست که بر ا ست نی در

بخش در اسالم هم ظهور کند. چپ در جهان اسالم صرفاً ی المانای الهیات رهایینسخه

خواهد بود، به آن « عوامانه»ای عمدتاً تی و در عوض پدیدهای الهیابه شتتکلی حاشتتیه

سالم را های عامیانهدهند. جریانقرار می« عامه»معنا که علما را در مقابل  ی چپی که ا

اند بخش مهمی از چپ در کشورهای اسالمی شان تلقی کردهعنصری کلیدی در هویت

شکیل داده سلط بودهرا ت سم مهمانداند و بلکه حتا در آن م صری رین ت. در این زمینه نا

ترین تجسمِ رادیکال شدِن نمونه است: جمال عبدالناصر، رهبر مصری این جریان، عمده

زبان و جهان ِ اسالم بود. البته که رهبری ی شصت میالدی در جهان عربچپ در دهه
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عاً قستتوستتیالیستتم وا»ناصتتر دیکتاتورمآبانه بود، اما آن روشتتی بود که عمدتاً ملهم از 

ست از وعدهشوروی در آن زمان بود که هنوز می« موجودِ سپردنِ»ی توان «  به خاک 

سرمایهدولت سال داری دم بزند، آنهای  شچف می 19۵6چنان که در  ست خرو توان

 که احمقانه به نظر برسد چنین چیزی را اعالم کند.بدون این

هار عربی، همه۲۰1۲در ستتال  ی ها به جذبههی توج، در چارچوب جریاناتِ ب

بارتی ، یا به ع«ای انسانیناصریسم با چهره»بود که نوستالژی ِ  قدرتمندی معطوف شده

سخه شت. در دور اولن صر امروز دا سم، در م صری ست  ی دموکراتیکِ نا انتخابات ریا

صباحی نمایندگی می سط حمدین  سال این جریان تو شگفتیِ آن جمهوریِ آن  شد. او 

شتتبیه برنی ستتندرز در کارزار انتخابات ریاستتت جمهوری در  انتخابات بود، چیزی

ترین مراکز شتتهری مصتتر، یعنی در قاهره و . در دو تا از بزرگ16 -۲۰1۵های ستتال

صاحبی بیش سکندریه،  شتاز، ا ترین رأی را آورد و در مجموع بعد از دو کاندیدای پی

آرا سوم  پنجمیش از یککردند، با بالمسلمین را نمایندگی میکه رژیم پیشین و اخوان

سامِ چاین« سکوالر»ی های عامیانهشد. تنها جریان د تواننمذهبی، می پچنینی، و نه اق

 های هوادارِ چپ را بسیج کنند.توده

ستی چپهای عامیانهچنان جریان سی گیرند، ها را نادیده میگرایی الحادِ مارک

ستی به نحوی از تحلیلبخش، اما در عین حال، مال پیروانِ الهیات رهایی سی های مارک

ها مسلمانانی معتقد، و در مواردی متظاهر، هستند، اما گیرند. رهبرانِ این جریانالهام می

ی گذرد )این شتتیوهشتتان با خدا از مجرای معادلِ استتالمیِ پاپ و استتقف نمیرابطه

سادهدین شیعی  سنی از  سالمِ  شیع روحانیت داری در ا ست، چرا که در ت محوریتِ تر ا
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با تری دارد، آن چنان که اینبیش قایستتته  گونه استتتت در پروتستتتانتیستتم در م

سم(. می سی شان نگه میشود گفت که آنکاتولی سمت خود دارند و در ها خدا را در 

کشتتند مقابل مزورانی را که پای خدا را برای اهدافِ ارتجاعیِ خودشتتان به میان می

ر، که همزمان هم بود با اوج رادیکال شتتدنِ کنند. در اوج محبوبیتِ ناصتتمحکوم می

سیا )که ازقضا المسلمین بهرژیمش، اخوان سازمان  سعودی و  سلطنتِ  عنوان همدستانِ 

شده بودند و هم وارد بود( دیده می هر دو اتهام شیه رانده  شدند و در تمام منطقه به حا

سعودی صر در تقبیح حاکمان  ست داده بودند. نا شان را از د ه عنوان خائنان ببه اعتبار

سالم تردید نمی ستند. اکاریتِ مردمی ها را متهم میکرد، و آنا شمن فقرا ه کرد که د

 برای جل که که او نیازی به این داشتتته باشتتد کردند بدون اینناصتتر حمایت میاز 

 طور که یکدهد که همانخوبی نشان میقِ الهیاتی بشود: این بهیشان واردِ دقاحمایت

 گوید، صدای مردم صدای خداست.لمال ِ التینی میاضرب

 

های ناصططری به مارکس تر شططرح دهید؟ آیا چپتوانید مورد مصططر را قدری بیشمی

صر، آیا میکنند؟ و اینرجوع می سم در م صری ی هایتوانید مثالکه به جز اخالف نا

ر د های مارکسطططیسطططتیگرایی ارائه کنید که ریشطططه در جنبشدیگر از نیروهای چپ

جا مثالً حزب کمونیسططت عرار را در ذهن دارم که از منطقه داشططته باشططند؟ در این

عنوان بخشططی از یک ائتالف توجهی برخوردار اسططت و اخیراً بهحمایت مردمی قابل

 در انتخابات پارلمانی پیروز شدند.
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سم دشمنی ندارد، گرچه به  عنوان مرجعامروز همانند گذشته، چپ ِ ناصری با مارکسی

ی شتتصتتت ی رادیکال شتتدنش در دههگیرد. رژیم ناصتتر طی دورههم در نظرش نمی

ست سی صر را، که خودش را منحل میالدی تعدادی از مارک ستی م های جنبش کمونی

سال  شد، در تک حزب حاکم 196۴کرد و در  صری تلفیق  و حتی  –اش با حزب ِ نا

اصریسم مارکسیسم در نجذب کرد. نفوذ  –« تشکل پیشتاز»در تشکل نخبگانی حزب، 

ویژه بعد از شکستی که اسراییل ی شصت میالدی و بهی دههچنان بود که در میانهآن

شش صری تحمیل کرد، بخش 196۷ی ژوئن روزهدر جنگ  صر نا های کاملی از به م

 گرویدند، از جمله« لنینیستتتی-مارکستتیستتت»عربی ناصتتری به مرام -جنبش پان

 یبخش ملی یمن جنوبی و جبههیادی آزای نظیر جبههی مستتلحانههای مبارزهتشتتکل

ی آزادیبخش ملی الجزایر هم وجود مردمی آزادی فلستتطین. نفوذ مشتتابهی در جبهه

توستتط  196۵ی منتهی به ستترنگونی احمد بن بال در ستتال ویژه در دورهداشتتت، به

 نیروهای نظامی هواری بومدین.

بل، برخی از احزاب کمونیستتتت در جها قا یا عرب نِدر م ند مراکش  مان زبان، 

سودان، تا جایی با اسالم کنار آمدند که ماالً این دومی، یعنی حزب کمونیست سودان، 

آمیزی بود، کرد. این البته عمل ِ مخاطرهش را با تالوت قرآن آغاز میاجلسات عمومی

 –توان درک کرد که حزب مردمی بزرگی مال حزب کمونیستتت ستتودان گرچه می

د بتوان –دو حزب بزرگ کمونیستتت منطقه در کنار حزب کمونیستتت عراق یکی از 

خطر ِ تالش برای تبدیل کردن ِ صدای مردم به صدای خداوند را بپذیرد. با وجود این، 

ی این بازی هستتتند: با زدن مهر تأیید بر ها همیشتته بازندهدر درازمدت کمونیستتت
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یاستتتت، آن با ستت ه   مذ مذهبی و ها خود را در زمین درآمیختن  بای  بازیِ  رق

 کنند.تر جلوه میدهندو رقبایی که در آن میدان مشروعبنیادگرایشان قرار می

بینادگرایان استتالمی پیشتتتاز حامیان ایدئولوژیک ستترکوب حزب کمونیستتت 

بودند. پیش از آن هم جعفر نمیری، که  19۸9سودان توسط عمرالبشیر بعد از کودتای 

ست سودان را در هارژیم دیکتاتوریش کمونی ی سرکوب کرده بود، طی دهه 19۷1ی 

ش بخعنوان منبع ایدئولوژیکِ مشتتروعیتهشتتتاد میالدی از بنیادگرایان استتالمی به

ستفاده کرده بود. همین وقمع وحشتناک حزب کمونیست اندونزی طور در جریان قلعا

ن ردند. ای، بنیادگرایان استتالمی و اماالهم نقشتتی کلیدی ایفا ک66-196۵های در ستتال

ترین حزب کمونیستتت حزب که بعد از احزاب کمونیستتت شتتوروی و چین بزرگ

ی این جهان بود نیز خود را درگیر درآمیختن مذه  با ستتیاستتت کرده بود. نتیجه

ی مذه  با ها نخواهند توانستتت که در عرصتتهداستتتان این استتت که مارکستتیستتت

که  ها در حالیکنند. مارکسیستهای مرتجع اسالمی رقابت بنیادگرایان و سایر گروه

کنند، باید هرگونه ستتوءاستتتفاده از عقاید مذهبی برای اهداف ارتجاعی را محکوم می

فه ند و وظی یت کن ما لت ح جدایی دین و دو یاً از  بارزهقو جاع ی م با ارت قادی  ی اعت

سپارند  سلمان مترقی خود ب سایر متحدان م سایرین وظیفه –مذهبی را به  ای که این 

 تری دارند.ی ادای آن مجهزتر هستند، چرا که در این عرصه اصالت بیشبرا

سایه ست عراق، باید گفت که امروز چیزی به جز  صوص حزب کمونی  ایدر خ

ها ی پنجاه میالدی بود نیست. همکاری آنچه که در دوران اوجش در اواخر دههاز آن

ین منجر شتتد که در آخر همان ی هفتاد میالدی تنها به اها در دههبا دیکتاتوری بعای

ها سرکوب شوند. آن اعضایی از حزب که از حبس و ترور جان دهه توسط خود بعای
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سط سالم به سین تو صدام ح سرنگونی  شدند. بعد از  در بردند مجبور به ترک وطن 

ها به عراق بازگشتند، اما در ادامه با مقامات اشغالگر همکاری کردند. ایاالت متحده آن

شارکت در مبارزات اجتماعی دوباره تحرکاتی پیدا ها دآن سالهای اخیر از طریق م ر 

ه اند، کای، آنها وارد اتحادی با جریان مقتدی صتتدر شتتدهزمینهاند. با چنین پیشکرده

عنوان یک پوپولیستتت رهبری مذهبی از یک خاندان روحانی استتت که عموماً به

ی یران خودش را از سایر جریانات شیعهشود و از طریق مخالفتش با نفوذ اتوصیف می

ز عنوان بخشی اهای عراقی بهکند. این هم درست است که کمونیستعراقی متمایز می

شرکت کردند. اما  سلط بودند در انتخابات پارلمانی  صدر در آن م ائتالفی که هواداران 

ست که اغراق هم نکنیم: این ائتالف  شد، بلکه« یبرنده»بهتر ا نها در میان ت انتخابات ن

 ترین تعدادستتی و پنج لیستتتی که در پارلمانی شتتدیداً چندپاره حضتتور دارند، بیش

سی ست آورد کر سی از  ۵۴صرفاً  –ها را به د سی. به 3۲9کر عالوه، این انتخابات کر

تر از نیمی از واجدین شرایط شاهد رشد عدم مشارکت هم بود، به طوری که چیزی کم

ترین دستتتاورد حزب کمونیستتت در این انتخابات شتتاندر آن شتترکت کردند. درخ

انتخاب یکی از رهبرانِ زن حزب از شتتهر شتتیعی و مقدس نجف بود. اما مجدداً باید 

آمیزی استتت، حتی برای حزبی که گفت که مبادرت به چنین اتحادی حرکت مخاطره

تر هم کم ناش با مارکسیسم حتا از آاش دارد و رابطهترین ارتباطی با گذشتهدیگر کم

 است.

ست سی ها باید در این بخش از جهان هم مانند هر بخش دیگری، زمانی که مارک

با نیروهایی وارد اتحاد بشتتوند که از جهات مختلف ایدئولوژیکی یا پراگماتیستتتی 

هت قانون طالییگیریج کان پنج  ما ند، ک که انقالبی روس های متضتتتادی دار ای 
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ها را ادغام ( تشتتکل1»آیند: م کرد به کار میتنظی 19۰۵الکستتاندر پاروس در ستتال 

( از مطالبات ۲آرایی کنیم اما با هم دستت به اعتصتاب بزنیم. نکنیم. جدا از هم صتف

شیم.  ست نک سی خودمان د ( مراق  حرکات ۴( تعارض منافع را پنهان نکنیم. 3سیا

شیم همانمتحدان که از این( بیش ۵مان هستیم. طور که مراق  تحرکات دشمنانمان با

گونه از وضتتعیتی که مبارزه مان باشتتیم، در پی این باشتتیم که چهنگران حفظ متحدان

 «فراهم کرده استفاده کنیم.

ه ی ژاکوبن منتشر شده انجام گرفتی انگلیسی مصاحبه که در مجلهاز روی ترجمه ی باالترجمه

شریه سوی در ن صلی فران ست. متن ا سیده  ۲۰1۸ی در فوریه« اکتوئل مارکس»ی ا به چاپ ر

 است.

 پیوند با منبع انگلیسی:

Marx an the Prophet, An Interview with Gilbert Asckar 

 :در مورد نویسنده

شکده مطالژ ستاد دان شکار ا شرقی و آفریقایی )یلبر ا شگاه لندن SOASعات  ( در دان

وطنی شتتناستتی، جهاناستتت. آخرین کتابهای وی از این قرارند: مارکستتیستتم، شتترق

شی رادیکال درباره(، مردم می۲۰13) : هادردنمون(، ۲۰13ی قیام عربی )خواهند: پژوه

 (.۲۰16عود کردن قیام عربی )

 :گردر مورد مصاحبه

ی اکتوئل مارکس است.و سردبیر نشریهنوما دوکانژ مورخ -ژان

https://jacobinmag.com/2019/04/marx-prophet-proletariat-muslim-fundemantalism-islam-socialism
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ز ۲۰1۴در آوریل  فربری  3۰۰، بیش ا ایق مسا ق ثر غرق شدن  فر درا مسا

ر د در آب که ستتتوا ن د. های آن بود یای غرب کره کشتتتته شتتتدن در

ده وا یان یخان ن ا ب د واکنش در قر ن غاز کرد یی را آ غذا عتصتتتاب   و ا

ار  زه  تصتتوی خواستتت جا فاجعه ا ز  ا ه تحقیق ویژه  ب د که  انونی شتتدن ق

د دهد، و فشتتا نکرده استتت. در  مدعی بودن ا یهدولت حقیقت را   یژوی

شد که کره ۲۰1۴ شر  شگفتاییک گزارش خبری منت  زده کرد،ها را 

ین  فرادی را که  یگزارش اعضتتاا ا یز  ن یک اعضتتای چند ستتازمان و 

جتماع شان مینآ ا د ن شرکت آنالین بودن د که  صاب دا عت ها را در ا

بل آنغذا مستتتخره می قا د و حتی در م ن جهها کرد زا  جو ت ی پ و 

یل می عد، در آور ب هار ستتتال  ً چ ا ب قری ت د.  ن مه۲۰1۸خورد ا ن ر ب یک   ی، 

لویزیونی تحقیقی، سنقش  ت شرکتفدرا نجمن  ا ایع کره، و  صن های یون 

شغول خوردن  سانی م ته بود چه ک ف ا شا کرد، چون دری ف ا بزرگ کره را 

به صتتتورت  مه  ا ن ر ب د.  ن گان بود ند غذا کن عتصتتتاب  ر ا ب را ب غذا در 

سترده سال گ ز  ا ایع کره  صن سیون  فدرا شن کرد که  در  199۷ای هم رو

 است. ده کرتأمین مالی میرا راستی های دستسازمانکالن  یمقیاس

ده می 1های بزرگ چیبولدر جمهوری کره شتتترکت ن د. خوا شتتتون

ه چیبول ب شتهشرکت  شکلها  ه متنوعای و بزرگ چندر ب ست که  ی ا

وادگی توستتتط مالک  وادهصتتتورت خان ره میو خان دا ا . شتتتودی وی 

د وسرعت رشد کردهها در کره بهچیبول ن د  ا ن سلط هست ر کره م ازا ب در 

ز زمان  ا ابیستتتاختو  قتصتتتاد کره پیوستتتته  19۷۰ یههدر د ی ا در 

شارکت  شتهم د. برخی دا ن عهشرکتا اب ت فقط در طی چیبولی های  ها 

شرکت سال به  ا چهل  ت ر جهانی سی  ازا ب سته در  شدههای برج دبدل  ن  .ا

                                                      

  ی جنوبی است، مگر چیز دیگری قید شده باشد.در تمامی این مقاله منظور از کره، کره 1 
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های ترین شتترکتفورچون، که بزرگ ۵۰۰ فهرستتت ۲۰1۸در ستتال 

به ندی میجهانی را رت داب لکترونیک و هیون ا سونگ  سام رز موتو کند، 

به زدهم و هفتادوهشتتتم ردهرا در رت ندی میهای دوا کند و در همین ب

عهشتترکت  13 زمینه اب یز در  یت ن فهرستتتدیگر  ین  د.  ا ن ر داشتتت قرا

ین، برخی چیبول را ب ا ن هها ب قتصادی جهانی رشد کرده هایقدرت ب نا  د. ا

ما، رشتتد ستتریع چیبول نا ا بحرا ب یز  ییهاها در کره  هن بوده  همرا

ست.  تی ا شکالت ذا یه، م سرما شت  با ن ا ند هر  ن صههما شخ سترش ی م گ

صادی چیبول قت شکالتا ست. در تالش برای مدیریت چنین م شده ا  یها 

ا آنهای و بحران ب ه  شیوه، چیبولهمرا یهها  سرما شت  با ن ا ا  را های  ب

ابت  هداف رق شرکتموفقیتفراگیر ا یهآمیز در میان  سرما ری های  دا

ا رو  غییر ستمرا ت سود  س   شد چیبول ک صه، ر ین عر ا د. در  دن را ها دا

یز می هن ب یت بحران مورد توان  مدیر ز بحران و  ا اریخی  ت جهعنوان   تو

ر  ستد. جال  داقرا یی  ا ازآرا ب ا  ی یر  غی ت ز  ا تر  فرا  ایی  مر معن ا ین  ا که، 

رد که چیبول ه شتتیوه ای دا ز جمل ها عناصتتر ضتتروری برای تجارت، ا

ساختار یه،  ول ا د  یه، موا فیزسرما یروی کار، و تجهیزاتیکی و های  ن  ،

هم می فرا ابی را  ی ر ازا ب های توزیع و  کار د. ستتتازو ن نه آور ی ین زم ا در 

یادیمسایل  ن ر  یبر جامعه هژمونی ترب  . شده استمدنی پدیدا

یو  9۰و  19۸۰های ها در دههبحران شتتترکت تون آن که  همان طور 

ند می حگرامشتتتی مطر تدار»ک ق ا ی  عالوه بر آن، و «بحران  ن بحرا

صادی  قت ستا تندها : چیبولا ف ا یان»]که  دری ن ز های[ ب ا اجماع خود را 

ست می . تودهد . یدئولوژیدهند. ا ز  ا سنتی آنهای بزرگ  ها جدا های 
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د.می ن ین چیبول 1«شتتتو را اب ن عهب جام ید در  ا ب هبرد  یها  یک را مدنی 

ابی هژمونی ه کار میی رب تدا ق ا ا  ت ند  ره  بستتت ا و مشتتروعیت خود را دوب

ساز ر  د، در عین حالبرقرا صادی خود را مدیریت هم ،ن قت ا زمان بحران 

هبرد آن ند. را طهکن یادی برای ستتتل ن ب یان  یها ستتتاختن  خود در م

زهای مردم، توده فاده ا ست هرم ا شی هاا ا ن صادی آنی  قت ا ز قدرت  ، ا ها

حال  داختندر عین  ن ا کت جا افع شتتتر ن که م اور بود  ب ین  ع ا ف ا ن ها م

ست. چیبول ست رهمگان ا ه بحرانها کارب ب سخ  پا هبرد خود در  ها را ا

غییری  ت ست و در طی زمان چه  شامل چی هبرد  کی آغاز کردند  آن را

نها  ت ایع کره،  صن سیون  فدرا بر  ا تمرکز  ب رم  صمیم دا ست   ت کرده ا

یه ما نجمن ستتتر ندها ی ما ن که هم  ها و هم چیبول یداری در کره 

ین های مدنی استتت برای ستتازمان ئه کنپرستتشا را ا پاستتخی  م. ها 

یادگ ن ب دو  ز ب ا ایع کره  صن سیون  سال ذفدرا ز طرف 1961اری آن در  ، ا

شته است.  یها روی جامعهچیبول فوذ دا ن  مدنی کره 

 

یه ما یت بحران سططططر در  یابیداری و راهبرد هژمونیمدیر

 مدنی یجامعه
ر که برایسرمایه صر الزم  اشدا ید عنا ا ب ست  سود مهم ترین هدف ا

یه را در سرما شت  با ن ا یط زمانی و  برای  ضایشرا شد. خاص ی ف ا ب شته  دا

یه باشتتت ستترما ن ا ید  یدر حالی که  تول د  ز رون ا تجاری و مالی خارج 

نجام می ما گیرد، ا یها یه شکل معرفّصنعتی،  یسرما ازطریق  ،سرما

                                                      
1  Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, trans. and ed. 

Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (London: Lawrence & Wishart, 

1971), 275–76 
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یجاد سود می ا ید، توزیع و فروش  ه پیش تول ب یه را  باشت سرما ن ا کند و 

یمی تدارکات  ین  ا ما هر مشکلی در  ا تهدیدی برایا جریان برد.   ارزش 

سود  یجاد  ستا ها ب یه در.  سرما ید و گردش  تول شکلی در   یک عالوه، م

ندمیوضعیت مشخصی  تمام توا ه بحران  روید. ب فرا باشت  ن ا ار   عی

ست که  ه معنی آن ا ب شرکت  سطح  شت در  با ن ا ن  ظامبحرا شت ن با ن  ا

یه ه بی یسرما ما را ا ست،  شده ا شکل  درنگی برای حل موجود دچار م

رد.  دا ن ً»آن وجود  قا ی ین  بحران دق ا هفته شدهدر  ن قعیت  که کهنه در  وا

ست و  یدنمی نوحال مرگ ا ا ی ب ا  ی ه دن ب د  ن ین  1«توا الً)ا حتما ضعیت(ا  و

ه استتت، که گرامشتتی آن را به ر همرا تدا ق ا ا بحران  ه ب ب ا ا های توده»م

. . یدئولوژی بزرگ. ا ز  د چون طبقههای ستتتنتی خود جدا میا  یشتتتون

ده استتتت حاکم اجماع ز دستتتت دا ا عمال » و «خود را  نها در حال ا ت

سرکوب یروی  ین  ۲«ن ا تعریف کرد.  ست  شرکت د نظرا ر تحلیل یک 

یز ر برای یک شتتترکت  ن تدا ق ا رد. بحران  طباق دا ن چون توان هممیرا ا

تعریف  ز دستتتت کروضتتتعیتی  ا د که در آن شتتترکت اجماع خود را 

ته، ودهد می ف ا ی یل  قل ت قتصتتتادی  ا قدرت  ه  ب ها  ن ت یدئولوژیک  و  ا تفوق 

ز دست میبر تودهرا خود   . دهدها ا

ه چیبول ب اد  حتمال زی ه ا ب خود  فردهای منحصتتربهویژگی ستتب ها 

ز بیش شخاص  ا ا بحران حقوقی ا ب ر دیگر  تدا ق د. مواجه میا ، نخستشون

ًچیبول قیما ست ره می ها م دا ا سط مالکان  شرکتی تو د. در مدیریت  شون

مدیریت  مالکیت و  ین ز هم امعمولی،  ا ا  م ا ند.  در تفکیک جدا هستتتت

                                                      
1 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, 276 

2 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, 275–76 



 ی داود جلیلیکیونگ پیم کیم / ترجمه 3۵0 

بهمورد چیبول رد.  دا ن ابع خود را در عالوه، چیبولها مصتتتداق  ن ها م

فع مدیران ا ن سیج می شانجهت م هادکنند و آنب ن ز طریق  یی ها را ا ها

ند  ن ا کلم یر ههکنترل می دب ا د ت ند. دوم،  ها برای ، چیبول19۸۰ یکن

نجام ید و  ا تول جام  ن ا یه و  سرما شت  با ن بدادی و توزیع بر رژیما ست ا های 

یه د. ستتوم، چیبول یستترما ند شتترکتخارجی متکی بودن ن ا های ها م

شته بزرگ شرکتایچندر تی ها، ع دول اب ن ر م ب ند،  ست تی متنوعی ه کا ا

رند ر محلی مستتلط دا ازا ب ر  ب دو  ن تیجه، آنا ن ا . در  ب قتصتتاد کره را  ا ها 

عهها ده ب ا ت ند. چون چیبولکنترل می شرکت  شد خودها برکن ه ب ای ر

د رن تکا دا ا ع دولت  اب ن فع مالکان را ، م ا ن سیج میبرای م ند ب مدد هبو کن

ر کشتتور بخشتتی تنوع ازا نحصتتار خود درمیب ا ه  ب درا  برای مردم ، آورن

ز چیبول ا شی  ا ن شکالت  شیدن ها و شناخت م سش ک ه پر شروعیت ب م

ا آسان است. آن ت سب  ها ن

ست که در یپهنهمدنی یک  یجامعه نی ا شرکت بحرا رای آن  ها ب

هبرد  ابیهژمونیکاربستتتت را که خود تالش می ی حالی  ند. در  کن

اقدی مورد مناقشتته و فهوممدنی م یجامعه ه استتت، من  ف ن یگا تعریفی 

نجمن ا قلمرو  ه عنوان  ب تعریف می هایآن را  ار  ت ه خودمخ ب که،  کنم 

ین دولت و در جاییعبارت هگلی،  ده ب وا ن د/خا فرا  ی. جامعههست 1هاا

یادی مد حد ز ا  ت ز گروهنی  کل ا ح متشتتت عتهای صتتتا یز منف ن ، و 

امه رن ه و ها و ستتازمانب ن تی های کنشتتگرا  ی. من جامعهاستتتغیردول

یل می های ( سازمان1کنم: )مدنی را برای سه گروه به صورت جدا تحل

و تی )ان جی ا ح های ها( و گروهکنشتتتگر و غیر دول عت صتتتا منف

                                                      
1 G. W. F. Hegel, The Philosophy of Right (Oxford: Oxford University Press, 

1952). 
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ه۲، )عمومی ن تشتتت( رستتتا ن ا مهها و بخش  ا ن مل روز ها و ارات، شتتتا

نشتتگاهی و آموزشتتی. در  ی( جامعه3، و )خبرپراکنیهای شتترکت دا

یت  ها هبرد هدف ن ابیهژمونیرا جاچیبول ی ی ا ین  دها  ماع در ا اج

افع شرکتاست که مدنی  یجامعه ن افع عموم  هام ن ین مردم م ا ا  ب است. 

هبرد  ین را ا ابیهژمونیحال،  ا توستتعه ی ب ه  ی یهمرا باشتتت ستترما ن ه و ا

به اگزیرمدیریت بحران  د. تکامل می ن ب ا  ی

 

 ها چیبول یابیهژمونیظهور راهبرد 
تأسیسات را خصوصی ، 19۵۰ یدر دهه یه و  ول ا د  همچنان که دولت موا

بستتتگی بهای بزرگ کرهشتترکتکرد می ز طریق وا لیت حاکم  های ا ا

ه دستتتت می ب د. شتتترکتپول  ن یهآورد ول ا د  از برای  یها موا ی ن مورد 

ا شکر یعصن د، آرد،  نحصاری کردن ا به را  ن پ ا فرآوری و  ب سودآن و   ها 

د هاد. آنبه دست آوردن ن تی مالک  ا مجوز دول ب ، ها  ا م ا د.  های مالی شدن

ا 1961در ستتتال  ب مدن،  یدان آ ه م غییر کرد. رژیم  ب ت ارتش اوضتتتاع 

شرکت د و به  ر دا قرا صادی را هدف خود  قت ا شد  سعه و ر ستور تو ها د

ا  ت د  نمندیدا یه عتیبخش صتتندر تر ی خود را بیشهاتوا ری ستترما گذا

ا بخش ت ند  کتکن ما شتتتر ا جاری.  مالی و ت نههای   تأمینهای ها هزی

له  ز جم ید صتتتنعتی، ا تول از برای  ی ن ع مورد  اب ن هادهم تی ن ردا های وا

صنعتی ید  تول از برای  ی هموردن ساختن کارخان ناکردهای بزرگ، و ،   نب

ار بؤتوزیع م یشبکه سی ارب سی ر ثر را ب ب ین رو، عالوه  ا ز  ا ند.  ت ف ا ی اال 

پنیستتتاختن شتتتبکه ا ژا ب فعت های صتتتاح گروهها و دیگر هایی  من

یه ظامیدر منطقه دارسرما تنی بر عملکرد و  - ، رژیم ن ب وقات م برخی ا

قیم خود های شتتترکتطرح بط مستتتت تنی بر روا ب وقات، م ها، و برخی ا
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ا رژیم آن ب ین شتتر -ها  ا بود.  ع  اب ن ین م ا ر تدارک  زا ب ه کتا ها مجبور ب

د. ی های توسعهبرد سیاستپیش ا آن بودن ب بط خوب   رژیم و حفظ روا

ه، شتترکت۷۰و 196۰های در دهه ب د. های بزرگ  ستترعت رشتتد کردن

یاالت متحده حمایت نه ا لکه  ب شت،  صادی جهانی وجود دا قت ا نها رونق  ت

ر خود  ازا ب سرد  شدن در جنگ  ده  رن ب ه و در تالش برای  ئ را ا صادی  قت ا

ب هرا  ب از کرد.  ب نههای کرهعالوه، شتترکته روی کره  ا هزی ب های ای، 

ز شتترکتدستتتمزد کم یع را ا ا وقات صتتن پنی، تر خود، برخی ا های ژا

ایع آن صن ا زمانی که  ی بود  ن سودآور   منفی آمدهای برونیپیها دیگر 

شت ه همان  ،دا ب ند.  ت یلتحویل گرف هبرددل ز را ا سودآوری ، یکی  های 

تأمشتتترکت پنی  ا های کرهین شتتترکتهای ژا ب ناوریای  کاالی  ف و 

یه ه ستترما ب ید، صتتادرات، و فروش محصتتوالت  تول از برای  ی ن ای مورد 

ر ازا ب مریکا و دیگر  د توستتعه، شتترکت 1.های غربی بودا های در رون

به هتدریج بزرگ  کل کنونی چیبول ب که ها شتتت د  ن مد وعی  بهدرآ ن

پنی  رتستتتویک یهژا درا شتتتب تدا در ، 196۰ ی. در دههستتتازی کردن ب  ا

ا سامسونگ، شرکت ب  ، ز سازمان را ا  بوروکراسیها ساختن نوع جدیدی 

کل بزرگ و  یر رد آن س أدر ردب ین، وا ا ر  ب د. عالوه  ن غاز کرد آ

ته بود، به صتتورت شتترکت د که رژیم هدف گرف ایعی شتتدن های صتتن

نگ لدی ا ه ب امربو  ظهور های متنوع در حوزهبزرگی  ن های مربو  و 

ین شتتک ا ه  ب د، و  ر کردن ازا ب تیجه،  داخلیل، بر کل  ن د. در  مستتلط شتتدن

د  عهشرکتتعدا اب ت سال کره ترشرکت بر 3۰ یهای  ه  19۷۰ای در  ب

                                                      
1  Robert Castley, Korea’s Economic Miracle: The Crucial Role of 

Japan (New York: St. Martin’s, 1997); Paul Burkett and Martin Hart-

Landsberg, Development, Crisis and Class Struggle: Learning from Japan 

and East Asia (New York: MacMillan, 2000). 
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ه  19۷9و در ستتال  1۲6 غ شتتد.  ۴۲9ب ال ب یان دهه  تاشتترکت  ا ، 19۷۰پ

یه چیبولها بهشرکت مروز روشنی بسیار شب ا د. شده های   بودن

پی، 19۷9در  ت در ف ن حران  ب ز  ا فو، یرکود نتتاشتتتی  یا ن جهتتا  ل 

یه سرمایهسرما یی،  های مازادگذاریداری و  ا شیمی سنگین  ایع  صن در 

ا  ت شید  سال طول ک ه چیبولچند ب یل ها  د دل ن ن ا م یط،  شرا سریع  هبود  ب

های نفت و نرخ ب رز های تعدیل  بری ا را هبود تر مطلوبب ب وضتتتعیت را 

شند بخ هب ب سال .  یژه در  فق، در 19۸۵وِ شاملگروه  کهپالزا  توا  پنج 

شور سه،  ایهک ن پنآفرا ا و ژا ی ن ا ت ری ب  ، مریکا ا مان،  د ل ضا کرده بودن ، ام

ست ا د ب مان  ل ا پن و مارک  بر ین ژا را ب مریکا در  ا کاری در ارزش دالر 

ه اجرا درآمدی رزنرخ مبادالت ا یط، چیبول در. ب شرا ین  ای های کرها

سر دهه سرا یش  19۸۰ یدر  فزا ا تی جهانی خود را  اب قیمت رق ند  ست توا

ا ب ا  م ا شور  دهند.  شدن ک یزه  ت شرفت در دموکرا ه مدد پی های جنبشب

جتماعی در  غییر 19۸۷ا ت داوضاع بزرگی در ،   . رخ دا

ا  هادینب قیم ریاستتت جمهوری در  شتتدنن تخابات مستتت ن جنبش  پیا

ظامی دیگر نمی19۸۷ ز طریق رویکرد، رژیم ن ست جامعه را ا ن  هایتوا

ه ان ی تدارگرا ق به محض  یا ژیم، ترل رضتتعیف کنتپیشتتین کنترل کند. 

ا مقاومت بیچیبول ب قهها  ب د. چیبولسا شدن قبالًی کارگران مواجه   ،  ها

ز طریق می ند ا ست ن ئتالفتوا یرو ا ن ا دولت  ند. هاب ی کار را مدیریت کن

ما زمانی که ا ین چیبول ئتالفا ات  تضتتعیفها و دولت ب ب عتصتتا شتتد، ا

ا کنترل  ب ند  نستتتت توا پیوستتتت. کارگران دیگرنمی  ه وقوع  ب کارگری 

ر چیبولامینظ یط کار ها، تشتتدید کار، دستتتمزدوا یین و شتترا ا پ های 

ند. چون چیبول ی ا ی ب ار  امناستت  کن ز طریق ستترکوب ن ها کارگران را ا

شدید کنترل می قیم و  ست هبردهام ید را ا ب د، کارگران  مان به هی یکردن
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زه مبارزه دا ن ها ن ا ه کار می جوی ب ند. آنرا  ست شکل، ب ستار حق ت ها خوا

تحادیه ستمزد، و حقوق عمومی های کا فزایش د ا تیک،  ارگری دموکرا

ین  ب د.  ن یهکار بود امبر  ژوی ت ر  19۸۷و ستتتپ ز ستتته هزا ربیش ا کا  پی

شرکت ید در  تول د، و  انههای بزرگ کارگری رخ دا ست ی توقف در آ

 . بود

ز  ا نظر چیبولما ب کارگری  یام  ق ین  ا تی  تضتتتعیفها  ب ا ق مت ر قی

ن شانکه مزیت مطلق ها،آن ها را سودآوری آن،ی بوددر تجارت جها

د. رئیس آن ضتتددرنگ ها بیکرد. آنتهدید می حمله را شتتروع کردن

ایع کره اعالم کرد که اعضا می فدراسیون صن ند تجارت خود زمان  ن توا

یطی نمی حت چنین شتتترا ند چون ت قل کن ند منت ل ی ا ت ه  ب ند را  ن هتوا  ب

ندکستت  زن ب تخابات ریاستتت وکار دستتت  ن ا ا نزدیک شتتدن  ب  ، ا م ا  .

ین کار وجم ب یز  تند در ستتت  هوری، دولت و حزب حاکم تصتتمیم گرف

ً قیما ست یه م شرکت سرما ند. چون  ا دخالت کن ب یروی کار، که  ن ه  ب ها 

ز آن ا عتصتتتابی  دیلی جنبش ا ب ند،  از داشتتتت ی ن د،  ها محروم شتتتده بودن

ند  داشتتت ا برخی درخواستتتن ب فقت جز آن که  . کنندهای کارگران موا

تحادیه ا تیجه،  ن شرکت های جدیدیدر  عههای در  ب ا یجاد چیبول یت ا ها 

ا حدی  ت هبود  محیطشتتد و  ب ندی زمان، ستتیستتتم طبقه. همیافتکار  ب

ر و دستتتتمزددستتتتمزد یافت. در حقیقت ها برقرا فزایش  ا انگینها  ی  م

ین ستتال ب قعی  ا ، در کارخانه1991و  19۸۷های دستتتمزد وا ت  1۲.۵ها 

صد،  ر یعنی در ب را ب ز دو  ا فزایش  ۵.۴بیش  ا صد  سالدر ین   19۸۲های ب

یافت، که  19۸6و فزایش  را ت ب ا ی ثیر شرکت 1یسود عمل ا ت  . گذاشتها 

                                                      
1  Hyung-Joon Park, Chaebol, The Transnational Capital that Dominates 

Korea (Seoul: Chek Sae Sang, 2013), 315 
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غییرات، چیبول ت ین  ا ه  ب پاسخ  ت دستخوشها در  د ش یبحران مدیری دن

باشتتتت خود را  ن ا هبرد  یر را غی ت دو  ن قاومت آغاز کرد ا م ب . در مواجهه 

ه  ب ابت  شدید رق غییرات در سب کارگری و ت سیای  نظم جهانی و ت آ

ز طریق رویکردقی، چیبولشر سود ا س   های جدید تالش ها برای ک

د. آن ن یهکرد د. گذاریها در ستتتطح جهانی ستتترما ن های عظیمی کرد

هبرد طافرا ع ن ا یان بخشهای  های م ز مرز ا که  های پذیری را هم 

مالی عبور می جاری و  ند. صتتتنعتی، ت ت کار گرف ه  ب بال کرد  ق در 

ه چیبولکارگران،  ب قوا  تمام  ا  ب ه . چیبولدحمله دستتت زدندضتتها  ب ها 

عیین دستمزد ت ا کارگران برای  ب به جای مذاکره  هایی مبادرت روشها 

د ن فع  کرد ا ن ها م ن ت تأمین می خودشتتتانکه  م را  یک ستتتیستتتت کرد. 

سته ستم طبقهشای سی ه  ب شد. چیبولساالری  فه  ضا ندی مزدی ا بب رای ها 

پنی  به روش ژا ید  تول هم آوردن  فرا ا  ب ازی ساشینیم –کنترل کارگران 

سازی عطاف -و خودکار ن ا م  ستخدا د و ا تعدا د و کنترل  ذیتالش کردن ر پ

د. دولت جدید  بال کردن یزرا دن بط  19۸۸در ستتتال  ن ا دخالت در روا ب

ه چیبولکار آن ب انون  ق یت جمعی و نظم و  من ا هداف  ، ترویج ا ها ها

 یاری کرد. 

ه چیبول ب سبت  ز خیزش جنبش دموکرانظر مردم ن قبل ا ی سها حتی 

سنجی  ساس نظر بود. برا ار منفی  سی ز  19۸3ب ا ایع کره  صن سیون  فدرا

سخپنج پا ر  شور، هزا سطح ک سخ ۷۵دهنده در  پا صد  قاد گویان در عت ا

ند ا های کرهکه رشتتد شتترکت داشتتت ت ه خاطر حمایت دولت بوده  ب ای 

لیت ب ا نها های خود آنق ت سخ 1۲.3ها، و  پا صد کل  ا در ب ین دهندگان  ا

ره بزارکره هایکه شتترکت گزا ا ز طریق  ا کستت   آمیزتقل  هایای 

د. ستتود می ند مخالف بودن ین احستتاس  درپیکن ا یزه کردن،  ت دموکرا
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ی ضا ار قوه میتن ل ا ب سی ی  سیا سی و احزاب  سا انون ا ق ست در  ن ازتتوا اب ب

بد ا ه. در آن زمان، مردم چیبولی ب ظامی را  اتوری ن ابه یک ها و دیکت ا م

عه لقی می مجمو تهت ین خواستتت ا د و  ن یزه کرد ت که دموکرا کردن را 

یزه ت قتصتتادی و دموکرا اد هردو کردن ستتیاستتی ا فری ند  ضتتروری هستتت

سی می سیا د. احزاب  باتکردن ل ه مطا ب فزودن  ا ا  ب صطالح مردم را  ندا  ب

قتصتتتتادی تدموکرا ا ارهیزه کردن  ب مدی و کنترل  یدر بری درآ را ب

صادی  قت ه ا سی ب سا انون ا هادی  19۸۷ق ن شکل  یانبه  د. دولت  ب کردن

ست جمهور منتخ جدی ا ریا ب یز،  ن ست19۸۸در  د  سیا ا ،  ب هایی مرتبط 

هبری شتترکتشتتفافیت در  قتصتتادی  هارا ا و کنترل بر ستتر تمرکز 

دسازی پیشبرد ها را در عین چیبول هادیآزا  کرد.  ن

ه  یه در جامعه سب ب باشت سرما ن ا ی،  یکاهش شدید مشروعیت  مدن

هبردی چیبول ز کاربستتت ستتیاستتت را ا اگزیر  ن ابیونیهژمها  ی  ی برا

د. در  ر خود بودن تدا ق ا ایع کره 19۸1مدیریت بحران  فدراستتیون صتتن  ،

امه شرکت روزن صدای خود  یمالکیت یک  شار  ت ن ا صادی را برای  قت ا

ن  ا رهبرا ب یز  ن سم مختلفی  ایع کره مرا صن سیون  فدرا ست آورد.  به د

ه ن سا شگاهی و ر ن ر کرد، و دا شریاتای برگزا بط عمومی را  ن متنوع روا

سال شرکتبرای  ا، در  م ا د.  شر کردن سیون  19۸۷ها منت فدرا بود که 

مه ا ن ر ب ایع کره  ن مانصتتت نظیم و ستتتاز ت هبرد هایی را  ه را ب هایی را 

ابیهژمونی ایع کره بودجه ی صن سیون  فدرا د.  صاص دا  یجدید خود اخت

فکار عمومی  همدل کردنعظیمی برای  ا خودا یت ب ل عا ف ز  ا های آغاز و 

نه ا ب وطل یت  جذب نظرری مختلف برای فرهنگی و هن یدا ما مردم ح

 کرد. 
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سیس سهؤم تأ سی یس سیا مور  صادی کره ) -ا قت سال KISEAا ( در 

د که چیبول نشتتان 19۸۸ فرهنگی دا هبرد  ه را ب ابیهژمونیها نستتبت   ی

ند.  ین مؤسسهجدی هست ا بودجه ا بط عمومی چیبول یب  حلها برای روا

سأله ین م ضی  یا ز منظر چیبول -فر سیس –ها ا یدهشد  تأ ا های که 

ادرستی که میان مردم ته رواح ن ف ا ز آن،  ی ه  یکه جامعه روستا ب کره 

فتهچپ و رشتتتد قدرت ستتتندیکایی  ا ی یش  مر گرا ا ین  ا ز  و  ا قاد  ت ن ا ه  ب

هها منجر میچیبول ن ایع کره،  فدراستتیون صتتن نها شتتود. طبق اعالم  ت

ن، روشنفکران، و سیاست را لکه نمایش خیرهایمدا ب ی اهجریان اصلی، 

ستان لویزیونی، دا شرکتها و کمدیت سبت به  ه ها مردم را ن ها گمرا

تیجه، استتتتدالل میمی ن ند. در  ز شتتتد که مردم در کن ستتتخن گفتن ا

ارهچیبول نها درب ت  ، ن  یها قدا ف بری، و  را ب ا ن نقش پول در ستتتیاستتتت، 

صحبت می جتماعی  یت ا سکول تیجه، چیبولم ن ند. در   ها برای تدارککن

ه صطالح اطالعاب ارها شرکت یت دقیق درب د نقش مفید  صا قت ا ها برای 

جاد فضتتتتای کره تالش می ی ا مان برای  حال هم ز ند، در عین  کن

یی شدهمقرراتوکاری کس    1.کوشندمی زدا

هبرد  ترطور که پیشهمان شد، را ده  شان دا ابیهژمونین  هاچیبول ی

سه حوزه ا حد زیادی در  شد. حوزه یت یی  ست یجامعه مدنی اجرا  نخ

یت عال ف مل  مانهای ان جی اوشتتتا مدنی و گروهها، ستتتاز ی هاهای 

و منفعتصتتاح  ا های مدنی در ها و ستتازمانبود. در حقیقت، ان جی 

اتوری ها قرن ستتتب کره به ا دیکت ب تمرکز قدرت دولت مرکزی، که 

بال می ظامی دن سعهن اشد تو هبرد چیبولن ین، را را ب ا ن ب د.  ته بودن ف ا ها در ی

                                                      
1 Federation of Korean Industries (FKI), 50 Years History of FKI (Seoul: 

FKI Media, 2011), 438–39 
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ین حوزه به ا ارجحیتهایی بود که گی ترویج سازمانسادا بب تطا ق شان 

ایع کره  ی. ستتازمان برجستتتهداشتتت فدراستتیون صتتن مورد حمایت 

سیون آزادی کره ه فدرا ب ست سب بود که  ی ستیزی خود معروف کمون

نه، آنبود. در همین  ی یون دالر و  ۴.۵ هازم ل ی یون دالر در  ۲.۸م ل ی م

فدراسیون صنا199۰و  19۸9های سال ز  ا د،    1.یع کره دریافت کردن

فدراسیون برای گسترش  تشارات بود.  ن ا ه و  ن دومین حوزه بخش رسا

ا رهبران  ب یتی خود  ایگاه حما ه فکریپ سان شگاهر ن شارکت ها ها و دا م

شد سترش بخ یتی خود را گ ایگاه حما پ ا  ت ایع کره کرد  صن سیون  فدرا  .

ا  ب غل   هیها یستتت کنندگانت لویزیونی، نویستتندگان، و کارتون ه ت ب ها 

سطه یر عمیق آنأت یوا ر میها بر مردم همایشث ین هایی برگزا ا کرد. 

ز چیبولتالش ا ئه تصتتتویر منفی  را ا ز  ا مهها جلوگیری  ا ن ر ب های ها در 

ته بود. آن هدف گرف دبی را  ا ار  ث لویزیونی و آ مهت ا ن ر ب ز  ا های ها 

ه نقش آن ب شده  ده  صاص دا لویزیونی اخت د. ها حمایت مالی میت کردن

امه هاآن شی را برای روزن عاتی و آموز ل صت مطا ن فر دا نگاران، کارمن

نشتتتگاهیان، و  ز  یبرجستتتته هایچهرهدولت، دا ا کارگری در خارج 

هم می فرا   ۲.آوردندکشور 

 . ود عال ب ف فکار خود هم  ا قیم  ست شار م ت ن ا ایع کره در  صن سیون  فدرا

ه چیبول ب ا نستتبت دادن احستتاستتات منفی مردم نستتبت  به درک ب ها 

ادرس ز چیبولن ا قتصاد، ت  ا یست  نشریاتها و  ز جمله ب بط عمومی، ا روا

ز یک کتاب را منتشتتتر کرد که گزارش ر نستتتخه ا های مخدوش هزا

                                                      
1 Deok-Ryul Hong, “FKI, Spokesman of the Chaebol Hegemony,” Journal 

of Korean Social Trends and Perspectives 35 (1997): 27–28 
2 FKI, 50 Years History of FKI, 443 
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ه چیبولرسانه ب ا هکرد. در آن زمان، چیبولها را منعکس میها نسبت 

یده ا ز  ا فاده  ا استتت ازار آزاد یب ب اد  ت اقتصططط د أکبر مشتتروعیت خود  ی

قتصتتتتاد کره کردنتتد، عبتتارتی کتته درمی ا ی جنوبی در مقتتابتتل 

امه رن ر می یشدهریزیب قرا فاده  ست ا شمالی مورد  ا توجه کره  ب گرفت. 

ینبه  ا که چیبول ا ب پیوستتته  د و  بودن ن د  ر آزا ازا ب قتصتتاد  ا ها محصتتول 

دسازی دولت  دسازی  -سیاست آزا رزآزا از کردن  نرخ ا ب هره،  ب و نرخ 

ر  ازا یهب نه حذفو  ستترما ارا تیی دمخا -  های دول ین عبارتلف بودن ا  ، 

ً ا ق ی بل دق ا ین ق ا ر  ب به  بود. برای غل ن ناقضاجرا  کار، آنت ها های آشتتت

د  صدد برآمدن شمالی به یجنگدر ا کره  ب شروعیت سرد  ه منبع م ب ا ا م

دهند ،خود ایع کره حتی شکل ب صن سیون  فدرا فوروم  1991سال  در. 

د را  ر آزا ازا ب قتصتتاد  دا ر کردن هبرگزا ب دعای آن .  ا ا ب ر عالوه،  ازا ب که 

ا کتاب ب شر  ر مین قرا قاد  ت ن ا صاد کره را مورد  قت ا شدههایی که   دهد پر

یزه 19۸9در ستتال  ،استتت د  نشتترفرهنگی  یجا یجا ا د را  قتصتتاد آزا ا

ز پروژه ا یزه بخشتتی  د. جا تخاب کتابآن یکردن ن ا ود ها برای  هایی ب

داری می د هوا ر آزا ازا ب قتصتتتاد  ا ز  ا تابکه  ین ها را بکرد و آن ک

ابخا نشگاهنهکت  . ندکردهای سراسر کره توزیع میها و دا

ان یسوم جامعه یحوزه ست یر شگاهی و دب ن ی  یدا صیالت عال و تح

ایع کره بر  فدراستتیون صتتن یهبود.  ا ا کستتانی که  یپ ب ستتاختن شتتبکه 

ه چیبول ب سبت  شتندن ه دا ن ا ست سات دو سا سته در  ،ها اح شخاص برج ا ا ب

عه مل می یجام عا ت گاهی  نشتتت اتیها کرد. آندا ی ه  نشتتتر ی را هم عل

ستگی، نظریه ب تکوری وا ز جمله  ضد نظم موجود، ا ستی و  ی ل ا سی سو های 

بر استت ابی آناکه  رزی ا ان  بستتیاریها در آن زمان محبوبیت س  در می

شگاه ن شجویان دا ن س  میدا به عالوه، آنها ک د.  شر کردن ها کرد منت
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صادی  قت ا ز قدرت  ا قاد  ت ن ا یه  شی را عل تهگزار ف ا شرکت تمرکزی ا در هو 

قتصتاد کره منتشتر  ایع کره حتی کردنا فدراستیون صتن یون  ۲.۵د.  ل ی م

مه ا ن ر ب ز  ا یت  ما خارج  یدالر در ح لت در  یت دو هدا حت  عات ت ل طا م

نشتتگاه نشتتجویان دا نهدر  1.ها پرداخت کردبرای دا تحصتتیالت  یزمی

سال  ایع کره در  صن سیون  فدرا سطه،  صادی  19۸6متو قت ا سی  د در موا

ز آن زما ا ید کرد و  شی برای تول ه عنوان هدف آموز ب ن آن دروس را 

سر کره  سرا ایع کره در  صن سیون  فدرا ست.  شر کرده ا ه مدارس منت ب

عالی طه و  مدارس متوستتت ماعی  جت عات ا ل طا گاران م د  ،آموز قتصتتتا ا

د را  ر آزا ازا ب قتصتتتاد  ا ل،  برا ی ول دن های ، در عین حال کتابآموزش دا

ا محتو مصتتتور یب ارهی ا د بری درب ر آزا ازا ب قتصتتتاد  نای دانشا  ۲آموزا

 منتشر ساخت. 

نددر  ی ستردهمدیریت بحران، چیبول فرا صورت گ هبرد ها به  ای را

یجاد اجماع عمومی  ا ا هدف  ب  ، یر ادراک عمومی را غی که بر ستتر آن ت

افع  ن افع نآم ن لقی شتتودها م ت فدراستتیون  همگان  ند.  ه اجرا گذاشتتت ب

ه ب ایع کره  ه KISEA ویژهصن ب سازمان اختصاصی را  ه  اب ا ی م برای اجرا

هبرد  ابیهژمونیرا ی  یهای مختلف جامعهفرهنگی خود در حوزه ی مدن

هبرد  که را مانی  جاد کرد. ز ی ابیهژمونیا ظام هاآن ی کل ن د به شتتت ن م

شد ا حمایت اجرا  ب اربودجه هایردیف، ساخت سازمانیای و  پس  ،های 

ز بحران  یز همچنان یکا ما، چیبول مستمرتالش  ن ا د.  ن ا اقی م یب  ها خیل

د. در سال  شدن ا بحران بزرگ دیگری رودررو  ب ی 199۷زود  ل ،بحران ما

                                                      
1 FKI, 50 Years History of FKI, 440 

2 FKI, 50 Years History of FKI, 446 
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، ا غل   آسی بینکه در کره ا مللی پولبحران صندور  ل ده می ا ن ود شخوا

 آغاز شد. 

 

  یابیهژمونیراهبرد  یآسیا و توسعه 199۷بحران مالی 
سال چیبول د. جهانی 199۷ها و کره در  شدن ا بحران رودررو  سازی ب

هه ز د ا کا 19۸۰ یمالی  مری ا حت رهبری  ر  ،ت چا هان را د قتصتتتاد ج ا

صمیم بی باتی کرد. ت فق پالزا 199۵ث صه توا شخ آغاز جدیدی در  یم

اریخ کره  وت پن کاهش ارزش ین  راکهد. چب ه درخواست ژا ب مریکا  را ا

ساخت تهاجمی چیبولمجاز  ید برون، حرکت  تول سمت  مرزی و ها به 

یه ز ستتترما فاده ا ماستتتت اهگذاری کالن، وا ی های کوت ر مال ازا ب ز  ا مدت 

ست خورد چون چیبول خلق درجهانی  شک تظار  ن ها مزیت سود موردا

ه ن گا اییی ن توا ز  ا یهای غیر  ما ندهای ستتتر داشتتتت ن چون  1.گذاری خود 

یمهقیمت ن سال  هاهادیهای  صورت جهانی در آغاز  کاهش  1996به 

ز چیبول ا هیافت، بستتیاری  ب قتصتتاد کره  ا دها و  ا شتتدت صتتدمه دیدن ب  .

نده، چیبول مات وجود عالئم رکود آی قدا ا خاذ  ت ا لت کره در  ها و دو

د و برخی چیبول ز جمله دوو، دومین چیبول مناس  شکست خوردن ها ا

دا ز گروه هیون ی یبزرگ آن زمان کره پس ا ن د. زما شدن ست  شک ی، ور

سال  شرقی را درنوردید، کره آ 199۷که بحران مالی در  سیای جنوب 

ا بحران رود ب یز  مریکا بودررو شتتتد و همانن ا دولت  ،طور که آرزوی 

                                                      
1Won-Keun Song and Lee Sang-Ho, The Business Structure of Korean 

Chaebols and Concentration of Economic Power (Paju: Nanam, 2005), 51  
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ین مجبور شتتد ب لی پول رو برای دریافت کمک مالی به صتتندوق  مل ل ا

 . آورد

امه رن ب ه اجرای  ب ین یدولت کره  ب هاد و صندوق  ن لی پول گردن  مل ل ا

افع صتتتندوق بینکمک ن ه م ب امه  رن ب یافت کرد.  مالی را در لی های  مل ل ا

ه ن مریکا، والپول، خزا ا صادی دولت کره داری  قت ا ستریت، و مقامات  ا

ً 1.کردکمک می قیما ست امه م رن ب ز  ا شی  ه چیبول بخ هایی که مقامات ب

یجاد  ا شور کره  صادی در ک قت شت. آن کردها د ربط دا ًبودن ا  ها عموم

ین ب صندوق  دعای  لی پول را ا مل ل ید میا د تأی شدت بحران کره کردن که 

ز ستتاختار  اشتتی ا هبرین اکارچیبول را ن یی ها و  ید اصتتالح  استتتا ا ب و 

ینشتتود زا ا ار .  د، ستتاخت دن هبریرو دستتتور دا ازستتازی و چیبول را ب ها 

ه مریکایی شرکت مشاب ا ین مالکیت و مدیریت  یعنی شودوهای  ب یی  جدا

یز  ن فزایش و  ران. آنستتهام وقحقا ه چیبولها همدا ب ها دستتتور چنین 

بت ا نستتت ت د  ن د بدهی را دا کارهای  یروی  ن ند و اخراج  و  کاهش ده

ز شرکت فاده ا ست سانی مجاز شمرده شد.ا ن ا یروی  ن یمانکار  پ   های 

امهها استتتدالل میچیبول رن ب د که  ها را دچار صتتندوق آن یکردن

، مقاومت می تجدیدستتتاختارستتتازد و در مقابل بحران می ا م ا د.  کردن

ز چیبول ا سیاری  ان ب ستورات در آن زم ا د ب ا حدی  ت ند  ت صمیم گرف ها ت

ند چون،  مال همراهی کن حت لت متمرکز بود، و ا قدرت در دستتتت دو

د. آنداشت در صورت عدم شون همطابقت ورشکست  ب هبرد ها  سرعت را

فزایش شتتتفافیت در مدیریت، کاهش بدهی ا ا  ب باشتتتت خود را  ن ها و ا

قدینگی و  ن به جریان  ند، در عین حال  شناخت سمیت  ه ر ب امربو   ن نوع  ت

                                                      
1  Joo-Hyung Ji, The Origins and Formation of Neoliberalism in 

Korea (Seoul: Chek Sae Sang, 2011), 248–50. 
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ازدهی اه ب ت د. چیبولکو ن د یت دا ولو ا بمدت  ق مدیریتی  الًها  هبرد  را

یه اد و ستترما اد را برای فشتتار قوی در جهت رشتتد بدهی زی گذاری زی

تنی بر  ب هبریم ز  سبک را االا ه ب ما چنین  ب ا د.  سته بودن ه کار ب ب یین  ا پ

بود. چیبول ن یت آمیز  هبردی دیگر موفق ر را که ب ند دوو،  ن ا م هایی 

مه دا تار یا شته رف ر میحهای گذ صرا ز وقوع بحران ا ا د، کتی پس  ردن

ین حال، چیبول ا ا  ب د.  یان رستتتیدن ا پ ه  ب ا ورشتتتکستتتتگی  ا ها کامالًب  ب

مه ا ن ر د.  یب ن ندوق همراهی نکرد گذشتتتتصتتت ا  ر  ب ب را ب مان، در  ز

ًجهت ا ت ی ها ن د، و   دهی مجددستتتازمانطرح  گیری دولت مقاومت کردن

ین حال، آن ا ا  ب د.  دن ار مدیریتی را شتتکستتت دا تهاجم کامل ستتاخت ها 

کارگر را آغاز ک یه  د. آنعل ن یش رد فزا ا ند نرخ  نستتتت توا یت  ها ن ها در 

سته شای ند،  ستمزد را کند کن سال د ز  ا ، که  برای آن  19۸۷ساالری را

ه کنترل  ب ند، و  تقویت کن د، در ستتیستتتم دستتتمزد  فشتتار آورده بودن

عظاف ن ا ند. پذیری بیشعددی و  ب ا ی م دست   تر در استخدا

پیشتتتین، بحران  ند بحران  ن ا ده 199۷م ن ر و بحرا یدربرگیر تدا ق ا ن 

صادی بود. در حالی که چیبول قت ا یز بحران  هن ب ز ا مندنظامصورت ها 

هبرد  19۸۷ستتال  ابیهژمونیرا عمال  ی را برای کستت  مشتتروعیت ا

د، بحران می ه 199۷کردن د  شتتدتب فرا ا ین مشتتروعیت صتتدمه زد.  ا ه  ب

شور چیبول سیاری در داخل و خارج ک یهب ول ا صر  ها بحران یها را مق

نمی نستتت ین ددا ب ا 19۸۸، و  قاد ۲۰۰۲ ت ت ن قهبیی هاا ب ز چیبولستتا ا ها ای 

شده بود. شر  قاد منت ت ن ستردها صورت گ فکار عمومی منفی را ها به  ا ای 

مایش می ه ن به کاخ ب ، حزب حاکم، و جمهوریریاستتتگذاشتتت که 

جازه می صادی ا قت ا امهمقامات  رن ب ا  ت د  شده برای  یدا  یتجزیهطراحی 

 ند. ها را اجرا کنچیبول
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شروعیت، چیبول ا بحران م ب د ها بهدر مواجهه  ن ت صمیم گرف سرعت ت

ر  کارزا ند و  فزایش ده ا ه  ۵۰ مازادصتتتادرات را  ه را ب یاردی را  ل ی م

ا  ب ا مشتتروعیت خود را  ت ند. هدف آن بود  خت دا ن را ب صتتادرات  تأکید 

هبه ه را ب ا ا یت چیبولم هم ند و ا فزایش ده ا ه مردم را ها حل بحران  ب

ندیادآوری  ین. کن زا ز موضتتتوع ا ا د برای طفره رفتن  ن رو تالش کرد

صالح چیبول، سکولیت آن ا شامل م شرکت که  هبری  ها در بحران و را

شفافیت بود، شار دهند.  شانگفتمان جدیدی را که مطلوب و  ت ن ا بود 

ر، چیبول تدا ق ا ا بحران  ب هه  هبرد در مواج ید را ا ب ابیهژمونیها   ی

ز تر و فشردهفرهنگی را گسترده ا ه اجرا میتر  ب شتند.گذشته    گذا

سال  ایع کره در  صن سیون  ته 1999فدرا جتماعی  یکمی شارکت ا م

ین  ب شبکه  یجاد  ا شتهشرکترا برای  یجاد کرد و  ایهای بزرگ چندر ا

مه ا ن ر غییر های ویژهب ت هدف  ا  ب گاه ای  بط عمومی چیبولجای ها روا

فدراستتتیون، چیبول به ستتترعت طراحی و اجرا کرد. تحت رهبری  ها 

مان ارت پ مهد ا رن ب ه مشتتتارکتظاهر اختصتتتاصبههای ها و  ب ته  ف ا های ی

د و  یجاد کردن ا جتماعی خیریه را  ین ا ا یه آغاز بهتالش در  ری سرما گذا

د. در حقیقت، در  ع مختلف کردن اب ن فدراستتیون،  براستتاسم نظرستتنجی 

انگین ی نه م عالیت یهزی جتماعی ف شارکت ا ای شرکت کره ۲۰۲های م

ز  یون دال 1.۸9ا ل ی ه  19۸۸ر در سال م یون دالر در سال  ۴.۴۸ب ل ی  ۲۰۰۲م

شان می سونگ ن سام شد. مورد  غ  ل ا ه چیبولهدهد که چب ها در آن گون

د، ستتامستتونگ زمان توجه بیش دن جتماعی دا ه مشتتارکت ا ب  ستتهمتری 

یت عال ف مک برای  یت و ک ما ا ح ب  ، ماعی خود را جت یت ا های مستتتکول

ز  ا ه  ن ا ب وطل یون دالر در ستتتال  ۴1.6دا ل ی ه  19۸۸م یون دالر  13۸.1ب ل ی م
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د ۲۰۰۰در ستتال  فزایش دا نها در عرض دو ستتال، بودجه 1.ا ها آن یت

سال  یز در  ن سیون  فدرا یافت.  فزایش  ا ر  ب را ب سه  ز  ا شور  1999بیش  من

قاد ت ن ا شد  ز ر ا جتناب  شرکت را اعالم کرد. برای ا ن اخالقی  ز مردا ا ها 

بفاستتد کستت  ل د ها اعالم کشتتفافیت، چیبول یهوکار و مطا ن ل ی ا د م ردن

ست سیا شکالت پولی در  شفاف و م ز طریق مدیریت  ساد را ا ف ها و 

ند.   اخالقی حل کن

بال بحران  ه دن ا جنبش، چیبول199۷ب ب ه  ل ب قا ه م ب د ها مجبور   قدرتمن

و ا د. ان جی  شدن یه خود  شته که چیبولها عل ضرورتی برخالف گذ ها 

سازمان مر  ا ه  ب شتند که  دا د، ی مدنی توجه دهی در جامعهن شن ا ب شته  دا

سعه ته بود،چون تو ف ا ی ن نی  سیون  ی چندا یزا ت سب  دموکرا فبه  ن اوذ ن

و به ا سی جی  سیا ا، که احزاب  روپ شد کرده بود. برخالف ا سرعت ر

شکاف هادی  ن ازتاب  یز هاب ست ستها و  سی کره ه سیا نند، احزاب  وا ت ا  ن

ز ازتاب ا هب ب نی بخشتتتیدن  یادی ستتتاختاری نگرا ن ب د، و  های مردم بودن

جاد ها ان جی اورشتتتد  برای ی د. ا ن همبستتتتگی مردم برای »کرد

هبود مدیریت  مهمی( سازمان PSPD) «دموکراسی مشارکتی ب بود که 

به میچیبول ل ین تشتتکل که .کردها و شتتفافیت در مدیریت را مطا  ا

ً سا سا ده ا شگاهیان یدربرگیرن ن دعا میبود دا ا فزایش کرد که ،  ق حقوا

براسهام شرکت  ران و مدیریت  فزایش ی دا دیل ا هترین ب ب سهام  ارزش 

نه. در همین است ی قلیت را جنبش سهام 199۸ها در سال ، آنزم ا ران  دا

ا درخواست اصالح در مدیریت  ب قدان شفافیت را  ف ند، که  خت دا ن ا ه  ه را ب

ز دالیل  -شترکت  ا لقی می 199۷بحران مالی  اصتلیکه یکی   -کرد ت

                                                      
1  Samsung, Samsung Community Relations White Book 2000 (Seoul: 

Samsung, 2000). 
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ر زا ب ا ته بود و  یت هدف گرف عال ًخود  ف ا ت مد ر را ع ال ب ن ی کا ون ان ق های 

  1کرد.متکی می

ندبزرگی میتهدید  راها جنبش پی اس پی دی چیبول نستتت  چون دا

ین ارهجنبش پرستتتش ا ار مدیریتی، بزرگ یهایی را درب ترین ستتتاخت

نی چیبول انونی پی اس ها مطرح مینگرا ق هبرد  ا کاربستتت را ب کرد و 

د بستتیاری را جل  می فرا ا ینپی دی حمایت  ا ا ب ها حال، چیبول کرد. 

سازمانضدحمله ز طریق  ع ای را ا ی ا صن سیون  فدرا یت  های تحت هدا

هام د. جنبش ستتت ن د ی  دا ترت بکره  یت را  قل ا ران  هام( دا ت )ا داشتتتتن ا 

ستگاه ست  خا ر ا ازا ب ظم  صی و ن صو ستی که مخالف مالکیت خ ی ل ا سی سو

سازمان د،  دن ر دا قرا قاد  ت ن ا یی مورد  یما هپ ایع کره را صن سیون  فدرا های 

د. هفتگ ن ر کرد تر پی اس پی دی برگزا بر دف را ب عتراضتتتی را در  ا ی 

مانچیبول به ستتتود آنها هم ستتتاز که  د  ن جاد کرد ی ا ها در هایی را 

شتترکت  یخبر یگفت. طبق گزارش شتتبکهمدنی ستتخن می یجامعه

هوا  ز Munwhaمون ا یع  ا صن سیون  فدرا جتماعی در کره،  شبکه ا ، یک 

فراطی را ستتستتازمان ۲۰۰1ستتال  ا ین گروهای راستتت  بود. ا ها اخته 

یمایی هپ نی و را عتراضتتات میدا ا  ، تهامات قضتتاییها ا ان  طرح  را ستتازم

دندمی عتراضتتی می ،دا ا دهای  ع برگزاری رویدا ان د و برای آنم  شتتدن

شکالت یجاد میجدی  م د.ا هتر ۲گردن ب برای زندگی   شططهروندان متحد 

نده ی ما سیسسازمان ین تا ست و بههای  سیون ا فدرا یاری  ا  ب ور طشده 

تأمین مالی می سیون  فدرا سوی  ز  دان برای جامعهمنظم ا شهرون  یشود. 

                                                      
1  People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD), Ten Years 

Record of PSPD, 1994–2004(Seoul: PSPD, 2004) 
2 Munwha Broadcasting Corporation Straight, June 5, 2018 
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ت دو  ز ب ا هتر  سال أب ا  ۲۰۰۲سیس خود در  ستب تسیا برای  یهای دول

یستت ها تحت عنواناصتالح چیپول یستتی و پوپول ل ا فت( یستوستی  مخال

ندکرده ز چیبولا ا پیوستتته استتتدالالتی در حمایت  ها ، و به صتتورت 

ع ف ده است.  جتماعی، الیتتوسعه دا  ، و ساختنکنشگریهای مشارکت ا

و ا هبرد ان جی  ابیجدید هژمونیها که را د، ها را تشکیل میچیبول ی دا

یافت.  199۷مدیریت بحران  هنگامدر   توسعه 

ند رستتانه یهای دیگر جامعهدر حوزه ن ا )م تشتتارات و مدنی  ن ا  ، ها

هبرد چیبول تهآموزش(، را شرف پی ار  سی شکال ب به خوها ا . د گرفتای 

د ، چیبول199۷در ستتتال  را  (KCFE)ها مرکز کره برای تجارت آزا

یه ز دولت کوچک، سرما ا د که  یجاد کردن ری ها داری و شرکتا طرفدا

یتمی عال ف بط عمومی، پژوهشتتت هایکرد و  جام و آموزشتتتی  یروا ن ا

دمی سال . دا سانه199۸در  سازمان ر سیون  فدرا د ،  ا ی ن ب یز   ن ای خود را 

ا گذاشت که یک ش ب تشار مجالت و نشریات  ن ا تی بود که  تشارا ن ا رکت 

ز  قتصتتادی و مدیریتی را تستتهیل کرد. ا ا ا  199۷محتوای  ین ۲۰۰۰ت ا  ،

شر کرد سازمان مجموعه پنج کتاب را منت نجاه و  پ شامل  ار،  ز آث ا ای 

ار نظریه قهکه آث ساب ان همچنین م آن شر کرد.  ل را منت برا ی ل زان  ی پردا

ش ن ه در میان دا ل سا د. در همان کتاب تتتت ر ر کردن جویان کالج برگزا

اره فدراسیون یک مجموعه درب همیت توسعهدوره،  محور ی صادراتی ا

لهها بهو چیبول ه بحران منتشر کرد.ی خاتمهعنوان وسی ب  بخشیدن 

ند رستتانههای جامعهدر دیگر حوزه ن ا )م تشتتارات و ی مدنی  ن ا  ، ها

هبرد چیبول تهآموزش( را پیشتترف ه اشتتکال  ب متوستتل شتتد. در تری ها 

د ها مرکز کره، چیبول199۷ گاه آزا ن ب جاد کرد که  (KCFE)ای  ی ا را 

یه سرما بان دولت کوچک،  ی شت بط داری و شرکتپ یت روا عال ف ها بود و 



 ی داود جلیلیکیونگ پیم کیم / ترجمه 368 

نجام می ا ین عمومی، پژوهشتتی و آموزشتتی  ا د.   ا دا ب ه  ستتازمان همرا

برال در ستتراستتر جهان  یهای پژوهشتتستتازمان ی ر ل دی ب شتتاخص آزا

قتصتتادی  نارمی ید تأکا های ها و پروژهها، ستتمپوزیومکرد و ستتمی

یده ا شار  ت ن ا شی برای  ر میآموز ستدالل های خود برگزا ین ا ا ا  ب کرد. 

س سا ایع کره  اتکه اح صن سیون  فدرا ست،  یع ا شا شرکتی در کره  ضد

ستهپروژه شخاص برج ا ا ب شرکتی را  سانه یهای جاری  ها در تالش ر

ینبرای  ا ه اجرا گ اتاحستتاستت تلطیف  فدراستتیون ب همچنین ذاشتتت. 

شور را  شق به ک شرکت، ع شق به  ر ع ه کارزا عاالن شارکت ف ا در م ب

امه یل  یروزن ائ قتصتتادی م امه، بزرگMaeilا  ،مالی کره یترین روزن

داخت.  ن ا ه  ه را  ب

تکار ب ا ا  یدر  ب فدراستتیون ستتیستتتم جامع اطالعاتی جدید را  دیگر، 

یت عال ف الی کردن  ت بط عمومتمرکز بر دیجی جاد ی آنهای روا ی ا الین 

بط عمومی  فدراسیون روا فادهبرای کرد.  ست ی  یا رهبران فکری و کسان

ها اشتتتغال ای در مجلس ملی، دولت و شتتترکتجستتتتهکه جایگاه بر

د می بط عمومی نالین آکردن هم کرد. در ستتال محتویات روا ، 199۸فرا

ه ن ، که یک شتترکت  یفدراستتیون رستتا ایع کره را فدراستتیون صتتن

تی، بر شارا ت ن ی ا را شارات دا ت ن ا دواری و  ا شریات  شار ن ت ن ا سهیل  ای ت

ت صادی و مدیریتی بود  قت ا سال أمحتوای  ز  ا سال  199۷سیس کرد.  ا  ت

اره مجموعهیک  KCFE، کی ستتی اف ای ۲۰۰۰ همیت  ینوشتتته درب ا

ه محور و چیبولصتتتادرات یتوستتتعه ب دن  یان دا ا پ ر  زا ب ا ن  ه عنوا ب ها 

 1.بحران منتشر کرد

                                                      
1 FKI, 50 Years History of FKI, 604–6, 659, 712–14. 
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ا جامعهن شتتبکهها برای ستتاختچیبول ب رای  یهایی  نشتتگاهی ب دا

یده ا تشتتار  ن ها نشتتگا د. های خود در دا پیوستتته تالش کردن اره ها  ا دوب ب

ین  یدها ا که  عا  د چپا ی های  عال ر در آموزش  ازا ب گرا و ضتتتتد 

سترده د، چیبولگ ن شبکها ساختن  شگاهها برای  ن شجویان دا ن ها های دا

ا آن ب سکه  فدرا د.  فق بودند حرکت کردن م ها موا ا ن ه  ب ایع کره  صن یون 

مان ز ستتتاز یت ا د حما ر آزا ازا ب قتصتتتاد  ا یدئولوژی  ا های گستتتترش 

نشتتتجویی و شتتتورا یندگان هادا ما ن نشتتتجویان ی  را آغاز کرد. در دا

سعه۲۰۰3و  ۲۰۰۲ هایسال ایع کره تو صن سیون  فدرا شبکه ی،   یدو 

شگاهی  ن شجویی  -دا ن شگاه -دا ا شرده یدورهرهبران جوان و  ب  یف

ز ستتتال ر - گاننخب د. پس ا ن د ر دا قرا مالی  یت  ما ، 199۷ا مورد ح

عات فدراستتتیون تالش ل طا ر دادن م قرا فوذ  ن حت  های خود را برای ت

ا آژانس ب شارکت  د. در م سترش دا صادی گ قت سیون متعددهای ا فدرا  ،

امه رن ارهب شی درب صاد یهای آموز قت ی ا ل برا برا ی ول ن سیک و  های نوکال

له آموزگاران،  ز جم مهرهبران فکری، ا ا ن تی و روز مات دول قا ن، م گارا ن

فر را در  ن ر  هم کرد و هیجده هزا فرا نشتتجویان،  یز دا ن ازان، و   ۴3ستترب

امه رن سال  یب ز  ا شورای  ۲۰۰3جدید  سیون همچنین  فدرا د.  آموزش دا

یاالت متحده اره ا قتصتتادی  یدرب ا در کره  ۲۰۰3در ستتال را آموزش 

قتصتتادی برایمعرفی کرد، در عین حال به کالس ا ان،  های  نشتتجوی دا

مه  دا ا دین در داخل و خارج مدارس متوستتطه و عالی  ل آموزگاران و وا

ته برای طراحی و اجرای دوره پیوستتت فدراستتتیون  د.  های منظم دا
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نشتتگاهی تالش می نستتت می که کرددا هتوا ب باربخشتتی  عت ا ز  ا ابی  ازت  ب

اشها آن یعالقه  1د.ب

 

ندازهای جاریچشم  ا
هبرد  ابیهژمونیرا ز ها، همچیبول ی ا  199۷ان طور که شتتتاهدیم، پس 

ه از هم بهشدت ب ب کنون  ته بود، ا ف ا ی سترش  ست. گ شده ا سانی  روزر

کنون جنبشهایگروه سیاری ا ستی ب عالیتدست را ف یغاها و  ل ب ت تی های 

ا حمایت چیبول ب ا های آندهند. شتتبکهها ستتازمان میبزرگی را  ب ها 

فوذ آنچیبول ن فوذ ها هم برای  ن های ن در حوزهالیفآالین و هم 

تشتتارات و آموزش محتوا گذاری می ن ا ه،  ن کنون قدرت رستتا شتتود. ا

عهچیبول جام ز  ا ه هر گوشتتته  ب جازی  به صتتتورت م مدنی کره  یها 

ما، صرفمی ا ز رسد.  ا هبرد آنظر  ابیهژمونین که را قدر هها چچیبول ی

ه استتتت، همه ن ادا ع ها فکر نمیایکره یپیچیده و استتتت ف ا ن کنند که م

افع خود آنهچیبول ن تاب میا م از ب جای ها را  به  هد،  د آد عدا ت ن، 

ز مقاومت شتترکت می بستتیاری ا ز مردم هر روزه در شتتکلی  د، ا ن کن

دعا شروعیت ا سیاری هم وجود ها را رد میهای چیبولم د ب فرا ا ند.  کن

اره د که درب رن به ستتیاستتتچیبول یدا  ، بی ها ران و احزا ه را مدا ب که 

ی ین مطرح می ا متعهدندهدرهم شتتکستتتن آن ااصتتالح  ب ند. مبارزه  کن

جتماعی و چیبول یروهای ا سی کره  یها هنوز در جامعهن سیا مدنی و 

رد.  وم دا  تدا

                                                      
1  Kyung-Dong Han, “After-School Education Programs in 

Korea”, Research in Education of Economics13 (2006): 181–203. 
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کند. ما ظری بستتیاری را مطرح مین ها موضتتوعاتمورد چیبول

ز  ا ل  آن را فرهنگی صتتتحبت می هژمونیوقتی  غ یم، ا مفهوم یک کن

لقی می کالنِ ت ماعی  جت یکا ا  ی لت  قه کنیم و دو ا حاکم ر یبلوک طب

مل  ما، آن فرض می عا ا یم.  ز میرا  هژمونیکن ا هبرد نوعی  توان در را

یه سرما ا یک گروه  ی یه  شاهده سرما ر خاص م عالوه، محتوای د. بهکردا

هبرد ممکن است، و معین  نظممدنی در یک  ین که جامعهآ برحس را

تعریف میهچ ه  اشتتتد. در همین شتتتود بهگون ب ، نهزمیشتتتدت متفاوت 

اره مباحث سترش  یدرب یازمند گ ن یز  ن یه و مدیریت بحران  سرما بحران 

یه ه اشتتکال متفاوت ستترما ه  یب ب نحصتتاری استتت.  ودن  ستتب ا فذب ا ن

یات دهه دردولت  ینظریهبحران / ی نظریه دب ا 19۷۰ یا ، زمانی که م

ا دولت صتتتحبت می ی عه  جام ز بحران  ه ا ب یم،  اره تأملکن ب ن  یدر بحرا

شت و بحران با ن ریم  ا تمایل دا شروعیت  ز  -م ا در حالی که زمانی که 

بت می یه صتتتح ما ًخود ستتتر ا م ری  کنیم عمو مر خوددا ا ین  ا جام  ن ا ز  ا

جه بیشمی ما، الزم استتتت تو ا یم.  یدهکن پیچ یت  ماه ه  ب ن  یتری  بحرا

بذول  هژمونی یه م ما ههیم. مورد چیبولکنستتتر و  19۸۰ هایها در د

199۰ ً قیما ست ست م مع دی ممکن ا ابلبرای جوا ق شد، چون گر  با ن جرا  ا

ما، همان طور که  ا بود.  یز  ضعیت زمانی و مکانی متما صول یک و مح

یم در زمانی که دولت در دهد، مورد کره نشتتتان می ن دا ب الزم استتتت 

ست چه جامعه ی یه ن سرما ساختن  ضبط  ه من ب ادر  ق تیک  ً دموکرا ای ظاهرا

چهرخ می هد و  کتد ه خود شتتتر ن ند های متمرکز تالش میگو کن

لهبه ه ای برای حفظ قدرتعنوان وستتی ب بر دولت و جامعه  را ب شتتان در 

ه هژمونی در جامعه ب ند. طور کلی،  ب ا ی  ی مدنی دست 
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ا منبع اصلی: ب  پیوند 

Kyung-Pil Kim, Crisis Management in South Korea and the 

Hegemonic Strategy of the Chaebols, Monthly Review, April 

2019. 
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ی نوبل در اقتصاد و اقتصاددان ارشد سابق از برندگان جایزهجوزف استیگلیتز یکی 

گرای حزب کارگر در انگلیس است. در چنین مشاور رهبری چپبانک جهانی و هم

 ی اقتصاددانان جریان اصلی، او در چپ قرار دارد.طیف گسترده

 داری مترقیسرمایه -مردم، قدرت و سود ای منتشر کرده است، او اخیراً کتاب تازه

مان شکستهتوانیم نظام اقتصادی درهممی»کند که در آن ادعا می هادر عصر نارضایتی

شدت نگران نابرابری روزافزون در توزیع درآمد او به«. را از دست خودش نجات بدهیم

درصد مردم اگر  9۰سال گذشته درآمد  3۰در طول »است. امریکویژه در و ثروت به

ان آور نیست چون در میکاهش نیافته باشد ثابت مانده است. البته این نکته تعج 

دهی را ترین میزان فرصتترین سطح نابرابری و کمکشورهای پیشرفته، امریکا بیش

کا سل جوان امریدیگر خوشبختی نتر از کشورهای طور روزافزون و بیشداراست ت به

 «.ها بستگی داردبه درآمد و سطح آموزشی والدین آن

یافت ای توسعه میگونهبود و اقتصاد به« مترقی»داری کنید که سرمایهمشاهده می

که وضعیت انسانی را با استفاده از دانش علمی و نوآوری و با حاکمیت قانون و 

 بخشید. سپسگرفت بهبود میمی را« هارویزیاده»های دموکراتیک که جلوی نظارت

رونالد ریگان و مارگارت تاچری پیدا شدند که قوانین را تغییر  19۸۰ی های دههدر سال

ی نظام نظارت و کنترل را زدایی کردند و االن هم ترامپ بقیهدادند و از اقتصاد نظارت

کیه بر بازارهای با ت 196۰ی داری مترقی دههخواهد از میان بردارد. درنتیجه سرمایهمی

 کشی و نابرابری روزافزون، منهدم شد. خارج از کنترل، بهره

تر است حاال چه به سب  کشی بیشنتیجه اقتصادی شده است که در آن بهره»

های ناهنجار در بخش مالی یا در بخش فناوری که با استفاده از آمارهای فعالیت

ستفاده امان از ما به نفع خود سوءی زندگی خصوصیمان با زیرپا گذاشتن حوزهشخصی

کنند. تضعیف عملکرد قوانین ضد تراست، و عدم توفیق نظام نظارتی که نتوانست می

https://books.wwnorton.com/books/detail.aspx?ID=4294998849
https://books.wwnorton.com/books/detail.aspx?ID=4294998849
https://books.wwnorton.com/books/detail.aspx?ID=4294998849
https://books.wwnorton.com/books/detail.aspx?ID=4294998849
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های که باعث ایجاد و تقویت قدرت فعاالن خود را با تغییرات وفق بدهد و نوآوری

 لیتز(یگ)است« تر رقابتی شدبازارها شد به این صورت در آمد که بازارها متمرکزتر و کم

قرارنیست این کارها همیشه به این صورت انجام »حل استیگلیتز کدام است  راه

ی داری مترقداری مترقی است. سرمایهبگیرد. بدیلی وجود دارد و آن بدیل هم سرمایه

توانیم قدرت را به مجراهایی هدایت کنیم که درخدمت تناقضی در بیان نیست. ما می

ت بلکه داری نیسبه بیان استیگلیتز مشکل نظام سرمایه کنیدمشاهده می«. جامعه باشد

ویژه درمیان بانکداران و انحصارگران است. پاسخ هم مشکل دارندگان منافع مشخص به

شده بازگریم که استیگلیتز معتقد است در داری مدیریتاین است که به عصر سرمایه

 وجود داشته است.  196۰و  19۵۰های دوران طالیی دهه

 داری مترقی بازگردیم توانیم به دوران طالیی سرمایهنه میگوچه

 از استیگلیتز همین سؤال را به این« همین حاال ،دموکراسی»ی تلویزیونی در برنامه

داری مترقی باشد یا قدرت در اختیار کارگران باید سرمایه آیا»صورت پرسیدند که 

در نظام آینده بازار باید نقش مهمی ایفا کند از همین روست »و او جواب داد « باشد 

کنم و بالفاصله باید اضافه کنم که شکل استفاده می« داریسرمایه»ی که من از کلمه

فع اکاریت مردم کار نکرده است و به ایم به نسال گذشته داشته ۴۰داری که در سرمایه

. داری مترقی داشته باشیمگویم. ما باید سرمایههمین دلیل است که من از مردم سخن می

داری در خدمت جامعه داری را کنترل کنیم و کاری بکنیم که سرمایهما باید سرمایه

گزار دمتباشد. مردم قرار نیست در خدمت اقتصاد باشند این اقتصاد است که باید خ

داری همیشه این گونه نبوده است ) آیا سرمایه»و وقتی از او پرسیدند که « مردم باشد

نه »یعنی در خدمت ثروتمندان و انحصارگران به جای کارگران و فقرا( و او پاسخ داد 

 «.در حدی که اکنون به آن رسیده است

ی ه سفسطهنه و یا این کاندیشادیدگاه استیگلیتز از دو حال خارج نیست یا بسیار ساده

کند که زمانی بوده محض است و یا احتماالً ترکیبی از این دو. آیا او واقعاً فکر می

https://www.democracynow.org/2019/4/24/economist_joseph_stiglitz_capitalism_hasnt_been
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های بزرگ بود و هم به نفع کارگران، هم به داری هم به نفع شرکتاست که سرمایه

تا اواخر  19۴۵یعنی پس از « ی طالییدوره»نفع ثروتمندان بود و هم به نفع فقرا  

ها داری پیشرفته و تنها برای این اقتصادی استانایی بود در سرمایهیک دوره 196۰ی دهه

ای از و نه برای اقتصادهای امریکای التین، آسیا، خاورمیانه و افریقا. برای بخش عمده

 کشی امپریالیستی بود.های فقر و مبارزه علیه بهرهها، سالی زمین، این دههکره

همگان از  196۰و  19۵۰های ک افسانه است که در دههبا این همه، این هم ی

ی ی منافعی که در ارایهاند. چون همهمند شدهدر غرب بهره« مترقی»داری سرمایه

خدمات عمومی، ایجاد دولت رفاه، اشتغال کامل نسبی و درآمد فزاینده به دست آمد در 

کرد و از صاحبان ی مبارزه و فشاری بود که جنبش کارگری اعمال میواقع نتیجه

 سرمایه امتباز گرفت. 

ترقی، داری مدهد که چه شد که سرمایهجال  این که استیگلیتز هرگز توضیح نمی

به پایان رسید به غیر از این که بگوید این  19۷۰یی شده در دههدموکراتیک و نظارت

ی من هاتههای ناهنجار ریگان و تاچر و غیره بود. ولی خوانندگان نوشی سیاستنتیجه

درشرایط عینی تغییر پیش آمد و سودآوری سرمایه  196۰ی دانند که از اواسط دههمی

 در ابعاد جهانی کاهش یافت.
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 ی خدماتتواند افزایش درآمد واقعی، ارایهمعنایش این بود که سرمایه دیگر نمی

ی کان ارایههای سودآوری باال که امعمومی و آموزش رایگان و بهداشت را برتابد. سال

)چپ  شدندمدارانی که انتخاب میی سیاستداد دیگر گذشته بود. همهاین امتیازها را می

 زداییسازی، و نظارتو راست( به کاستن از دولت رفاه و قدرت کارگران، خصوصی

داری مترقی گرفتار چند رکود جدی شده بود که قدرت عالوه، سرمایهمتعهد بودند. به

 کاهش داده بود و سودآوری )تا حدودی( احیا شد.  جنبش کارگری را

ن که گوید مگر ایها سخنی نمیی علل این رکودگاه دربارهدرواقع استیگلیتز هیچ

اگر ما از بهره کشی در همه ابعادش کاسته »هاست. اش افزایش نابرابریبگوید علت

شیم که در داشته باتوانستیم اقتصاد پویاتری شدیم، میبودیم و مشوق تولید ثروت می

توانستیم بحران درازمدت را چاره کنیم و از بحران تر باشد. احتماالً میآن نابرابری کم

زمانی  19۸۰-۸۲و  19۷۴-۷۵های با این همه رکود سال«. جلوگیری کنیم ۲۰۰۸مالی 
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ترین داری صنعتی آغاز شده بود در کماتفاق افتاد که نابرابری از زمانی که سرمایه

ن خود بود )براساس نمودارهایی که پیکتی عرضه کرده است(. به این ترتی ، میزا

ی بود که هاییابنده نه علت رکود بزرگ بلکه در واقع به خاطر کوششنابرابری افزایش

 اتفاق افتاد. 19۸۰ی تر کردن سودآوری پس از دههبرای بیش

 

 
 گردیم  نظر استیگلیتزداری مترقی برتوانیم به سرمایهگونه میبا این همه چه

پایان  کارگیری مالیات تصاعدی،بازگشت به یک نظام نظارتی و شکستن انحصارها و به

شود. یام نتیجه متجویز من از تشخیص»مداری در تجارت است. بخشیدن به فساد و قانون

 تی دولت را در این که بازارها باید در خدمکنندهشود که نقش تعیینجا آغاز میاز آن

جامعه باشند به رسمیت بشناسیم. ما به قوانین نظارتی سرسختانه نیاز داریم که رقابت 

ه به ها، کارگرانی کبنگاه کشی ظالمانه را تضمین کند و مناسبات بینجدی بدون بهره

ها خدمت ارایه شود برقرار کنندگانی را که قرار است به آنکار می گیرند و مصرف

 ها برای افزودنه با قدرت در بازار جدی باشیم چیزی که بنگاهکند. ما باید درمبارز
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گرا در امریکا و های چپی رفرمیستاین تجویزها درواقع برنامه«. برآن می کوشند

 مناطق دیگر است.  

 خود همین« گوداری پاسخسرمایه»سناتور چپ دموکرات الیزابت وارن هم با طرح 

 نکات را مطرح کرده است. 

شود این است که چه عواملی قرار است یک به آن جواب داده نمیپرسشی که 

های باالنشین را متقاعد کند تا از سهم خود بکاهند تا اقتصاد برابرتر و درصدی

گونه قرار است نظام نظارتی و یا آمیزتری داشته باشیم  از طرف دیگر چهموفقیت

اری دن و این که سرمایهتر شدن زمیی در شرف وقوع گرمتر با فاجعهبرابری بیش

دهد برخورد های کره زمین به انباشت خود ادامه میاعتنا به امکانات و محدودیتبی

هایی برای بازتوزیع ممکن است کمی کمک کنند. ولی اگرنابرابری را در کند  برنامه

توانیم جلوگیری کنیم. ها و رکود بزرگ بعدی میاقتصاد کاهش بدهیم آیا از رکود

 های اندکی برابرتر گذشته نتوانسته بودند چنین کنند. اقتصاد

ی «خواهانهترقی»های هیچ کدام از این سیاست ۲۰19در  19۴9برخالف سال 

استیگلیتز قابلیت اجرایی ندارند. درواقع تغییرات اساسی در حال حاضر تنها با قدرت 

اتیک عی دموکرتوانیم کنترل واقکارگری ممکن است و اگرچنین بشود ما به واقع می

داری را باید جایگزین کنیم نه این که یعنی درواقع سرمایه -بر اقتصاد اعمال کنیم

 «.این نظام را از دست خودش خالص کنیم»بکوشیم 

  

 منبع اصلی: بهپیوند 

Progressive capitalism – an oxymoron

https://thenextrecession.wordpress.com/2019/04/27/progressive-capitalism-an-oxymoron/
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سدهارثهای بهترین ایدهاز یاوه شنگری  سیده از رو ست که از ر ی هجدهم این ا

  1۴۰مرد بوده است.ی همان بدو تشکیل جامعه، زن برده

 1۴1منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتانگلس،  یدریشت فر

 

ست صل یا د ست که ... هیچ ا ستی این ا سی سی تحلیل مارک سا صول ا  یکی از ا

ی، تستتبشتتر را هدایت کند. در تحلیل مارکستتی فرگشتتتکه وجود ندارد  نامرئی

ست نیروهایی محصول ˚تغییر ر، بیان دیگد. به انخود نظام اجتماعی درونِ در که ا

از سازمان اجتماعی و مستقل از آن نیستند. رشد گریزناپذیر جمعیت،  خارجعلل 

کدام توضتتیحی بر جنگ، فقر، تبعیض ی خدا هیچشتتناختی یا ارادهشتترایط بوم

 ی اجتماعی دیگری نیستند. جنسی یا هرگونه مسکله

 1۴۲ری جنسی.ی نابرابخواهران و همسران. گذشته و آیندهتت کارن ساکس، 

 

ار اختصانگلس )از این پس به منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتکتاب 

های اولیه در جوامع چاپ شد. او در این کتاب مدعی شد که انسان 1۸۸۴( در سال منشاء

که  شدند. این ایدهکردند که در آن، زنان سرکوب نمیای زندگی میمراتبیغیر سلسله

طور داشته باشند و مردان همیشه بر زنان سلطه نداشته باشند بهتوانست وجود نطبقات می

تاب شد. کعنوان ادعایی واهی تقبیح میمند در آکادمی علوم اجتماعی بهگسترده و نظام

های فراوان ی بحث و جدلمایهها دستویژه در میان فمینیستبه امروز به انگلس تا

 بوده است. 

                                                      

 ی سرکوبی بیش از یک دهه بحث و تباد  نظر بسیاری از رفقای زن و مرد دربارهاین مقاله ثمره 140

ها دال بندی استویژه به جمعزنان در سوسیالیست آلترناتیو است. میک آرمسترانگ و لوییز اوشی به

 جا کمک کردند. ایندر 

141 Engels 1972, p113. 

142 Sacks 1982, p104. 
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ور ویژه این است که او مجبهایی دارد که دلیلش بهضعف ورزی انگلس نقطهاستدالل

بود بر دانش نسلِ خویش که امروزه دیگر منسوخ شده است تکیه کند. با وجود این، 

گراترین مدافعان حقوق زنان در آن دلیل دیگرش این بود که او هرچند یکی از ترقی

پذیرد. ی زنان را میهی سکسوالیتی خویش دربارههای زمانهزمان بود، بسیاری از کلیشه

یکی از  1۴3گذارند. گردا لرنر،حال، بسیاری بر اهمیت این کتاب صحه میبا این

گوید اش از مارکسیسم ناشناخته مانده است، میخاطر دفاعپردازان فمینیستی که بهنظریه

 های آشکار:رغم این ضعفکه به

تاریخ کرد... او انگلس کمک بزرگی به فهم ما از جایگاه زنان در جامعه و 

شکیل دولتدر دوره« شکست تاریخی جهانی جنس مؤنث»با جانمایی   هایی ت

او د. مند کراین رخداد را تاریخ بودند ی نخبگانِ مالکمتکی بر ستتلطه که بدوی

سش سال بعد مطرح کردپر صدها  ست ، هرچندهای نظری مهمی را برای   نتوان

  1۴۴.کند اثبات را اشدعاوی از کدامهیچ

 

شده از سوی ی پژوهشِ انجامهای مارکس و خودش دربارهانگلس در اصل یادداشت

بندی کرد. او تحقیق یوهان را جمع 1۴۵شناس امریکایی لوئیس هنری مورگانانسان

ی تاریخ خانواده در جوامع باستانی را شناس و مورخ سوئیسی، دربارهباستان 1۴6باخوفن،

جوامع آلمانی و سلتی تکیه کرد. این کتاب  یاش دربارهنیز لحاظ کرد و بر پژوهش

که  طور کامل فهم کنیمتوانیم آن را بهاثری گسسته و مجزا نبود. تنها در صورتی می

ایدئولوژی آلمانی، تزهایی دهیم که انگلس و مارکس در  هایی قراردر کنار ایده

                                                      
143 Gerda Lerner 

144 Lerner 1987, p23. 

145 Lewis Henry Morgan 
146 Johann Bachofen 
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ثار بسنده ن آتریشده)به ذکر شناخته سرمایهو  ی فوئرباخ، مانیفست کمونیستدرباره

داری و ی سرمایهدو برای فهم جامعه های مشترک آنوبسط دادند. تالشکردم( شرح

شان مستلزم هایترین نوشتههایش از همان متقدمها و تباهیتمام سرکوب

 یهود یی مسکلهدربارهی سرکوب زنان بود. مارکس در کردن با مسکلهنرموپنجهدست

ی خانوادهو  1۸۴۴ های اقتصادی و فلسفیدستنوشتهشت(، سالگی نو ۲۵)کتابی که در 

ها آنی اسارت زنان و نیاز به رهایی دفعات درباره)که پس از آن سال نوشت( بهمقدس 

که  ی کارگر در انگلیسوضعیت طبقهاش یعنی انگلس، در نخستین اثر عمده 1۴۷قلم زد.

ی کارگران ناک و فرسایندهنوشت، بارها به شرایط خطر 1۸۴۵تا اوایل  1۸۴۴از سال 

ی پیامدهایی که کارکردن زنان و بیکارماندن مردان در خانه گردد. او دربارهزن بازمی

کردن این امر از سوی مفسران لیبرال کند و بر اخالقیبر زنان و مردان داشت بحث می

نظر ین بهچنرسد باید هم اینگوید اگر چنین وضعیتی غیرطبیعی به نظر میتازد. او میمی

 یی میان زنان و مردان وجود دارد. اگر سلطهی اولیهخطایی اساسی در رابطه»آید زیرا 

ی اسبق شوهر بر زن نیز باید صورت سلطهزن بر شوهر.... غیرطبیعی است درآن

  1۴۸«.غیرطبیعی بوده باشد

 سوی انگلس، که عمدتاً از نقش کار در گذار از میمون به انسانِی عالوه، مقالهبه

ی محکمی را برای فهم تکامل انسان مهری قرار گرفت، پایهمورد بی منشاءمنتقدان 

ی فرگشت داروین )البته از حیث نظری بر ریزی کرد. او بر اساس نظریهپی

 ردهای ماتریالیستی مارکس و خودش متکی بود( ادعا کرد که انسان وقتی گیرینتیجه

 دوپایش بایستد و دستانش آزاد شد. این امر باعث که توانست بر افتاد یابزارساز ریمس

شد هوش انسان افزایش و توانایی تکلم وی پرورش یابد. پس از رشته مجادالت و حتی 

قا ونیم میلیون ساله در افریی بعد، کشف یک اسکلت سهشده در سدهشواهد جعلی ارائه

                                                      

 شده است.  گرفته www.marxists.orgها همگی از آرشیو اینترنتی مارکسیست 147

148 Engels 1977, p163. 

http://www.marxists.org/
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اعث شد ادعای انگلس قامت بود بی مغز یک میمون داشت اما راستاندازهکه مغزی به

 طور گسترده پذیرفته شود. شد( بهصراحت به او منتس  نمی)هرچند معموالً به

ی پیش رو این است که صحت و ثقم ادعای بنیادی انگلس تت یعنی هدف مقاله

که سرکوب زنان مصادف است با تقسیم جامعه به طبقات و برآمدن دولت تت را این

ها چندان پردازم زیرا بسیاری از آنها نمیضعفنقطهبررسی کند. من به خطاها یا 

دهم زیرا کنند نیز پاسخ نمیارتباطی به پرسش من ندارند. به هر استداللی که منتقدان می

م پاسخ هایها نیز در دیگر نوشتهاکارشان ارتباطی به بحث من ندارند و به برخی از آن

 1۴9ام.داده

ر نیم قرن شده دشناختی گردآوریاختی و انسانشنیکم، من با تکیه بر دانش باستان

خ اند سرکوب زنان عام است پاسهایی که مدعیترین استداللگذشته به برخی از متداول

 کنم. سوم، استدالل خودم رادهم. سپس رئوس استدالل بنیادی انگلس را ترسیم میمی

ریتانیایی کریس مارکسیست ب هاییافتهشدت بر دهم، که بهوار توضیح میخالصه

متکی است، او کسی است که تحقیقات جدیدتر را با استفاده از روش نظری  1۵۰هارمن

شناختی درنهایت، نشان خواهم داد که آخرین شواهد باستان 1۵1کرد.انگلس تفسیر می

انگلس مهر تأییدی هستند  توضیحاتچالش کشیدن اساسی جزئیات تاریخی درعین به

ال، برای حب زنان با تقسیم جامعه به طبقات آغاز شد. با اینبر تز اساسی او که سرکو

نحوی که با مارکسیسم سازگارتر باشد از هر دوی های سرکوب زنان بهتبیین ریشه

 روم. انگلس و هارمن فراتر می

 
                                                      
149 Sayers et al (eds) 1987 for a range of critics who presented papers at a 

symposium to mark the centenary of the book’s publication and Bloodworth 

2010, pp76-79 for my reply to some of them 

150 Chris Harman 
151 Harman 1994. 
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 عام است؟ ˚آیا سرکوب زنان
سرکوب  شهاتفاق آرا موافق بودند که زنان همیشناسان تقریباً بهانسان 196۰ی تا دهه

هش بندی به پژوخاطر ادعایش درخصوص پایشناسی بهچالش کشیدن انساناند. بهشده

ودند. نفوذ بهایی که این موضع را داشتند صاح رو فمینیستعلمی دشوار بود. از این

جهان همیشه مردانه »گوید می1۵3 جنس دومدر کتاب مشهورش  1۵۲سیمون دو بوار

 1۵۵میلراین ادعای سوزان بران 1۵۴«.ی نوع بشر استهجنس مؤنث....طعم»و « بوده است

ی هها در دهاند در میان فمینیستآمیزی با زنان داشتهکه مردان همیشه رفتار خشونت

او در مخالفت با مارکسیسم مدعی شد سایر تقسیمات  1۵6بسیار اثرگذار بود. 19۷۰

 د: ی مردان بر زنان هستناجتماعی مانند طبقه و نژاد ناشی از سلطه

ستتازی از مطیعهمگی مرات ، بردگی و مالکیت خصتتوصتتی مفاهیم ستتلستته

 شد.توانست استوار باآغازین زنان سرچشمه گرفت و فقط بر چنین وضعیتی می

 

ه های روانشناسی عامیانزنیمند به پذیرش گمانههایی که عالقهاو در جمع فمینیست

 کردیم ریتصو یاصل دشمن قاموس در را مردان کهییتاجا جای شواهد تاریخی بودندبه

 بر جای حساسی انگشت گذاشت:

تجاوز گروهی به  جنس مذکر بایدی های علقهترین شتتکلیکی از ابتدایی

سته سوی د شد غارتگرای از مردان یک زن از  تنها به حق . این تجاوز نهبوده با

 ی مرد وابزار اصلی اراده، بلکه به سالح اساسی مرد علیه زن جنس مذکری ویژه

                                                      
152 Simone de Beauvoir 

 ن کتاب به قلم قاسم صنعوی ترجمه و انتشارات توس آن را منتشر کرده است. مای 153

154 de Beauvoir 1987 [1949], pp93 and 97. 

155 Susan Brownmiller 

156 Brownmiller 1986. For my critique of her book see Bloodworth 1992. 
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ی حکم کالبدشناختی تتتتتت برساخته هراس زن نیز تبدیل شد... جنس مذکر به

 خوار طبیعی بود.طعمهیک تت  اشهای ژنتیکیناپذیر انداماجتناب

توافق »ها را واداشتت به بود که آن« از موستم مجاز تجاوز»زنان « هراس»

ستتازی در مطیعیگانه عامل مستتب  »تن دهند و این « خطرناک پیوند زناشتتویی

  1۵۷«.ی زن توسط مرد بوداولیه

 

 هیچ برداشتی از طبیعت نرینه 1۵9هاآراپش»شناس دریافت که انسان 1۵۸مارگارت میدِ

شان روشنی ناین به«. پذیر کندها فهمتوانست تجاوز را برای آننداشتند امری که می

ت دهد که تجاوز محصول نظام اجتماعی خاصی است و صرفاً از خصوصیامی

کند تا توضیح هیچ تالشی نمی 16۰میلرگیرد. اما برانفیزیولوژیک مردان سرچشمه نمی

  161کرد. خودش فهم توان با توجه دعاوی کلیگونه چنین چیزی را میدهد که چه

ت شناختی وجود داشته اسشناختی و انسانای از مطالعات باستاناز آن پس، گنجینه

نتیجه اند و درکه زنان همیشه سرکوب نشده دهندیم ئهارا که شواهد محکمی مبنی بر این

حال، اکار اند. با اینشده از سوی جنس مذکر رنج نبردههمیشه از خشونت اعمال

ها که در ظاهر موافق با مارکس )هرچند نه نویسندگان غیرمارکسیست و حتا برخی

ی دی دربارهی جدیدترین مطالعات جتت نویسنده 16۲انگلس( هستند مانند هتر براون

                                                      

157 Brownmiller 1986, pp11-18. 

158 Margaret Mead 

159 Arapesh 

ی پاپوامیان گینهبو  
160 Brown miller 
161 Brownmiller 1986, p284. 

162 Heather Brown 
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مارکس تت همچنان تمایلی به پذیرفتن این  شناختیهای قومیادداشتکتاب انگلس و 

  163ی بنیادی ندارند.گزاره

غیرانسانی را مطالعه کردند و مشاهداتشان را  16۴سانانها نخستیبرخی از فمینیست

گرفتند  جهها نتیترین جوامع قرار دادند. آنمالک ترسیم تصویر فرگشت انسان و ابتدایی

ی هیافتهای اولیه تت که تکاملگونهوجود ندارد که انسان که هیچ شاهدی دال بر این

در  اند کههایی بودههمراه جنس مؤنثیافته بهها بودند تت جنس مذکرهای تسلطمیمون

آورد، قول مینقل 16۵میلر خودش از جین گودالاند. براونمعرض خشونت قرار داشته

ها های وحشی پرداخت و دریافت که مادهی شامپانزهت که به مطالعهگودال کسی اس

پذیرفتند. دیده نشد که حتا نرهای سمج هم شد نمیها نزدیک میهر نری را که به آن

آورد قول مینقل 166لکونارد ویلیامز انسان و میمونِمیلر حتا از کتاب تجاوز کنند. براون

ا گری یا حتعنوان تجاوز، روسپیها چیزی بهدر جوامعِ میمون»گیری کرد که نتیجه

جا که در جوامع همه، او مدعی است ازآنبا این 16۷«.شدن منفعالنه وجود نداردراضی

سانان تت از نظر جنسی در هر زمانی فعال انسانی جنس مؤنث تت برخالف دیگر نخستی

                                                      

163 173-Brown 2012, pp170.  

ی فرزانه راجی و فریدا آفاری ی جنسااایت و خانواده با ترجمه)کتاب هتر براون با عنوان مارکز درباره

شیرازه،  شر  ست. م.( 1396)تهران، ن شده ا سی ترجمه  شان آثار براون نگاه برای باز( به فار بینی درخ

به  ید  تدال مک McGregor 2015.کن مامی اسااا طا  گرگور عمالً ت یه انگلز را اب های براون عل

شهمی ضعف موجود در اندی سکایا را که براون عمدتاً با اتکا بر آن ی رایاکند. او خطاها و نقاط  ها دونایف

 دهد. وار توضیح میستی معرفی نکرد خالصهدرهای مارکز را بهکند که انگلز ایدهاستدال  می

سته از یکی 164 ستانداران هایرا ست دارانی جفتفرورده از پ  و هاکپی ها،میمون تمامی شامم که ا

 و اسات پساتانداران میان در پرجمعیت و متنوع بسایار هایگروه جمله از راساته این. شاودمی انساان

 پدیا.م برگرفته از ویکی .اندشده ششمار هانخستی از گونه 350 از بیش تاکنون

165 Jane Goodall 

166 Leonard Williams’ Man and Monkey 

167 Brownmiller 1986, p13. 
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 از نظر بدنی قادر بهها ها و شمپانزهتوانند تجاوز کنند. درنتیجه، میموناست مردها می

سانان دریافت که نخستی 16۸تجاوز نیستند. اما پژوهشگر فمینیست سالی اسلوکم

شان، وقتی ماده مشتاق نیست ظاهرًا تالشی فارغ از توانایی فیزیولوژیک»غیرانسانی 

عات ی مطالعالوهبعدها تحقیقی، با اتکا بر مشاهدات مشابه به 169«.کنندبرای نزدیکی نمی

ن تصویر دم بشریت ایگیری کرد که در سپیدهشناختی، نتیجهاختی و باستانشنانسان

 ابزار از کنندهاستفاده غذا، یگذارندهاشتراکبه ر،یپذجامعه مادرانتصویر »وجود دارد: 

  1۷۰.«کنندیم کس  را صفات نیا زین و انتخاب را نرها با زشیآم که دوپاست و

میان این سه گام نخست در فرگشت  ورد ارتبا در مما  خالءهای فراوانی در دانش

ها تت احتماالً بیش از دو میلیون سال پیش تت و پیدایش جوامع ها از میمونگونهانسان

از  پیش هزارسال ۲۰۰ حدود در 1۷1هاشود هومو ساپینسطبقاتی وجود دارد. تصور می

ها در سال آن هزار19۰مدت اند و تقریباً بهپدید آمده 1۷۲هاتکامل هومو ارکتوس

طور فزاینده پیچیده و های بهکردند که فرهنگخواهی زندگی میاجتماعات برابری

 ها، هیچ نوع سرکوبی وجود نداشت. داشتند که در آن ایپیشرفته

شده درمورد این جوامع شناختی ارائهبرای ارزیابی شواهد انسان

ها را کشف کرد. این دادهگیری نهفته در شکارگر ابتدا باید جهتتجویخوراک

شناسانی که این اطالعات را گردآوری کردند با متعصبان مسیحی دانشگاهیان و انسان

ها از نظر فرهنگی همیشه کور بودند و با کردند. آنو متجاوزان مهاجر همنوایی می

وجه هیچشان را بههایگیریرو نتیجهکردند، ازاینسایر جوامع مغرضانه برخورد می

                                                      
168 Sally Slocum 

169 Sally Slocum, “Woman the Gatherer: Male Bias in Anthropology”, in 

Reiter 1975, p44. 

170 Tanner and Zihlman 1976. 

171 Homo sapiens 

172 homo erectus 
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طور چشمگیری مرد بودند( حامل ها )که بهطرفانه قلمداد کرد. آنتوان بیینم

شد داری بودند که باعث میی سرمایههای فرهنگی و اجتماعی جامعهارزش

 ن النورشناسانی چوی روابط جنسیتی را تحریف کنند. انسانویژه دربارهشان بهمشاهدات

ای سرشت مغرضانه و متقاعدکنندهطور و دیگران به 1۷۴کارن ساکس 1۷3لیکاک، برک

را افشا  1۷6و لوی استروس 1۷۵شناسانی چون مالینوفسکیهای انسانمذکرمحور استدالل

اولیه در « سیاحان»ی دفتر خاطرات ای دربارهگونه که من در مطالعههمان 1۷۷اند.کرده

 گیری کردم: غرب استرالیا نتیجه

عمدتاً در چارچوب انتظارات ی سنتی بومی را روابط جنسیتیِ حاکم در جامعه

نشتتینی آل زنان بیکاره و همهای اروپایی آن زمان فهم کردند. ایدهداوریو پیش

ای که نهایوحش ینژادپرست را تبعیض جنسی و« روسپیان ملعون و نگاهبانان خدا»

  1۷۸وتاب داد.ی کولونی سفیدپوستان بود آبمشخصه

 

شان را بر جوامع مورد بینیه جهانشناسان غربی و سایر ناظران، کفرض انسان

داری مدرن یکی ایِ سرمایهی هستهکردند، این بود که خانوادهشان تحمیل مییمطالعه

امعه کردند جهای عام سازمان انسانی تولیدمال و سکسوالیته است. گمان میاز ویژگی

ز ومی که اشود، مفهمادینه تقسیم می« خصوصی»ی نرینه و حوزه« عمومی»ی به حوزه

خواه، داری عجین است و به فهم سرشت برابریروشنی با ظهور سرمایهحیث تاریخی به

                                                      
173 Eleanor Burke Leacock 

174 Karen Sacks 

175 Malinowsky 

176 Lévi-Strauss 

177 Leacock 1981, Chapters 11 and 12 for a critique of Lévi-Strauss; Sacks 

1982, pp. 1-67; Dahlberg 1981. 

178 Bloodworth n.d. 
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شکارچیان هیچ کمکی تجویانهای خوراکیکپارچه و مبتنی بر همکاری زندگی

ان شی ما در سرکوب و شأن دونداری زنان در جامعهجا که مسکولیت بچهکند. ازآننمی

 داری زنان درتوان بر نقش بچهشد که همین معنا را میمی اشتباه فرضنقش دارد، به

شناسان فمینیست شأن نازل جایگاه حتا بسیاری از انسان 1۷9ی جوامع نیز حمل کرد.همه

 دانند که مانع رشد شخصیتپندارند و آن را فعالیتی محدودکننده میمادری را مسلم می

که درمورد تقسیم  1۸۰دیت براوندهد. جوشود و ارزش نمادین زنان را تقلیل میمی

نویسد زند میشکارچی قلم میتجویها در جوامع خوراکمفروض کار میان جنس

اند و مستلزم تمرکز محض حواس نیستندو کار وبیش یکنواختکم»زنان « وظایف»

او مسلم «. های )فرزندان( انجام شودرغم مزاحمتتواند بهزنان خطرناک نیست و می

در ادامه نشان خواهم  1۸1این بدان معناست که زنان جایگاه نازلی داشتند. پندارد کهمی

های اند، در پرتو جدیدترین یافتهچالش کشیدهتر آن را بهداد که این دیدگاه، که پیش

 شود. تر از گذشته میاساسبشر حتا بی

 رب یاستعمار گسترش تأثیرات یشناسانسان یعمده بخش اروپامحوربودن دوم،

 فمینیست که طورهمان ،بردیم فرو ابهام از یاهاله در را یدارهیشاسرمایپ معجوا

  :ساخت خاطرنشان 1۸۲تریر نایرا شناسانسان

جوی موجود تتتتتتتت مانند کونگ های مردمان خوراکتوانیم زندگیما نمی

شمن سترالیا تتتتتتتت را موبههای بیابانبو سکیموها، بومیان ا مو های کاالهاری، ا

سناد و المانیی منزلهبه سیر کنیم که فکر میا م در دوران کنیهای فرایندهایی تف

نه ند. همستتنگی رخ دادهپاری مان چنین نمیا که مرد توانیم فرض کنیم 

                                                      

179 Moore 1991, pp38-41. 
180 Judith Brown 

181 Brown 1970, p1074. 

182 Rayna Reiter 
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های ی هزاران سال نفوذ، به حاشیهواسطهای که بهشدهعام شده و قتلراندهحاشیهبه

ستمحیط صیات اولیه شان رانده میزی صو شان خواهد شوند همان خ را از خود ن

  1۸3داد.

 

د پرشتاب توانستنگسترش استعماری تغییرات عمیقی به بار آورد. این تغییرات می

ی تجاوز اثر گذارند. این را باید در نظر داشت ی اولیهشوند و بر تحقیقات حتا در دوره

ها هحملحداقل رساندن ی مستعمره خیلی زود راهبردهایی برای بقا و بهکه اعضای جامعه

شود که پیش از تجاوز سفیدها، زنان بومی در استرالیا عمدتاً تصور می 1۸۴آموختند.

است  هاییها متکی بر گزارششدند. استداللقلمداد می پست ی دارایی شخصیمنزلهبه

 یبار حملهکنند و اثرات فاجعههای اولیه را منعکس میهای نونشینکه پیشداوری

هایی که از تماس اولیه وجود دارد چنان به گیرند. اکار روایتسفیدها را نادیده می

بومیانی بودند که اهمیت داشتندو برای  ˚کنند که گویی فقط مرداناشاره می« بومیان»

سیاحان انتظار داشتند که با مردان برخورد کنند «. شان را دیدیمما بومیان و زنان»نمونه، 

ان کردند. بومیها توجهی میند تت اصالً اگر به آندیدسان اشیای جنسی میو زنان را به

شرح  1۸۵ربایی و تجاوز به زنان را تجربه کردند. هنری رینولدزاز همان اوایل آدم

به یک کارگزار حکومتی گفت  1۸۸1در سال  1۸6دهد که تورس استریت آیلندرزمی

ند با تا نگذارکردند زارها دفن میشدند زنان را در شنها دیده میکه وقتی سفیدپوست

                                                      
183 Reiter 1977. 

سایر دادهگیری از گزارشبا بهره 1980کاک ین و لیاتی184  سیاحان و تجار و  سیونرها،  های های می

 کنند. جامعه مدلم می 12ی استعماری را در تاریخی، پیامدهای سلطه
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ی سیاحان مندی مذکرانهاگر چنین چیزی صحت داشت غرض 1۸۷ها بدرفتاری شود.آن

ی ها از روابط جنسیتی در جامعهتوانست حتا شدیدتر بوده باشد. تصور آنو ناظران می

یر، گهای استرالیا این بود که مردان جنس مسلط و خونگرم و زنان جنس گوشهبومی

را  نمایی اهمیت مردانبنابراین این امر پویشی داشت که بزرگمطیع و ترسو هستند. 

رسد هدایایی چون نظر میدادند. بهبه مردان می کرد. سیاحان مذکر هدایاییتقویت می

حال، نتک ناچیز باشند. با ایچنگال، شکر و تنباکو تک تبرهای سرخپوستی، چاقوها،

دن ترشها و فراگیرترشدن و محبوباسموازات افزایش تمرفت این هدایا بهانتظار می

ها توازن روابط میان مردان و زنان را نیز تغییر دهد. محصوالت متجاوزان میان بومی

اش یزیخی سفیدپوستان باعث شد دسترسی به زمین و حاصلبرای ماال، وقتی حمله

ین امر شد. ا تردادند بیشها به غذایی که سفید پوستان میتر شود، وابستگی بومیکم

  1۸۸شان را کاهش داد.هایمردان برای خودشان و بچه از مستقل توانایی زنان برای تولید

خواهانه از سوی شده بر روابط اجتماعی برابریفشارهای اعمال 1۸9کاکلی

د مراتبی و سرکوب زنان متعهد بودنها و سایرینی که به روابط اجتماعی سلسلهیسوعی

و بومیان ایروکوایی امریکای  19۰های کاناداناسکپیتنیاسهای منتاگها زمین)زیرا آن

 بندی کرد:او جمع 19۲را تصرف کردند( را مستند کرد. 191شمالی

 نوانعخواه بهیبرابر یجامعه ی ناتوانی از تصدیق مشارکت زنان دردر نتیجه

ای اشتتتباه درک شتتده استتت. چنین جامعه ستتاختار، نییخودآ و یاجتماع یامر
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191 Iroquois Indians of North America 
192 Leacock 1978; Leacock 1981. 
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سته پردازیمفهوم سجمی ی مجموعهماابهجوی/شکارگر بههای خوراکد های نامن

ها زنان مقید به روابط دوگانی وابستتتگی به ای، که در آنهای هستتتهاز خانواده

به  ما را  ماعی خود  تار اجت عاد ستتتاخ ب ند، ا مردان منفرد شتتتده بود

 هشناساندهد. چنین مفهومی بر دیدگاهی غایتجوها/شکارگرها نسبت میخوراک

ی ما موج  آن، جامعهراستتتایی به فرگشتتت اجتماعی داللت دارد، که بهو تک

لهبه ماممنز یده میی تجلی ت یار روابطی د مامی جوامع وجود ع که در ت شتتود 

شته سیرهایی که از نقشدا شکارگر/خوراکاند... بازتف جو های زنان در جوامع 

  193وتی معمول بوده است.کند که پیوندهایِ از نظر کیفی متفاشود آشکار میمی

 

طور عام دهند زنان بهترین شواهدی که نشان میبرخی از جدیدترین و محکم

ی که متعلق به دوره 19۵در آناتولی 19۴هویوکاند در سایت چتلشدهسرکوب نمی

طور پیوسته محل سکونت سال پیش از میالد به 6۰۰۰سال تا  1۴۰۰نوسنگی است و برای 

ای هشناختی و پیشرفتفسیرهای جدید از شواهد باستانبوده است موجود است. ت

های اولیه درخصوص این سایت گیریای نتیجه..انگرفته در علم بررسی دیصورت

شناس ارشد این سایت باستان 196اند. تیمی که با یان هودر،چالش کشیدهآور را بهحیرت

ی در خوراک روزانههای موجود تفاوت« دنبالسخت به»کرد ، کار می199۴از سال 

شواهد چندانی »ها آن«. بود»اجتماعی  های تفاوتعنوان یکی از نشانهزنان و مردان به

نیافتند. و این واقعیت که « میان زنان و مرداناساساً متفاوت  های زندگیدال بر سبک

ی رو های دودآلود دارای بقایای کربن برها بر اثر گذراندن زمان در خانهتمام اسکلت
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دهد زنان درست مانند مردان مقید به خانه نبودند. او شان بودند نشان میهایدنده

در مجموع، شواهد اندکی وجود دارد که جنسیت نقش بسیار »بندی کرد: جمع

زنان و کرده است... باید میان سبک زندگی چشمگیری در واگذاری وظایف ایفا می

ی ها ظاهراً ارتباطی وجود داشته باشد اما این تفاوتهایدر رابطه با زایمان تفاوت مردان

جود ها وهایی که در لباس یا زندگیهمچنین تفاوت«. با تمایزهای اجتماعی عمده ندارند

مقررات و منابع یا حس   انتقالبه یک جنسیت بر اساس »دارد بدان معناست که 

  19۷.«زندگی و جایگاه اجتماعی بر دیگری ارجحیت داده شده بودسبک

و  19۸دهد که در جوامعی مانند کونگشناسی نشان میی چشمگیری از انسانبدنه

ها گیریی مردان در تصمیماندازهدر افریقا، زنان تا همین اواخر درست به 199مبوتی

ی مردان اندازهشان در اختیار خودشان بود و بهیکردند، کنترل سکسوالیتهشرکت می

  ۲۰۰.در فعالیت تولیدی سهیم بودند

ها خواهم افزود، در پرتوی این شواهد فراوان، که در ادامه به آن دیده اجازه حال

 های سرکوب زنان بپردازم.به تبیین انگلس از ریشه

 

 استدالل انگلس
خواه کوچکی زندگی های برابریها در دستهترین انسانباور انگلس، بدویبه

« ریسمبرب»و بعدتر « گریوحشی»یا گاهی « کمونیسم بدوی»کردند، چیزی که او می

شده در هکارگرفتاند اما با ترمینولوژی بهی امروزی مشمکزکنندهنامید، که برای خواننده

                                                      
197 Hodder 2006, p211. 
198 !Kung 
199 Mbuti 
 نگاه کنید به 200
Sanday and Goodenough (eds) 1984. 
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ای برای های جدید و نوآورانهها راهآن زمان همخوان بودند. در طول هزاران سال انسان

چه ز آندش بیش امدد کار خوکه یک فرد توانست بهتأمین نیازهای گروه یافتند تا آن

هایی در شود تفاوتباور انگلس، این امر باعث میبرای بقایش الزم بود تولید کند. به

اساس ووجود آید، و درنتیجه، پایهکارگیری نیروی کار دیگران بهثروت و امکان به

ها شود: عناصر اجتماعی جدید، که در طول نسلهای طبقاتی گذاشته میآنتاگونیسم

که سرانجام ا نظام اجتماعی کهن را با شرایط جدید انطباق دهند تا آنکوشند تمی

 شود. عیار میشان منجر به طغیانی تمامناسازگای

تازگی رشتتدکرده، اجتماع قدیمی که مبتنی در رویارویی طبقات اجتماعیِ به

ای جدید پاشتتد. به جای آن، جامعههای خویشتتاوندبنیاد بود از هم میبر گروه

شود که در آن، اهرم کنترل در دولت متمرکز شده است، و واحدهای میپدیدار 

ستندو جامعهفرمانبری دارد که دیگر مبتنی بر انجمن شاوندبنیاد نی ای که های خوی

  ۲۰1ی نظام مالکیت است...طور کامل زیر سلطهدر آن، نظام خانواده به

 

رئوس تغییرات  فرمانبری زنان از مردان در این فرایند ریشه دارد. انگلس

هایی از مردان و زنان گرفته در خانواده از ازدواج گروهی را که در آن، گروهصورت

ستدالل کند. او ااجازه داشتند با هر عضوی از گروه روابط جنسی داشته باشند ترسیم می

ی مسلم ها والدهکند، در این خانوارِ اشتراکی، زنان بسیار ارزشمندند زیرا آنمی

 که نس  پدری نامعلوم است. شان هستند درحالیفرزندان

ی نخستین گیرالجاه منبع شکلسازی حیوانات عظیمکند که اهلیانگلس استدالل می

سازی حیوانات در شد اهلیکه تصور میمازاد فراتر از نیاز جامعه بود. باتوجه به این

ه شد کگیری مییجهها بوده است، نتعنوان شکارچی بر دوش آنی نقش مردان بهادامه

ی حق ها بر این محصول اضافی کنترل نیز داشتند. او رئوس استداللی پیچیده دربارهآن
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مادری را ترسیم  ۲۰۲هایبری نه از راه خانواده بلکه از راه خاندانمادری و ارث

ی تازگکه ثروتِ بهطوریطرق مختلف تغییر کرد بهبری بهمقررات ارث ۲۰3کند.می

های مردان منتقل شود. او عمالً به تحقیق توانست از مجرای خاندانها میی آنشدهکس 

ی برخی از بومیان امریکایی که ظاهراً در حال تحول بودند و روش مارکس درباره

کند: رسمِ گذاشتن نام قومی خاندان دادند استناد میشان را تغییر میگذاری فرزنداننام

شان که قبالً به آن جای خاندان مادریبهبه آن  های آنپدر بر فرزندان جهت احاله

. «بری از پدر به وجود آمده استو درنتیجه قادرساختن فرزندان به ارث تعلق داشتند

گری ذاتی مرد! تغییر چیزها سفسطه»مارکس این پدیده را چنین توصیف کرد: 

درعین  پاگذاشتن سنتهایی برای زیرشان! و یافتن گریزراههایی تغییردادن ناموسیلهبه

دهد ین نشان میا«. انگیزدای کافی برمیتأکید بر سنت، وقتی عالقه و منافع فوری انگیزه

 توانست برای توجیه پیوندهای اجتماعی جدید تغییر کند. بری میکه مقررات ارث

که بشریت  بودهایی ترین قدمکنندهاین انقالب یکی از تعیین»گوید انگلس می

شکست تاریخی جهانی جنس مؤنث  ˚براندازی حق مادری»، این «برداشته بود همواره

، های طبقاتی داشتبندیرو، اگر سرکوب زنان ریشه در پیدایش تقسیمازاین«. بود

 توانستند از شرّ آن سرکوب خالص شوند که به آنصورت زنان فقط زمانی میدرآن

طور ست که نتوانسته است نشان دهد که چهداندادند. انگلس میها پایان میبندیتقسیم

                                                      
202 gen 

ستفاده می« gens»کاربرد 203  ست. انگلز از آن به معنای گروهی ا کند در طو  زمان تغییر کرده ا

سیار بزرگ شترک دارد و به«خانواده»تر از که ب ست که یک جد م ست و مدعی ا صم ا مدد نام ی بالف

های بندیوند. بعدها از این وا ه برای اشاره به گروهشگردد متحد میشان بازمیمشترکی که به مادرانش

 ها در روم باستان استفاده شد. ی خانوادهپدرساالرانه
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دهند اما اطمینان داشت که شواهد فراوانی دال بر وقوع این یا کِی این تغییرات رخ می

  ۲۰۴تغییر وجود دارد.

و  شناختیطور روزافزون باستانبرحق بودن او کامالً اثبات شده است. شواهد به

اصلی  هایپیشاطبقاتی همگی گزاره شناسی از جوامعی انسانشدههای بازبینیارزیابی

ی کنند. جدیدترین شواهد نشان می دهند که در بخش عمدهانگلس را تقویت می

کردند. خواه زندگی میها در جوامعی برابریهزار سال تاریخ هومو ساپینس، آن۲۰۰

ای، هیچ سرکوبی وجود نداشته است موجه است. با چه که در چنین جامعهادعای این

ای که مند بر هر گروهی تحمیل کند و در جامعهتوانست تبعیض نظامکسی می ابزاری

توانست باشد  بدون متکی بر مشارکت همگان بود این کار در خدمت چه هدفی می

نیاز از مشارکت در تولید بوده توانست بیوجود یک مازاد، هیچ قشری در جامعه نمی

رای سرکوب هر بخشی از اجتماع وجود ب ی مادیکشی، هیچ پایهباشد. و بدون بهره

کردم، نویسندگان نشریات تحقیق می 19۸۰ی داشت. وقتی من در اواخر دههنمی

طور غریزی عام است پذیرفتند که شناسی که معتقد بودند سرکوب زنان بهانسان

ش را در اکه بشریت حیات اجتماعی ندیآ فائقتر بایست بر این استدالل بنیادیمی

طور که کارن ساکس مراتبی آغاز کرد. همانمبتنی بر تعاون و غیرسلسلهجوامع 

هیچ »گوید، تحلیل ماتریالیستی و مارکسیستی منسجم متکی بر این ادراک است که می

اصل یا دست نامرئی وجود ندارد که فرگشت انسان را هدایت کند... علل نسبت به 

  ۲۰۵.«سازمان اجتماعی بیرونی یا مستقل از آن نیستند

پرسش این است که چرا پیدایش طبقات به سرکوب زنان منجر شد  انگلس ناچار 

ی مسلط اما اشتباه را اش کار کند. درنتیجه او این ایدهبود با شواهد موجود در زمانه

کردند. او همچنین بر اساس این تز غال  اما غلطِ رایج پذیرفت که فقط مردان شکار می

                                                      
204 Engels 1972, pp112-120. 
205 Sacks 1982, p104. 



 

 
 

 های سرکوب زنانریشه 399

داری منشاء اولین مازاد بود. درنتیجه، به این رد که گلهشناسان کار کمیان باستان

کردند. رو آن را کنترل میگیری ناموجه رسید که مردان بانی مازاد بودند و ازایننتیجه

و  پذیریپذیرفته در مقررات مسکولیتی مادی تغییرات صورتاز نگاه او، این پایه

ونس  مادرتباریِ مسکولیت و اصل های سابقاًکه دودمانطوریحقوق خانواده بود به

بری بر مبنای دودمان جنس مذکر دادند. چنین چیزی در صورتی شان را به ارثجای

گشت که نس  پدری فرزندان ی زنان چنان کنترل میشد که سکسوالیتهممکن می

شماری توانستند شرکای جنسی بیروشن و شفاف باشد، برخالف گذشته که زنان می

 . داشته باشند

 

 استدالل انگلس در بافتار مدرن
ها و تأثیرشان بر استدالل انگلس بپردازیم. شواهد اجازه دهید به آخرین پژوهش

عنوان شواهدی معتبر شناخته طور گسترده بهکه اکنون به 196۰ی شده از دههگردآوری

ی اساسی هارکنند. با وجود این، گزاعتبار میشوند عمالً جزئیات استدالل انگلس را بیمی

ود ی طبقاتی بکه سرکوب زنان نه امری عام بلکه ناشی از پیدایش جامعهاو یعنی این

دو تن از  ۲۰۷و ویکی کامینگس، ۲۰6شود. پیتر اردنتر تأیید میطور محکمبه

شناسی شناسی و انسانراهنمای باستان ۲۰1۴ویراستاران چاپ 

( با هنمای آکسفوردرا)از این پس  ۲۰۸آکسفوردجوهای تخوراکهاشکارچی

 نویسند:ای که پدید آمده است میبندی اجماع گستردهجمع

                                                      
206 Peter Jordan 
207 Vicki Cummings 
208 The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-

Gatherers  
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احتمال قری  جویی... بهخوراکتتتمبتنی بر شکار اسیمق کوچک اجتماعات

های مشتتهود در جایگاه خواهی باقی ماندند که فاقد تفاوتبه یقین جوامع برابری

ستان شواهد با بر وجود ثروت خصوصی یا شناختی چندانی دال اجتماعی بودند و 

  ۲۰9انباشت اشیای تجملی وجود ندارد.

 

 الس هزار هادهکه برخی اجتماعات توانستند مازادی را تولید کنند حتا پس از آن

 کش که مورد پشتیبانی دولت بود پدید آمد.ی بهرهتا یک اقلیت یعنی طبقه برد زمان

لس ر متفاوت از چیزی بود که انگی آن این تغییرات رخ داد بسیاو فرایندی که بواسطه

تدالل شناسان اکنون اس. برخی باستان(کنندامروز می بسیارانی حتا و)کرد تبیین می

ای که سابقاً عجین با جوامع کشاورزی کامالً های اجتماعی و فناورانهکنند که ویژگیمی

های های بزرگ یکجانشین، نابرابریشدند مانند جمعیتمسکون دانسته می

ها و غیره در میان بسیاری از اجتماعات شدن پیشهاقتصادی، بردگی، تخصصیتجتماعیا

هزار سال ۴۰شد مشهودند. این تغییرات از تر تصور میچه پیشتری از آنبسیار بدوی

های جهان نیز هزار سال بعد به بسیاری از بخش۲۰قبل در اروپا آغاز شد و در طول 

ه کند ک، ادعا میراهنمای آکسفوردکی از نویسندگان ی ۲1۰تسری یافت. برایان هایدن،

 سازی حیواناتی تکامل فرهنگی نه کاشت گیاهان یا اهلییکی از نقا  عطف عمده»

دیدار جویان پتری بود که نخست درمیان شکارچیان و خوراکبلکه ظهور جوامع پیچیده

  ۲11«.گشت

                                                      
209 Peter Jordan and Vicki Cummings, “Introduction to Prehistoric Hunter-

Gatherer Innovations”, in Cummings et al (eds) 2014, p590. 
210 Brian Hayden 
211 Brian Hayden, “Social Complexity”, in Cummings et al (eds) 2014, 

p643. 
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شدن حال، با ذوبند. با ایناشواهد پراکنده شناختی،های باستانبسته به محل سایت

که شوند. همچنانسنگی، تغییرات کیفی دیده میهای یخِ عصر پارینهآخرین صفحه

گرفت، شدن سرچشمه میهای در حال ذوبها از یخآمد و خط کرانهها باال میرودخانه

یافت. این وضعیت ها و خطو  ساحلی تکار میحیات جانوری در امتداد کرانه

ز، خیهای جدیدی را خلق کرد که سرشار از منابعی چون ماهی، خاک حاصلاکوسیستم

طور کرد که بهبارندگی خوب و ... بود، امری که اجتماعات کوچنده را ترغی  می

رای دانیم، این تغییرات بکه ما میکم فصلی سکنا گزینند. تاجاییتر یا دستدائمی

ین بعدتر در ساحل شمال غربی نخستین بار در ساحل شمال شرقی ژاپن و اوکرا

 های آسیای جنوب شرقی رخ داد. متحده، آناتولی، استرالیا و در امتداد رودخانهایاالت

 هایی زمین مسافتهایی که در سرتاسر کرهدانیم، انسانکه ما امروزه میتاجایی

ت، شکنی، کازدن خاک، علفزدن، شخمطوالنی از افریقا را سفر کرده بودند در آتش

تدریج به ها بهی اینکشی زمین کارآزموده شده بودند. همهبذرپاشی، آبیاری و زه

جویی و این جوامع عادات خوراک ۲1۲کرد.ها کمک میوری کار انسانافزایش بهره

ی اندازهشان را حفظ کردند اما توانستند به تدریج مازادی را تولید کنند ولو بهشکارگری

خواه و اشتراکی باقی ها اجتماعاتی برابریسالی. اما آنخشکهای دشوار مانند زمان

 ماندند. 

ایی که هکردند یا آنکه تعدی به استرالیا را رهبری می« سیاحان»بسیاری از اولین 

ور کامل طشان بهکه فرهنگکردند پیش از آنهای بومیان برپا بناهایی را بر روی زمین

ه کامالً ک کردندیم دیتول راذخایر بزرگی از غالت نابود شود گزارش دادند که بومیان 

ی ابهماهای رایج آن را بهروشن بود که برای مصرف بالفصل نیست. یکی از روایت

                                                      
212 Jennie Robinson, “The First Hunter-Gatherers”, in Cummings et al (eds) 

2014, p600. 
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توصیف کرد. بر  ۲1۴در سرزمین شمالی ۲13ی فینکیدر رودخانه« ی بومیانبار غله»

رتفاع اشده در یک درخت که بیش از سه متر از سطح زمین روی یک پلتفرم حکاکی

ی درباره ۲1۵شود. یکی دیگر در سرزمین شمالیهای پراز غالت دیده میدارد کیسه

شده با پوست درخت گزارش های چوبی پوشیدهشده در ظرفمقدار زیادی غالت ذخیره

شده از پوست های ساختهمرکزی یکی دیگر از وجود کیسه ۲16داد. در نیو ساوت ولز

ها از تبیین این رفتار عاجزندو چرا د. اروپاییبود خبر دا غالت از پرکه  کانگورو

ها، فقط ذخایری از غالت مغذی و خوشمزه بدون محافظ رها شده است  از نگاه آن

انشین یکجنیمه̊ اما اجتماعات بومی«. کردندکشاورزی می»یافته و متمدن مردمان اسکان

ی که پهنهد درحالیکردنن، زندگی میساختند که در آهایی را میبودند، گاهی خانه

دانستند تا بازگشت از ها چون که میکردند. آنمعینی از زمین را درو یا کنترل می

ها نآ توانستندیمشان کسی به ذخایرشان دست نخواهد زد هایزدن در سرتاسر زمینقدم

 تارتوانستد این رفراحتی نمیای طبقاتی آمده بودند بهرها کنندو کسانی که از جامعه

  ۲1۷بومیان را هضم کنند.

های هایدن با تبیین مارکس و انگلس از تغییر اجتماعی همخوانی دارد: گیرینتیجه

وری منابع و تولید اضافی از یک سو و ی مهمی میان بهرهرسد که رابطهبه نظر می»

  ۲1۸«.سیاسی از سوی دیگر وجود داردتپیچیدگی اجتماعی

ی اولیه گونهل، این مخلوق که از یک انسانهزار سا1۵۰کم پس از بنابراین دست

گردد تت تکامل یافته بود و اکنون مشخص شده است ها سال پیش بازمیکه به میلیون
                                                      
213 Finke River 
214 Northern Territory 
215 Northern Territory 
216 New South Wales 
217 Gammage 2012, Chapter 10, “Farms without fences”, pp281-304. 
218 Hayden, “Social Complexity”, in Cummings et al (eds) 2014, p646. 
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ای دههای فرهنگی و اجتماعی پیچیها که برخالف فروض اولیه، پرکتیسکه با نکاندرتال

که نیازهای جامعه هایی شدن کردند: آناند تت شروع به دو دستهداشتند آمیزش داشته

 انگلس، یانبکردند. بهکردند و اقلیتی که از قِبل کار اکاریت زندگی میرا برآورده می

 راحتی آخرینرخدادی منفرد نبود. انگلس به« شکست تاریخی جهانی جنس مؤنث»

ویکرد روشنیِ تمام مطابق با رها بهپذیرفت، زیرا آنشناسان را میهای باستانگیرینتیجه

ها دریافتند که جامعه همیشه در فرایند دائمی تغییر است. کس و انگلس بودند. آنمار

ی ارتبا  مردم با همدیگر را شود و نحوهتغییرات کوچک در روش تولید انباشته می

کند که تغییرات در طول هزاران سال دهد. انگلس در واقع اظهار میتدریج تغییر میبه

شکار آ توانستلندمدت تغییرات برای تک تک افراد نمیرخ داد، بنابراین پیامدهای ب

ها و طبقات حاکم سرانجام در حدود که دولتبوده باشد. هزاران سال زمان برد تا آن

ی در که هیچ چیز طبیعکند هزارسال قبل تابیت شدند، امری که تأکید بر این می1۰

 ها وجود ندارد.کشی و سرکوب میان انسانبهره

هایی شروع به بررسی شواهد موجود کردم با جنبه 196۰ی که در دهه من از زمانی 

آورند می ای را پدیدکنندهاز تبیین انگلس مشکل پیدا کردم. این شواهد پرسش تعیین

ها نها یا دودماپردازند. اگر کل خانوادهیک بدان نمیکه مخالفان و موافقان انگلس هیچ

ای که زنان در این میان چه بود  جامعه حاکم تبدیل شدند، نقش یطبقهبه یک 

ای بود که در آن، تمام اعضا، چه خواه بود، جامعهدستخوش این تغییر شده بود برابری

کردند. بنابراین، چرا زنان متعلق به ها مشارکت میگیریزنان و چه مردان، در تصمیم

ت گیرند  باورکردنی را به دس امورآن قشر اجتماعی به مردان اجازه دادند تا کنترل 

ی عمل پوشاندن به برخی از آن تغییرات و نه در ها هیچ نقشی نه در جامهنیست که آن

های ها در زمانها بازی نکرده باشندو احتماالً در هر دوی آنایستادگی در برابر آن

خواهم رئوس روایتی متفاوت را ترسیم کنم که اند. بنابراین میمختلف نقش ایفا کرده

نم هیچ کبته در تمام نقاطش اصیل و ناب نیست اما محتوی ادعایی است که گمان نمیال
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قاتی کند که زنان در تکامل تقسیمات طبتر کرده باشد، ادعایی که تأیید میکسی پیش

 اند.طور فعاالنه مشارکت داشتهمند خود زنان منجر شد بهکه به سرکوب نظام

 

 شواهد و مباحث در حال تحول
ه مان را کهای مرتبط با موضوع مورد بحثجا دارد برخی از مباحث و استداللابتدا 

ها جریان داشته است ها و مارکسیستی اخیر در میان فمنیستدر طول چهار دهه

ها شروع به چالش کشیدن برخی از فمینیست 19۷۰ی بندی کنم. در دههجمع

شکارچی را مسلم تجویی مردان در جوامع خوراکهایی کردند که سلطهروایت

ها، که به برخی در باال اشاره شد، دریافتند که زنان نقش پنداشتند. سرآمدترین آنمی

ها جایگاهی کردند، امری که به آنجویان بازی میای درمقام خوراکمولد و سازنده

 ای بارز بود. او نشان داد که در برخی ازبرابر با مردان اعطا کرد. کارن ساکس نمونه

ها را با نیازهای تولید تطبیق ت شکارچی، زنان تعداد حاملگیجویجوامع خوراک

ی کونگ در افریقا هنگام شیردادن به نوزادان از امر دادند. او نشان داد که زنان قبیلهمی

شدندو او نوشت این امر حاکی از محوریت فرهنگی خوراک فارغ نمیآوریجمع

انگارانه را به چالش رگرایی تولیدمالی سادههای تولیدی زنان است و جبنقش

  ۲19«.کشدمی

ا های سرکوب زنان رها مطالعات بسیار مفیدی بودند، زیرا نشان دادند که ریشهاین

 ها تصویر مرد شکارچیحال، آنهای تاریخی و اجتماعی جُست. با اینوبسطباید در شرح

 یدیلک ینقش زنان کهنیان دادن انش یبرا جهیدرنت ،جوی را تقویت کردندو زن خوراک

 ردکمیبرابر با مردان اعطا  یگاهیها جاکه به آن یامر کردند،یم یباز هیدر جوامع اول

یان زنان وسختی مکار سفت مورد جدیدتر، این فرض که تقسیم کرد. قیتدق را آن دیبا

                                                      
219 Sacks 1982, pp70-71. 
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رزماری  ت،شناس فیمینسو مردان وجود داشته است به چالش کشیده شده است. باستان

ات بردند که مفروضکم پی میشناسان کمکند که برخی از باستاناظهار می ۲۲۰جویس،

ای از آینده ی نسخهماابهدیدن گذشته به»ها را اسیر گران در اغل  موارد آنپژوهش

تر از هر تمایز اجتماعی دیگری ابدی و مهم»که جنسیت امری و تصور این« کرده است

ای .ان.وتحلیل دیها در تجزیهچنین نشان داد که پیشرفتخطاست. او هم« است

ها آشکار کرد که تعیین جنسیت بر اساس پوشاک یا پیشه )کاری که معموالً اسکلت

 نویسند نیزمی راهنمای آکسفوردشناس که در قومدو باستان ۲۲1شود( اشتباه است.می

 د:کار را به چالش کشیدن بنیادی تقسیم جنسیتقویاً تمام مفروضات قدیمی درباره

شکار میمطالعات واقع سیار متغیر و گرایانه و میدانی آ سیم کار ب کند که تق

شد، هم درون و هم بین جوامع پذیرتر از چیزی است که معموالً تصور میانعطاف

سیت  صرفاً جن سن، توانایی و تجربه و نه  ساس  سیم کار گاهی ازجمله برا ... تق

 پذیرفت. صورت می

 

نگاری این واقعیت ساده اما ادبیاتِ در حال رشد قوم»ها اظهار کردند که آن

انات هم طیفی وسیع از حیوو آن«کردندکند که زنان نیز شکار میانکارناپذیر را مدلل می

های کار بر اساس رسد که حوزهکه گاهی چنین به نظر میدرحالی»ای. با هر اندازه

ان های کار و فعالیت زناوانی نیز دال بر اختال  حوزهاند، شواهد فرجنسیت تقسیم شده

 «دهی کار و فضا بر اساس فاکتورهایی غیر از جنسیت وجود دارد.و مردان یا سازمان

 هایها به زنان و مردان در یافتهکنند که انتساب ابزارها و اسبابها استدالل میآن

ران را گمندی پژوهشواند غرضتشناختی نامعتبر است زیرا به همان آسانی میباستان

                                                      
220 Rosemary Joyce 
221 Joyce 2008, pp24 and 51; Greenberg 1988 for a discussion of gender/s 

in early societies, especially Part 1. 
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ر اند تأکید بها مدعیکه آنتر اینآورد(. اما مهمهایی که جویس میمنعکس کند )ماال

ها و ا، دامهکننده است. این را باید در نظر داشت که تلهی گرفتن و کشتن گمراهلحظه

: کردندهای ذاتی شکار را تعدیل میمستحدثات مختلف همگی خطرات و دشواری

تردید مستلزم کار های معطوف به تدارکات بیی کامل راهبردها و فناوریگنجینه»

 ها، توجه کافی به چیزی که درباور آنبه«. ی زنان، مردان و کودکان بودکنندهتکمیل

ها، افزارها، ریسمان، که آید نشده است: تدارک غذا، لباسمی حیواناتپیِ گرفتن 

ام ها انجتوانستند در حاملگی یا هنگام شیر دادن به بچهن میها را زنای آنبخش عمده

 کنند:گیری میها نتیجهدهندو آن

سکله، می سلطهبا غور در این م ستتوان  های خام و ی زنان را در فراوری پو

وروده و پشم، که شده از دلهای ساختهولباسدوز پُر ظرافت، رختپوست دست

های سرد زندگی و کار داد تا در محیطو اجازه میجخوراکتبه مردمان شکارچی

زنان و/یا « راندنحاشتتیهبه»ی مایه دربارههای کمکنند، متذکر شتتد. استتتدالل

 ای رنگهای رفتاریمردان معموالً در برخورد با چنین واقعیت« پرستتتیژ باالی»

 بازند... می

نده در اینیکی از موضتتوعات تعیین ندکن که هرچ مردان  جا این استتتت 

های دارای اهمیت حیاتی های محدود یا ناچیز در برخی از فعالیتتوانند نقشمی

شته باشند، این محدودیت شده یتهای تابندرت برای بازبینی ایدهها بهاقتصادی دا

صدیق می ستفاده قرار میت سیر شوند یا مورد ا گیرند. برعکس ... تاریخی از تف

 ۲۲۲رانی زنان را شاهدیم.حاشیهساس طرد و بهجوی بر اخوراکتجوامع شکارچی

 

                                                      
222 Robert Jarvenpa and Hetty Jo Brumbach, “Hunter-Gatherer Gender and 

Identity”, in Cummings et al (eds) 2014, pp1244-1248. 
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طور خودکار بر هر کنم: شواهد حاکی از آن نیست که مردان بهرو تکرار میاز این

اندو نخستین مازادها سازی حیوانات کنترل داشتهی اهلیواسطهای بهشدهمازاد خلق

عنی بوده است، ی ی تولید بهتر سبزیجات، میوه، غالت و/یا ماهیگریاحتمال نتیجهبه

کردند. ها بازی میهایی که هیچ کسی تردیدی ندارد که زنان نقش فعالی در آنفعالیت

توان تت برخالف ادعای بسیاری تت با گاوآهن سنگین یافتن مردان را نیز نمیسلطه

 یقاره رد که اشاعه پیدا کندتوجیه کرد زیرا جوامع طبقاتی و سرکوب زنان پیش از آن

 شد.  ظاهر امریکا

 

 فراسوی انگلس
طور سرکوب زنان به جزءالینفک جوامع طبقاتی تبدیل شد که چهبرای تبیین این

های عینی در تولید و تغییراتی که این امر در روابط وبسطی میان شرحباید رابطه

ی بازساختاربندی بازتولید/تولیدمال را آشکار کنیم. آورد ازجمله نحوهاجتماعی به وجود 

ه شد تت کهای دینی سپرده میها یا افراد معتمد، شاید چهرهترل هر مازادی به گروهکن

ه کردند کها نقش اجتماعی ضروری بازی میتوانستند از میان زنان نیز باشند. آنمی

طور فزاینده پیچیده، های تولیدِ بهسازی روشهای متقابل، هماهنگشامل مسکولیت

شد. برای هزاران سال، این امر به ر مواقع ضروری میسازی و توزیع منابع دذخیره

ه شدازحدِ پشتیبانیمازاد را برعهده داشتند قدرت بیش کنترلهایی که مسکولیت آن

توانستند از شأن واال و دسترسی ها میداد، هرچند آنی قوای قهری دولت را نمیبوسیله

ته را توضیح پذیرفتوانیم تغییر صورتطور میبه ثروت مازاد برخوردار باشند. بنابراین چه

 ی مردان بر زنان منجر شد دهیم و چرا تغییر مذکور به سلطه

جویان کوچنده مهم بود که هیچ زنی هر بار مسکولیت خوراکتدرمیان شکارچیان

های ها بر اساس نیازبیش از یک نوزاد را برعهده نداشته باشدو درنتیجه زنان میان زایمان
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طور بالقوه ها بهتر، بچهانداختند. در مقابل، در جوامع مسکونه میتولید فاصل

ی ومیر باالتر )درنتیجهتولیدکنندگان اضافی هستند. نیاز به جبران نرخ مرگ

ی های واگیردار و امکان درگرفتن جنگ برسر منابعپذیری بیشتر دربرابر بیماریآسی 

ن تر امکان موفقیت آهرچه نرخ تولد بیشاند( نیز وجود دارد. بنابراین، که ذخیره شده

 تر. جامعه بیش

 پیمایی بسیارهایی )مانند جنگ، راهبه نفع کل جامعه است که زنان در فعالیت

ها را در معرض طوالنی یا بعدها وظایف سنگین کشاورزی( شرکت نکنند که آن

ن وابسته به دهد تت یا نوزاداجنین قرار میترین خطرات مرگ، نازایی یا سقطبزرگ

شکارچی و جوامع مبتنی تجویاندازد. درنتیجه در جوامع خوراکشیر مادر را به خطر می

دهند. تدریج نقش محوری خود در تولید و نیز بازتولید را از دست میبر باغداری زنان به

 ۲۲3اند. ارنستین فریدلِهای تولید کنار گذاشتهها را از برخی ساحتبه مرور آن

دادند در جوامع مبتنی بر باغداری که س به شواهدی دست یافت که نشان میشناانسان

 کردند و درگیر جنگ بودند، منزلتهای طوالنی برای تجارت طی میمردان مسافت

خواهم تأکید کنم که زنان در این فرایند یابد. و من میمردان نسبت به زنان افزایش می

که  طورسیر، کوچک و رشدیابنده بود. همانگیرنده بودند. هر گامی در این متصمیم

دانستند که پیامدهای انباشتی این روند چقدر بلندمدت انگلس تأکید کرد، افراد نمی

 خواهد بود. 

های ای که بین سالطبقهدر چتل هویوک آناتولی تت یک اجتماع مسکون هرچند بی

که زنان ود تت جاییسال دوام آورده ب 1۴۰۰سال پیش از میالد برای  6۰۰۰و  ۷۴۰۰

ی تری نسبت به جامعهاحتمال صرفاً امکان( داشتند که فرزندان بیشانگیزه )یا به

عنوان توانند بههای جنسیتی مینقش»شود: کوچنده به دنیا آورند، ایان هودر متذکر می

                                                      
223 Ernestine Friedl 
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 توانندتر در جامعه متمایزتر شده باشند... مردان و زنان میبخشی از تغییرات گسترده

  ۲۲۴«.طور فزاینده در سپهرها و وظایف تخصصی مشارکت داشته باشندبه

ولیدی های تزایند و در برخی از فعالیتتری میبنابراین، وقتی زنان کودکان بیش

های متوالی جنس مذکرهایی خواهد ای بر روابط میان نسلشوند، تأکید تازهدرگیر نمی

گیری طور که هارمن نتیجهه بودند. همانشد که به زمین و سایر وسایل تولید مقید شد

از مادرتباری و  ترتدریج با منطق تولید بسیار بیشپدرتباری و پدرسکنایی به»کند: می

شکارچیان تجویانتوان گفت که آن خوراکاکنون می«. مادرسکنایی جور درآمد

حیِ برخوردار از نویسد، که در نواشان مییهایدن درباره که یخواهیبرابرتفرا جوامعِ

. مهم توانستند تجربه کنندهای این فرایند را میگزیدند، آغازگاهوفور نعمت سکنی می

ی مردان هر مازادی را شود، نه همهطورکه هارمن اما نه انگلس متذکر میکه، هماناین

کردند که متعلق به یک گروه حاکم نوپا هایی این کار را میکردند، فقط آنکنترل می

 دند. بو

نافع ، ناچار بودند که ماستامارگران را گسترش دهند تیذهن که نیا یبراگروه  نیا

رورتاً ها ضهمان کنند. آنشان بر تولید اینبا کنترل جیتدربهسان یک کل را جامعه به

جا اندیشیدند. و من در اینگرانه نمیی مروجان پیوندهای سرکوبماابهخودشان بهبه

تدریج از سوی شان بههایانگلس و هم از هارمن )که روایت خواهم هم ازمی

 ها پذیرفته شد( فاصله بگیرم. مارکسیست

ی حوهشان فارغ از نبودند که تبار خانوادگیزنان متعلق به آن گروه کامالً موافق می

دارش بودند در دست نگاه دارد. بنابراین، اش باید کنترل ثروتی را که عهدهیابیسازمان

توانستند خواهان تضمین طور که مردان متعلق به گروه حاکم میدرست همان

منظور انتقال مسکولیت تولید و مدیریت ثروتِ شان بهبودن نس  پدری فرزندانروشن

                                                      
224 Hodder 2006, pp210-211 and 218. 
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بت ها همراه باشند. صحتوانستند با آناندازه میهمانشان باشند، زنان نیز بهزیر کنترل

وردار گیری برخفقط مردان از هر اختیاری برای تصمیم از گروه حاکم نوپایی که در آن،

الً ای که در حال دگرگونی است معموکه در جامعهکننده نیست، باتوجه به اینبودند قانع

 اند. زنان و نیزهای مهم سهیمشود که زنان و مردان همگی در تصمیمچنین پنداشته می

که از آن دلیلزنان تغییر کرد نه به قشمردان به تغییر تبارهای توارث عالقه داشتند. ن

یل دلداری که مردان را در مسند کنترل امور قرار دارد مازاد خلق شد بلکه بهقِبل گله

دست گرفتن زمام تولید و مدیریت که با افزایش تعداد تولد نوزدان، توارث و بهآن

 مازادها بر اساس تبار جنس مذکر معنادار شد. 

هایی که تحمیل قواعد سنگین باعث برانگیختن مقاومتی بر ایناستدالل انگلس مبن

شد چندان مورد توجه جدی قرار نگرفته است، و شواهد حاکی از امکان چنین چیزی می

پیش از میالد  1۷1۷معروف که تقریباً به  ۲۲۵راستی قانون حمورابیشوند. بهبررسی نمی

ین نوشته شده است و مبتنی بر قوانگردد تت که به دستور حمورابی پادشاه بابل بازمی

ا همسری را برای زنان بالنهرین است تت تکتر موجود در جوامع طبقاتی بینحتا اولیه

باید با »کنند که سرپیچی میتهدیدِ به کیفر مرگ مقرر کرد و دستور داد که زنانی 

 تری برایهای سنگینمعموالً مجازات»این قانون«. شان خرد شودهایخشت پخته دندان

گذاشتند وضع کرده هایی که تقدس خانواده را زیر پا میویژه آنها بهبرخی تخلف

 «. بود

کم گاهی با ها برای سرکوب زنان دستدهد که تالشوجود این قانون نشان می

ه شکسترحمانه درهم میطور بیی خود بهنوبهشده است که بهرو میهایی روبهمقاومت

ین بودند در اعمال چن برخوردار یترشیب یطبقات یآگاه از کهنی برخی از زنا ۲۲6است.

 داشتند. شان مشارکت هایهایی بر فعالیت جنسی اعضای شورشی حلقهکنترل

                                                      
225 Hammurabi Code 
226 Rohrlich 1980. 
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امر  نیسرکوب زنان بود، ا ˚یاجتماع یِابیبازسازمان نیا یجهینت نیترمهم هرچند

 طور که انگلس استداللنبران آشکار نبوده است. هماحکم ایحکمرانان نورسته  یبرا

ه ب راتییتغ ییایدنها در طول صدها اگر نه هزاران سال رخ داد، وبسطشرح نیکرد، ا

 ،یاجتماع اتیداشتند. ح یاناشدهینیبشیپ یامدهایها پاز آن یاریوجود آورد، که بس

 یاعمده رییطور که هر تغهمان درستدر آشوب و بلوا بود،  غرق یاسیو س یفرهنگ

 زنان که مادامی کهشده است.  جادیمولد جامعه در طول هزاران سال ا تیرفدر ظ

  .کند ینیبشیرا پ یرانگریو برآمد نیچن توانستینمکس  چیه ،نشده بودندسرکوب 

رایندی تواند فی فرگشت بلندمدت ساختارهای طبقاتی و دولتی میاستدالل درباره

ظر آید. شواهدی وجود دارد که نشان نشناختی و یکسان، بیش ازحد یکسان، بهفرجام

رو برای هایی مواجه شوند. ازاینهای حاکم نوپا ممکن بود با مقاومتدهند گروهمی

ترین کار این بوده است که شروع به منظور کنترل مازاد، محتملحفظ اقتدار خود به

تر بیش شانها کنترلکه آنچنانکردن تعهدات و حقوق اعضای اجتماع کنند. هممدون

ه شد، درنتیجتر میمدد قوانین و مقررات محکمطور روزافزون بهشان بهشد، جایگاهمی

وانست تها میگونه شد که هر چالشی برای آنتدریج اینانتظارات جامعه تغییر کرد. به

 ها بلکه علیه کل جامعه تعبیر شود. به جرمی نه فقط علیه آن

ی خواه و متکی نوسنگی در آناتولی که برابریشماری از شهرهای متعلق به دوره

هزار سال پیش  ۷۰۰۰هزار و 1۰جویی و شکار باقی مانند هزاران سال بین بر خوراک

روز مرات  را بتدریج عالئمی از ظهور سلسلهها بهحال، آناز میالد مسکون بودند. بااین

گردد میالد بازمیپیش از  96۰۰-۸۰۰۰های که قدمتش به سال ۲۲۷دادند. گوبکلی تپه

ز رسد یک مرکنظر میای در آن برای زندگی وجود ندارد بهکه هیچ خانهبا توجه به این

                                                      
227 Göbekli Tepe 
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ای گسترده آیینی است. این حاکی از وجود نخبگان دینی است که پرستیژشان بر پهنه

 سایه افکنده بود. 

ها مرات همچنین شواهدی دال بر این وجود دارد که دربرابر رشد سلسله

که در این  ۲۲۸ای مهنت اوزدوگانشناس ترکیهشده است. باستانهایی میقاومتم

سال پیش از میالد انقالبی اجتماعی  ۷۲۰۰ها درگیر بوده است معتقد است تقریباً سایت

های دنبالش طغیان سرنگون کرد و به ۲۲9ای را در چایونورخ داده است که گروه نخبه

به  ۲۰11رخ داد. او در یک ایمیل خصوصی در سال انقالبی مشابهی پیرامون آن منطقه 

 من نوشت: 

باً مطمکنم که نه ناحیهتنها در چایونو بلکه در بخش عمدهتقری ی ی مرکزی 

 است. داشته وجود ]دوره آن در[ اجتماعی تالطم ی نوسنگی، نوعیآناتولیِ دوره

 

نوسنگی  یکه جوامع موجود در آناتولی و متعلق به دوره ۲3۰برنارد بروسیوس،

 ی او موافق است. کند، با ایدهبالکان را مطالعه می

صی در  شخ های اربابی به آتش سال پیش از میالد، عمارت 9۲۰۰در روز م

دان تبدیل گشتتت. کشتتیده شتتد... نیایشتتگاه ویران و آتش زده شتتد و به زباله

شد. دیگزاغه شد... چایونوی جدید بنا  شه نابود  ر های موجود در غرب برای همی

ست ستانداردی پ ساس ا شت که بر ا شهیچ خانه یا اتاقکی وجود ندا ساخته  ده تر 

  ۲31های اجتماعی پاک شد.های تفاوتباشد... تمام نشانه

                                                      
228 Mehmet Ozdogan 
229 Çayönü 
230 Bernhard Brosius 
231 Bernhard Brosius 2004, “From Çayönü to Çatalhöyük. Emergence and 

development of an egalitarian society”, cited in Choonara and Harman 2009, 

p223. 
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هویوک با  طبقه در چتلای بیگیری جامعهاو مدعی است این امر منجر به شکل

 کم برای هزار سال دوام آورد. هایی شد که دستسنت

ی تاریخ شواهد موجود درباره ۲33خالف طبعدر کتابش  ۲3۲جیمز سی.اسکات

ترین تبیینی که کند. پرطرفداربندی میالنهرین را جمعی بینهای اولیهدولت

یر دهند مبتنی بر تغیهای اولیه ارائه میشناسان از فروپاشی بسیاری از دولتباستان

ه ی است. اسکات بمحیطی و فشارهای جمعیتوهوا، فروسایی زیستناپذیر آباجتناب

انی و کنترل ستها و سپس به فرار به اجتماعات پیرامونی که تابع مالیاتدرگرفتن شورش

قیم مست صورتبه نه هرچند ی یکی از عوامل مؤثر در این افولماابهبه دولت نبودند

 «بربرهای»شود که دیوارهای شهر بنا بوده کند. معموالً چنین پنداشته میاشاره می

ا بوده ها بنشناسانی وجود دارند که معتقدند آنر را بیرون نگاه دارد، اما باستانگغارت

  ۲3۴مردم را داخل نگاه دارند.

ر شان را در برابکردند تا میخ اقتدار و کنترلهای حاکم تالش میکه گروهدرحالی

ها شد. آنی زنان باید کنترل میبکوبند، سکسوالیته جوامع بر های مکرر محکممقاومت

عنوان مالکان مازاد جامعه باید چنین شان بهبرای تابیت جایگاه خودشان و نوادگان

شده برای برانداختن های برداشتهکردند. زنان و نیز مردان در برابر تمام این گاممی

ت به گر درنهایطور فزاینده سرکوبی بهخواهی ایستادند. درنتیجه، یک چرخهبرابری

 ختم شد.  ۲3۵«ابزاری صرف برای تولید بچه»بیان انگلس تت زنان درمقام تت به

                                                      
232 James C. Scott 
233 Against the Grain 
234 Scott 2017, pp232-234. 
235 Engels 1972, p120. 
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ی زنان گیری گروه حاکمی که بر کنترل سکسوالیتهتصور مشارکت زنان در شکل

های اجباری توأم با آن مانند کردند سخت است و برای شناخت محدودیتپافشاری می

 توان مراجعهیشده نمگرایی به هیچ مرجعی جز تاریخ شناختهجنسهمسری و ناهمتک

 کشی از و سرکوب زنانهای حاکم در سرتاسر تاریخ از بهرهکرد. زنانِ متعلق به گروه

، ۲36های امروزی مانند مارگارت تاچراند. چهرهاند و آن را تحمیل کردهنفع برده

 ربتانکو شاهدی بر این مدعا هستند تت فرانسوا ۲3۸و جینا راینهارت ۲3۷هیالری کلینتون

است و ثروتی بالغ  ۲۴۰، زنی که وارث شرکت لوازم آرایشی لورئالکناربه ۲39یرمی

میلیارد دالر آمریکا دارد که از قِبل صنعتی به جی  زده که زنان را تشویق به  ۴3.9بر 

ول ها پکند که نسبت به ظاهرشان وسواس به خرج دهند و سپس از اضطراب آناین می

در  ۲۴۲مارتفروشی والوارث شرکت غول خرده ۲۴1والتون، آورد. آلیسدرمی

لطف پرداخت مزدهای ناچیز به نیروی میلیارد دالر امریکا به ۴6.6متحده، توانسته ایاالت

 کار عمدتاً زن به جی  زند. 

 رد خودشان علیه مند را )حتادهند که تبعیض نظامهایی را ترویج میها کلیشهآن

راین شان را حفظ کنند. بنابکنند تا پرستیژ و قدرت طبقاتیتوجیه می شان(هایحلقه

ب ها نیز سرکوخوبی در تحمیل این رژیم مشارکت کنند. هرچند آنتوانند بهزنان می

 شان )که متکی بر حفظ سرکوب طبقاتی ویمن جایگاه طبقاتیکنند، بهرا تجربه می

 ارند. کند( به قدرت و ثروت نیز دسترسی دشان استامار میجنسیتی آنانی است که طبقه

                                                      
236Margaret Thatcher 
237 Hillary Clinton 
238 Gina Rinehart 
239 Françoise Bettencourt Meyers 
240 L’Oréal 
241 Alice Walton 
242 Walmart 
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مچنین اکار زنان امروزه تت از تمام طبقات اجتماعی تت تاحدی نقشی در تحمیل، ه

ند رفته این مادران هستهمکنند. برای نمونه، رویتقویت و تداوم سرکوب زنان بازی می

ل  کنند و اغی مبتنی بر تبعیض جنسی را در ذهن دختران فرو میکه هنجارهای جامعه

پذیری و های اجتماعی درباب خانواده و مسکولیتترین شکل ممکن از ارزشبه قوی

 شدنآگاه حتا ای مقاومت ،شدگانسرکوب مخالفتبا  یرابطه در. کنندیمغیره دفاع 

  .دهدیرخ نم خودیخودبه یزیچ چیهبروز و ظهور سرکوب  یاز نحوه هاآن

های یدههای جامعه ضرورتاً اطور که مارکس و انگلس خاطرنشان کردند، ایدههمان

های های حاکم نگرشکه حلقهمحض آنرانند. بنابراین، بهکسانی است که حکم می

ل های استامارشدگان تحمیطور کامالً طبیعی بر ایدهها بهجدید به زنان را پذیرفت آن

وانند تاش این واقعیت است که مردان استامارشده میو اساسخواهند شد، امری که پایه 

تری شدند که فرزندان بیشکه زنان تشویق میازاد تولید کنند درحالیتری ممقدار بیش

 عنوان کارگران آتی که بناست استامار شوند به دنیا آورند. به

 

 بندیجمع
ها با دست به عمل زدن ادعا کرد که انسان ی فوئرباختزهایی دربارهمارکس در 

درواقع خودشان را تغییر تت تولید و ساخت سرپناه، لباس و غذای موردنیازشان تت 

ولید شود که این وسایل تدهند. تغییرات انباشتیِ تدریجی به روابط جدیدی منجر میمی

 کشند. های قدیمی را به چالش میگیرند و روابط اجتماعی و ایدهرا دربرمی

های انگلس یکسره بیراه بودند. او تقریباً هیچ شناختی از جزئیات استدالل

های ناچیز از استرالیا نداشت. ها در جوامع اولیه جز گزارشکارچیشتهاجوخوراک

ها را خوانده بود متأثر از اشغال استعماری بودند. او بومیان امریکایی که او مطالعات آن

ی قبایل آلمانی به امپراتوری روم بحث وجودآمده بر اثر حملهی تغییرات بهدرباره

 و تدول ،یکشبهره به که میهست یجوامع نیترییابتدا فهم درصدد اگر اماکند. می
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یزی تمام چ ندارد. موضوع به یربط میطور مستقبه او بحث کردند گذار زنان سرکوب

 هایی کرد وها استنتاجاند که انگلس از آنهاییدهد نشانهکه بحث انگلس به ما می

ن و بر اثر وقوع ی تغییر ساختارهای خانوادگی در گذر زمای نحوهاند دربارهشواهدی

 تر. تغییرات گسترده

ویم شپردازیم، متوجه میها میواقعیت این است که وقتی ما به جدیدترین پژوهش

ی تکامل بشریت( امروزه از های انگلس )درست مانند استداللش دربارهکه استدالل

حدس  درستیشوند. او بهتر مستند میطور روشنرا نوشت به منشاءزمانی که او کتاب 

زاینده طور فی زنان بهوجودآمده باعث شد کنترلِ بر سکسوالیتهزد که تغییراتِ به

نیازهای  کنشافزایش یابد تا نس  پدری فرزندان معلوم شد. این تغییرات ناشی از برهم

ای بیولوژیک بازتولید جامعه و تغییردادن روابط اجتماعی تولید بود تت اما نه به شیوه

که آن کنند. برایها هنوز تبیین میها و فمینیستطور مارکسیستنکه انگلس و همی

کرد به ی حاکم جدید که از قِبل کار اکاریت ارتزاق میی طبقهوسیلهکنترل مازاد به

انِ متعلق ی زنهنجار تبدیل شود، سرکوب اکاریت زنان و مردان ضروی بود. سکسوالیته

شان یها بر اساس طبقهبری از داراییتا ارث های جدید شدبه نخبگان حاکم تابع کنترل

تضمین گردد. به مرور زمان، نابرابری زنان در تمام طبقات ریشه دواند و منجر به 

د طور اخص شزنان و سکسوالیته به« سرشت»ی ی جدید دربارهگرانههای سرکوبایده

 ی حفظ سرکوبهاکرد. روشهایی را بر مردان نیز تحمیل میاما به طرقی که کلیشه

ی فرهنگی که آن را در جوامع طبقاتی مختلف متفاوت اما بوده است )فارغ از لفافه

گیرد(. برآمدن طبقات، تشکیل دولت و سرکوب زنان فرایندی بدون مشکل و دربرمی

 هک گونههمان گریزناپذیر نبودو بلکه مملو از امکان مقاومت و ناآرامی بوده است

 انیاندیشمند ادعای برخالف کندمی روشن فرایند این زا انگلس یگسترده توصیف
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 ادیدهن غیردیالیکتیکی و خطی روایتی عنوانبه را انگلس روایت که ۲۴3براون هتر چون

 گیرند:می

های خویشتتاوندبنیاد استتت درون این ستتاختار از جامعه که مبتنی بر گروه

بهبهره کار  نده افزایش میوری  با آنطور فزای بد و همراه  مالکیت یا له و  باد ، م

صی، تفاوت صو کارگیری نیروی کار دیگران پدید ها از نظر ثروت، امکان بهخ

سمآیند، و درنتیجه پایهمی ساس آنتاگونی شته میوا صر  شود:های طبقاتی گذا عنا

کوشند تا نظم اجتماعی قدیمی را با شرایط ها میاجتماعی جدید، که در طول نسل

 عیارطغیانی تمامشتتان منجر به درنهایت ناستتازگاری کهجدید وفق دهند، تا این

نی ی قدیمی که مبت، جامعهتازگی رشدکردهتصادم طبقات اجتماعیِ بهشود. در می

 پاشد.های خویشاوندبنیاد بود از هم میبر گروه

شود، که در آن، اهرم کنترل در دولت ای جدید پدیدار میجای آن، جامعهبه

های برداری دارد که دیگر نه از انجمنهای فرمانمتمرکز شتتده استتت و واحد

  ۲۴۴های محلی تشکیل شده است.خویشاوندبنیاد بلکه از انجمن

 

ها است که بر اساس آخرین نتایج علمی ها و فمینیستی مارکسیستاین برعهده 

 موثق از انگلس دفاع کنند یا به او بتازند.

ی شد دیگر یک ارزیابی عملدار میتقسیم جنسیتی شفاف کاری که هرکسی عهده

زی سای اهلیشده بوسیلهرو مردان صرفاً مازاد خلقاز جوامع انسانی اولیه نیست. ازاین

رین مازادها تکردند. این را باید در نظر داشت که فرایندی که اولیهحیوانات را قبضه نمی

رایند ی فنتیجهداری است و ها مقدم بر گلهاش تولید شد در بسیاری از مکانواسطهبه

                                                      
243 Heather Brown 
244 Engels 1972, pp71-2, emphasis added. 
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الجاه بود. در چتل هویوک، سازی حیوانات عظیمتری از صرف اهلیپیچیده و چندوجهی

که انباری های مسکون وجود ندارد، درحالیداری حتا در قصبههیچ شاهدی دال بر گله

ی سایر وسیلهدهد نوعی مازاد بهاز غذاهای گیاهی وجود داشت، امری که نشان می

وعی دهند نکه نشان می امکرده اشارهه بود. همچنین به شواهد دیگری وسایل تولید شد

ها، هیچ حیوان ای وجود داشته است که در آنکوچندهمازاد حتا در جوامع شبه

 ای برای مصرف وجود نداشت. شدهاهلی

ذخیره  های دشوارنبودند که بر ثروتی کنترل یافتند که برای زمان مردهادوم، فقط 

ها های معتمد، یا شاید رهبران دینی، که هر کدام از آنها یا خانوادهدودمانشد. به می

شد. ممکن بود از زنان بوده باشند، داوطلبانه مسکولیت مدیریت و توزیع مازاد داده می

ی واساس سلطهدر ابتدا، این امر مستلزم هیچ قدرت مفرطی نبود. با وجود این، پایه

طور فزاینده از این از ثروت و قدرت را گذاشت که به احتمالی یک اقلیتِ برخوردار

 کرد.مدد نوعی دستگاه دولتی دفاع میثروت و قدرت به

سوم، زنان و نیز مردان متعلق به این گروه حاکم نوپا قدرت و پرستیژ کس  

گرفتن رو، نادیدهگیری جمعی عادت داشتند. ازاینکردند. زنان به مشارکت در تصمیممی

های جدید بر در تغییر مقررات ناظر بر اجتماع )از جمله اعمال کنترل نقش زنان

شد و زمام یاش تابیت مطور روزافزون جایگاهی زنان متعلق به اقلیتی که بهسکسوالیته

ی حاکم، محض استقرار یک طبقهمازاد را در دست داشت( قابل قبول نیست. به

طور که شد، درست همانحمیل میها باید بر اکاریت تهمسری آنایدئولوژی تک

لکه یابد بها سلطه میهای نخبگانیِ آنتنها بر حلقهنه ایدئولوژی رقابت فردگرایانه

 شود. عنوان هنجار برای تمام جامعه اشاعه میبه

شکست تاریخی جهانی  ˚طور که انگلس گفت، پیروزی نهایی طبقات حاکمهمان

گلس گونه که انت عظیم بشریت نیز بود. همانزنان بود اما شکست مهمی برای اکاری

های ها برای دفاع از این گروهسازد، از آن پس به محض استقرار دولتخاطرنشان می
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دارد تت مانند تولید داشت و هنوز برمیجلویی که بشریت بر میحاکم، هر گامِ به

نی ، یعی اکاریت عظیمی علم، نگارش و فرهنگ تت به هزینهبهبودیافته، توسعه

شان و چه برای این اکاریت، چه زنان ۲۴۵شدگان است.استامارشدگان و سرکوب

 شان، آزادی فقط زمانی ممکن خواهد بود که کل ساختار طبقاتی ویران شده باشد. مردان

 

 ۲۴6، از زبان خودساندرا بلودورث

 199۵استرالیا هستم که در سال  سوسیالیست آلترناتیومن یکی از اعضای موسس 

اخراج  المللیگرایش سوسیالیستی بینتشکیل شد یعنی همان سالی که برخی از ما را از 

با سیاست این سنت موافقم: سوسیالیسم از پایین،  کردند. با وجود این، هنوز عمیقاً 

الیسم فقط که سوسیگرایی و حمایت انتقادی از تروتسکی. باور راسخ به اینضداستالین

ی کارگر به رهبران خودآگاه انقالب برای د شد که طبقهپذیر خواهدرصورتی امکان

داری تبدیل شوند و نیز باور راسخ به ممکن بودن چنین چیزی برانداختن سرمایه

دهد. ها و آثار سیاسی مرا تشکیل میچارچوب تمام نوشته

در یک حرکت اعتراضی  19۷۷سالگی در آگوست  33برای اولین بار در سن 

که پیمایی بسیار کوچکی بود علیه استخراج معدن اورانیوم. از اینشرکت کردم، که راه

 مانداشتن پالکاردهای، با در دستشدنجان خریدن خطر بازداشتتوانستیم بدون بهنمی

 هایی که نسبت به دموکراسی داشتم درم. توهمه بودرو حرکت کنیم شوکه شددر پیاده

 هوا رفت.ماه بعد از این واقعه دود شد و به  1۵طول 

                                                      
245 Engels 1972, p226. 

سایت نقد  246 ست مترجم برای خوانندگان  ست که به درخوا سنده ا ضر اتوبیوگرافی نوی شت حا یاددا

 اقتصاد سیاسی نوشته شده است.
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بود  پیترسون، که از جناح راست در سوم دسامپر، رئیس دولت کوئینزلند، جو بیلک

ن، است. پس از آ« گذشتهتاریخ»های خیابانی سیاسی عملی اعالم کرد که راهپیمایی

ها( مواجه شد. پلیس ها )یونیفرمآبی ای با دریایی از لباسهر تظاهراتی با هر اندازه

ی ها از سوی شاخهها و آزارواذیتوری، بازداشتی کنشز تجربهآن تجربه و نی

تداللی رو اسدرآورد. ازاینبهمان یمیلی منفعالنه نسبت به جامعهاصطالح ویژه مرا از بیبه

 که مردمکردند مبنی بر اینها پیوستم میبه آن 19۷9هایی که در سال که سوسیالیست

 بود.  نیز ی شخصی خود منتجربه آموزند یادآورشان میوریاز کنش

ام و شروع به آموختن از ام را یافتهکردم که سرانجام هدف زندگیحال احساس می

سان که فعاالنِ های مارکس بدانهای سیاسی متفاوت کردم. اما خیلی زود ایدهنظریه

. کرد ناپذیری به خود جذبطور برگشتکردند مرا بهسوسیالیسم از پایین تفسیر می

های کار و تقاضا برای حمایت از کارزار علیه استخراج معدن اورانیوم دیدار از محیط

 های سیاسیهای مدنی به من اطمینان داد که اگر به کارگران استداللو دفاع از آزادی

ها ظرفیتی باورنکردنی برای همبستگی دارند. این واقعیت که و اطالعات داده شود آن

ی ی روز جهانی کارگر را با وجود خشم فزایندهمایی سالیانهبیلک پیترسون راهپی

ها مبنی کارگران جرئت نکرد ممنوع اعالم کند مهر تأییدی بود بر استدالل مارکسیست

را  دادن اوی بسیج کارگران بود که کارزارهای ما قدرت شکستواسطههکه ببر این

کس  کرد. 

ابر بیلک پیترسون ایستاده بودند، در راهپیمایی همراه با هزاران نفری که دربر

های پس از آن، اصرار ورزیدن بر تابلوداری در اعتصابات، دیدن زنان مهاجری که سال

رای کردند، مبارزه بی پیکارشان برای دستمزد آبرومندانه و احترام تغییر میواسطههب

یستی در این لکاربستن پروپاگاندای سوسیاحقوق بومیان و پیکار علیه نژادپرستی، به

بخش این باور راسخ به من بودند که پیکارها و کارزارهای دانشجویی همگی الهام

ها بارها و بارها به من یادآور شدند که مردم در سوسیالیسم ضروری و ممکن است. آن
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داری است که خودشان را تت های سرمایهجریان پیکار برای عدالت و علیه تبهکاری

کردن این دهند. هیچ استدالل مخالفی یارای سستتغییر میتت همچون خودم درست 

مرا نداشته است.  عمیقباور 

زاینده حالت طور فی حاکم استرالیا بههای نولیبرالی طبقهوقتی پیکارها در برابر حمله

وری بازگشتم. پرپیداست که کنش امدرک نظری بهبودگرفت، من به تدافعی به خود 

می دولت رحطور باید دربرابر بیکه چههای پیکار طبقاتی یا اینبرای فهم فراز و فرود

 های حمایتی پرشمارش پیروز شد کافی نیست.و نظام

ی رایج در میان نابسنده دانش اصالح صرف های بسیاری رامجبور بودم سال

زنان  یی کوچکی دربارهکارگران نسل خویش کنم. اما دریافتم که ابتدا باید جزوه

ه قدرت کارگران چگونبردند بنویسم. کتابی با عنوان ه در اعتصاب به سر میمهاجری ک

ی اساسی ی، کتاب دیگری که راهنماروسیه نوشتم 191۷را در دست گرفتند: انقالب 

 کارگر یزنان شورشی در تاریخ طبقهدر  نوشتم. مارکسیستی بود برای فهم اقتصاد

 شپذیرفتن نق با ۲۰1۰در سال  لفت ریومارکسیست نیز سهیم بودم. به تاسیس  استرالیا

ی دستان توانا، پرانرژ اب عمر حسنتا همین سال که  که ویراستار کمک کردم، نقشی

ها من مقاالتی به قرار زیر دادم. در آن سالدار شد انجام میو جوان خود آن را عهده

 نوشتم:

در  «شانی سرکوب زنان و سرکوب جنسی و میراثمارکس و انگلس درباره»
 
در « های عربیمارکسیسم و انقالب»

 در « بهار عرب: انقالب و ضدانقالب»

 در « لنین دربرابر لنینیسم»

  در « ی زنان یوریکاشدههای فراموششورش»

در « ی انقالب برای غربلنین و نظریه»
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در « های خشونت جنسیریشه»

در « هاقه و بلشویک: جنسیت، طب191۷ی روسیه»

در « های سرکوب زنان تت دفاع از انگلس و راهی نوریشه»

 

 پیوند با منبع اصلی:

Sandra Bloodworth, The origins of women’s oppression – 

a defence of Engels and a new departure, Marxist Left Review, 

No. 16, Winter 2018.  

https://marxistleftreview.org/articles/the-origins-of-womens-oppression-a-defence-of-engels-and-a-new-departure/
https://marxistleftreview.org/articles/the-origins-of-womens-oppression-a-defence-of-engels-and-a-new-departure/
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صنعت روابط جنسی در غرب  معاصر هنجارسازیهبصنعت پورنوگرافی، سکوی پرتاب 

 [روابط جنسی ن بخش ]از صنعتتوجهی در سراسر ایکه رشد قابم جایی ؛ هماناست

و  «گریعصیان»تحت عنوان  1970 یر انقالب جنسی و ضدفرهنگی دههدآغاز شد. 

اکنون دیگر به صنعتی  این صنعت دفاع شد،از ( Jeffreys ،1990/91بخشی )آزادی

های بزرگ را تأمین اصلی درآمد شرکت جریانبسیار سودآور تبدیم شده است و 

جنسی از دختران و زنان جوانی است که   یاستفاده ،اس این صنعتپایه و اس کند.می

ه شان کردپذیرجنسی یا  قاچاق انسان، آسیب یسوءاستفاده یخانمانی و سابقهبی

بینند. ترین آسیب را از آن میشود که بیش. اما سود این صنعت عاید کسانی نمیاست

ق های عامیانه از طریفی در بین فرهنگپورنوگرا هنجارسازیبه یبه واسطهها این آسیب

(. Jeffreys ،2005اند )شدهها پنهان ، از دیدهع مدایسرگرمی، ورزش، موسیقی و صن

 هابکالساخته است. این صنعت برای استریپ زرورا بابصنعت سکز ، پورنوگرافی

دیگر  ها وهانخشود و در نهایت برای فاحشهنیز شناخته می« پورنوگرافی زنده»که با نام 

سا   10که در  کرده است. دو برابر شدن درصد مردانی وپادست اشکا  فحشا مشتری

سی هنجارسازی استثمار جنبهکنند، به از زنان برای فحشا استفاده می اخیر در انگلستان

مکن ها مکالبپورنوگرافی و استریپ یواسطهکه به شده است نسبت دادهتجاری زنان 

سازی این و جهانی گسترشدر این فصم، من (. Ward and Day ,2004شده است )

 که در تولید آن دخیم است بررسی خواهم کرد. را صنعت و آنچه

 و پورنوگرافی یفمنیست ینظریه

بود و نیرویی خود در اوج  1980 یمخالفت فمینیستی با پورنوگرافی در اواسط دهه

ر سانسودر پاسخ به عدم تن مخالفد. ایانگیزشی برای جنبش رهایی زنان فراهم کر

شکم گرفته بود  1970و  1960های دهه اصطالح انقالب جنسیپورنوگرافی که در به

هنجارسازی بههای هانگیز(. منتقدان فمینیستی، Jeffreys ،1990/91گسترش یافت )

                                                      
1. normalization 

2. transgressive 

3. strip clubs 

4. sexual revolution 
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ود دنامید، و هرگونه تالش برای محمی نمایشجنسی یا  یرابطه که پورنوگرافی را صرفاً

کردند. رد میدانست، آزادی بیان می ایدیدی برو ته« سانسور»کردن تولیداتش را 

کند و میفراهم مردانه را  یهسلط ایِ انها این بود که پورنوگرافی دیاستدال  آن

، Barryمثابه پروپاگاندای نفرت از زنان توصیف کرد )پورنوگرافی را به کتلین بری

ری فتابه دلیم رهم شد، آنشم خشونت علیه زنان نگریسته میبه چ(. پورنوگرافی 1979

 یشهنق چنینهم گرفت،صورت میپورنوگرافی  تولیدفرآیند که با دختران و زنان در 

 کردرا برای مردان آماده می شونت جنسی علیه زنانخ یشد که زمینهتلقی می راهی

(. Dworkin ،1981) بیننداده بسوءاستفو سزاوارِ عاشق  رازنان  آموختمیها آنو به 

 ابسچهرسید که اپوزیسیون فمینیستی ، چنین به نظر می1980 یدر اواسط دهه

 تهمبهکه در ایاالت متحده به ثمر برساند  را های مبارزه با پورنوگرافیدستورالعمم

 شکم گرفته ،کینونو کاترین مک آندریا دورکین ،پردازان رادیکا  فمینیستنظریه

کیفرخواستی مدنی علیه تولیدکنندگان پورنوگرافی  که دادمی این امکان رابه زنان  و بود

علیه  یپورنوگرافدیدند یا از مطرح سازند. زنانی که در روند تولید پورنوگرافی آسیب می

 کنندگان این آثار شکایتتوانستند علیه سازندگان و توزیعشد، میها استفاده میآن

بسیاری از کسانی که  تخریب(. اما، برای MacKinnon and Dworkin ،1997کنند )

 ت که دقیقاً یاف پورنوگرافی رشدنیستی از یفم یکردند، دفاععلیه پورنوگرافی مبارزه می

 ،کردبیان مردان و تولیدکنندگان مرد را منعکز می های طرفدار آزادیِاستدال  لیبرا 

است که باید از آن دفاع شود تا مبادا  «بیان»، شکلی از تولیدات مبنی بر اینکه این

، MacKinnon) ه درآوردلرزه های آزادی سیاسی در آمریکا را بسانسور اجازه یابد پایه

هایی که رویکرد های مدنی و فمینیستهای آزادی(. این قوانین با اتحاد گروه1993

                                                      
1. DNA 

  The prostitution of sexualityو  Female sexual slaveryهایی چون . نویستنده کتاب2

3 .Andrea Dworkin هایی همچون نویسنده کتابWoman Hating  وPornography: Men 

Possessing Women 
4 .Catharine MacKinnonهایی چون ؛ نویسنده کتابtateToward a Feminist Theory of s  وAre 

women human? 
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 یحلهیز به مررا پذیرفته بودند، با موفقیت به چالش کشیده شد و هرگز ن ی بیانآزاد

 اجرا نرسید.

های فمینیستی در غرب با آنچه ها و فعالیت، انجمن1980از اواسط تا اواخر دهه 

های طی آن فمینیست و نامیدند دچار شکاف شدمی« جنسی هایجنگ»که برخی 

که با استثمار جنسی زنان مخالف بودند و خواستار تحو  کامم  فمینیستی ضدخشونتِ

 هدستبودند به شدت توسط  عی/مطگرسلطه یجنس التین در تمامردا یبرتراصم 

ایجاد  یتیجنس التیو اساسش تما هیکه پا بودند یا«یجنس یآزاد»مبلغ که  یگرید

(. شکاف Jeffreys ،1990/91)قدرت مردانه بود مورد مخالفت واقع شدند شده توسط 

 بود و اردوگاه آزادی سیعهای متفاوت در مورد تمایالت جنسی بسیار وبین این دیدگاه

ای و رسانهجریان پورنوگرافی در  لیدکنندهتوسط مردان لیبرا  و تو قدرتْا جنسی ب

مبارزات ضد پورنوگرافی  1990در دهه  در نهایت و شدحمایت می اصلیی فرهنگ

ه جریان پورنوگرافی ب دگردیسیخود را از دست داد. بنابراین  حرکتی فمینیستی نیروی

چندانی، موانع  بدون مواجهه باتوانست  ،1990سودآور صنعت در دهه  اصلی و بسیار

های دو دهه گذشته بودند، پای که مشخصهشدند میشامم اعتصابات و اعتراضاتی که 

 بگیرد.

و  تلویزیون، رادیومربوط به دروس  وسترن، که در دانشگاه نورثلورا کیپنیزآثار

، Kipnisآزادی بیان جنسی است )رد آزادی/کند، نمونه خوبی از رویکفیلم تدریز می

عنوان است. او به پورنوگرافی به بسیارگستردهوی از پورنوگرافی  (. دفاع مشتاقانه2003

با  زنان قتمام کارها در  پورنوگرافید، یا باور ندارد که در تولید کنیک صنعت نگاه نمی

و بخش مهمی از « فانتزی» افتد. او پورنوگرافی رامیواقعی اتفاق صورت بهو دختران 

پورنوگرافی یکی از اشکا  بیان فرهنگی است، و هرچند که »پندارد: می« فرهنگ»

 هدف -بیش از یک شیوهبا –آمیز و مخرب است و نقطه ضعف طرف مقابم را خشونت

که  استد این (. viiiفرهنگ معاصر ملی است )همانجا، ص.  دهد؛ شکلی ضرورقرار می

                                                      
1. feminist anti-violence feminists 

2 .Laura Kipnis ؛ نویسندهAgainst Love: A Polemic و Men: Notes from an Ongoing 

Investigation  وThe Female Thing 
3. Northwestern University 
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ای است درباره شیوه استداللی ضعیففی به نوعی ضدفرهنگ هستند، پورنوگراحامیان 

اما برخی هنوز به این مفهوم  ،به فرهنگ غالب غرب تبدیم شده استکه پورنوگرافی 

ه نه این که پرچمدارسلطه مردان رافیاند که تولیدکنندگان پورنوگرمانتیک چسبیده

به نظر کیپنیز مخالفان  د.استفاده یا دفاع آن هستن« ناقض»باشند بلکه درواقع 

هرگز  گویا واند، شدهفیک لفظ سربی تحری تحت تأثیربه طور کلی  ظاهراً»پورنوگرافی، 

حد  بیش از یحتی فانتزی هم مفهوم-اند از استعاره،کنایه، یا یک نماد چیزی نشنیده

گوید حمالت فمینیستی به (. او می163)همان، ص « رسدبرانگیز به نظر میچالش

 است )همان، ص« ای غامضمسئلهبسیار ناامیدکننده و از نظر سیاسی »رنوگرافی پو

 دهش نهی وط طبقه متوسجزو کند که منتقدان فمینیستی، (. او چنین عنوان می188

 لذّات و ابهکم (Hustlerخودفروش ) مردان» خواهندمی که هستند احساساتی بروز از

، دباشن نگران بابت این از نباید هافمینیست. (148 ص همانجا،) «کنند نابود» را «او

 «واقعی جنسی خشونت» با ارتباطی و «است نمادین هاخودفروش "تخلف"» کهچرا 

کند، هیچ زن که کیپنیز از آن دفاع می« فانتزی» پورنِ(. در 158 ص همانجا،) دندار

 واقعی وجود ندارد که از نظر جنسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد.

و استاد حقوق، رویکرد  های مدنی آمریکا، رئیز اتحادیه آزادینادین استروسن

کرده است و « آزادی بیان». او خود را وقف دفاع از گیرددر پیش میمشابهی را 

در مقابم سانسورها حیاتی  دفاعنامد که برای می« میم جنسی اظهار»پورنوگرافی را 

آزادی بیان نیرومند، به »که جنبش زنان، به  کند(. او ادعا می2000تروسن، ست )ااس

های (. او حتی بیشتر نگرانی29، ص بستگی دارد )همان« و امیا  جنسیویژه در قلمر

-مینیستیفضد سکز ری است که نیروی تخریبی ضرو»گیرد: فمینیستی را نادیده می

های یاستو سعمومی بر روی ادراکات  شتأثیر سنتی را از خط خارج کرد، پیش از اینکه

های (. واضح است که برای لیبرا 29، ص )همان« ویرانگرتر شوداز این نیز عمومی حتی 

ه قادر ، هرچند کآمدد میقدرتمنآمریکایی، مخالفت فمینیستی با پورنوگرافی به نظر 

                                                      
1 .Hustler .نام یک مجله پونوگرافی نیز هست 

2 .enNadine Stross  نویسنده کتابDefending pornography 

3. American Civil Liberties Union 
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یکم، ودر قرن بیستحا ، به محدود کردن یا ضربه زدن به رشد این صنعت نبود. بااین

در حا  ساختن آید که به نظر می ایشیوهازه و نفوذ این صنعت و به اند واکنشدر 

شواهدی مبنی  ،کنندکه زنان و به ویژه زنان جوان، طبق آن زندگی میفرهنگی است 

، Levy) وجود دارد های فمینیستی و نگرانی در مورد پورنوگرافیبر احیای فعالیت

 (.Stark and Whisnant ،2004؛ Guinn and DiCaro ،2007؛ Paul ،2005؛ 2005

، قبم و بعد از مرگ ناگهانی کینونآزادی بیان، کاترین مک در مقابم این رویکردِ

فراتر از کلمات که پورنوگرافی  تالش کرد تا نشان دهد، 2005آندریا دورکین در سا  

(، بلکه یک عمم سیاسی است که زنان را تحت سلطه قرار MacKinnon ،1993) است

نان قاچاق ز ای ازگونهناپذیر صنعت فحشا و بخش ضروری و جدایی وگرافیپورندهد. می

واقعیت مادی،  در»دهد: برای استثمار جنسی است. همانطور که خودش توضیح می

. شوندمنظور استثمار جنسی قاچاق میت که زنان و کودکان بهسپورنوگرافی راهی ا

صوالت این صنعت، زنان و ای از محبرای ساخت پورنوگرافی تصویری، بخش عمده

 ،نسیجبازرگانی   هایفعالیتهستند که برای استفاده در  یمرداننیز کودکان واقعی و 

 ابندیبه سمتی سوق میسپز این افراد شوند. در مواد حاصم شده، میگرفته اجاره به 

، ص MacKinnon ،2006« )شوندجنسی به خریدارانش فروخته می برای استفاده که

ه چرا ک»مجاز است، « قاچاق برده پیشرفته تکنولو یکیِ»رنوگرافی نوعی (. پو247

شاید (. 112، ص )همان« شوندارزش محسوب میی بیقربانیان آن از نظر اجتماع

، اندهایی که زنان هنگام اشتغا  به این کار تجربه کردهبا توجه به آسیبپورنوگرافی 

های فرآیند تولید و صم به آسیب. این فشا باشدفحی از شدیدنوع بسیار خاص و 

که پورنوگرافی یک فانتزی و پردازد میهمچنین به طور کلی آزمودن این دیدگاه 

 است. «گرعصیان»لحاظ اجتماعی ضرر و بهبی «بیان»

 ارزش صنعت

                                                      
1. Catharine MacKinnon 

2. speech 

3 .Transgressive و در جایی به معنای خشن به کار برده  گرعصیان، نویسنده این لغت را در جایی به معنای

 است.
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که در تجارت روزمره  یادر حا  حاضر، و گستره یاندازه و ارزش صنعت پورنوگراف

ست ا داده اختصاص خود بهو مد  یقیموس ،یسرگرم عیبزرگ و صنا یهاشرکت

(Jeffreys ،2005با ،)دیگویکه م یشک را نسبت به هر مفهوم نیابالفاصله  دی 

انش است که مدافع یسمانیهمان ر نی، هرچند ازاندیبرانگاست « گرانیعص» یپورنوگراف

حات در صف یصنعت در حا  حاضر به طور جد نی. ازنندیآن چنگ م بههنوز هم 

اته ئمانند ب یپورنوگراف یهاد. شرکتشویها پوشش داده موکار روزنامهبه کسب مربوط

 از حاصم قی. محاسبه سود دقانددهیرس ثبت بهآلمان در بورس اوراق بهادار  1اوزه

 یر جنساشکا  استثما در یادیکه تنوع ز میدل نیبه ا شتریاست، ب سخت اریبس صنعت

ندارند.  یشدن دخالتشان در پورنوگراف فاشبه  یاعالقه هاشرکت یوجود دارد و برخ

 وهیو ش خیدر مورد تار یدیاطالعات مف ،(2001) 3حانهیسود وق ،2نیلِ کیکتاب فردر

صنعت  نیا شدن احترام قابماز  یخوب مثا  نیهمچن. دهدیصنعت ارائه م نیعمم ا

 یپورنوگراف نانیه کارآفرب دنیالهام بخش یبرا 4...«توانیچگونه م»است که کتاب  یزمان

 یبه صورت ی، منتشر شد. همانطور که و5راتلج ،یاصل انیجر یناشر دانشگاه کیتوسط 

 کی عنوانبه یاندهیطور فزابه یکه صنعت پورنوگراف همچنان»: دهدیم حیروان توض

کاهش  6زرگساالنوکار بکسب یاندازراه یبرا یموانع اجتماع کند،یرشد م یاصل انیجر

مثبت خود درباره صنعت، در  ارین در گزارش بسیل( 146 ص، 2001 ن،ی)ل «ابدییم

 ریمردان سراز بیو سود به ج شودیکه صنعت توسط مردان کنتر  م تیواقع نیمورد ا

عداد ت کهیدرحال: »دهدیم حیتوض ن،یاست. بنابرا حیصر یآوربه طرز شگفت شود،یم

 حا نیاز دو است، باا ترشیب قطعاً  شود،یمکه در واقع توسط زنان اداره  ییهاتیسا

م هنوز ه کنند،یم دیکه تول یزنان و سود ریتصاو ... ستین ترادیچندان هم زاحتماالً 

                                                      
1. Beate Uhse 

2. Frederick Lane 

3. Obscene Profits 
 پردازد.که به چند و چون مسائم و نحوه ورود به آن می to-howهای . سری کتاب4

5. Routledge 

6. adult business 
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 بزرگ یها... تقاضا به واسطه فروش مجموعهشودیتوسط مردان کنتر  م یادیتا حد ز

گر )البته ا دیآیم رشانیگ یزیناچ درصدفروش،  ازکه  شودیم نیتأم یزنان یهاعکز

 2001 سا  در که کندیم برآورد نیل(. 211 ص، 2001 ن،ی)ل« پرداخت شود( یپول

 اردیلیم 20تا  15 نیب احتماال ای دالر اردیلیم 10 متحده االتیا در صنعت نیا ارزش کم

 از استفاده با یحت که دهدیم حی(. او توضxiv .، ص2001 ن،یدالر بوده است )ل

 یراب هایکائیامر که چه آن با یپورنوگراف صنعت درآمدکارانه، افظهمح کامالً ینیتخم

 . کندیم یرابرد بکننیپرداخت م یقیموسزنده  یاجراها و یورزش یدادهایرو

که تکنولو ی وب و  یبسایت(، وTop Ten Reviews) ریویوزتن، تاپ2007در سا  

شده از آوریعات جمعکند، اطالهای فیلتر اینترنت را بررسی میاز جمله سیستم

از منابع را در مورد اندازه و ارزش صنعت پورنوگرافی مورد بررسی قرار داد.  شماری

میلیارد دالر تخمین زده شد، که بیشتر  13,33درآمد حاصم از پورنوگرافی در آمریکا 

ریویوز برآورد تناست. تاپ CBSو  ABC، NBCای های رسانهاز مجموع درآمد شرکت

میلیارد دالر ارزش دارد که بیشتر از  97,06که این صنعت در سراسر جهان کند می

 Topشرکت برتر فناوری اینترنتی مانند مایکروسافت، گوگم و آمازون است ) 10درآمد 

Ten Reviews ،2007 .)  سایت پورن وجود داشت میلیون وب 4,2تعداد  2007در سا

 .شدمیپورنوگرافی  اینترنتیصفحه میلیون  420ها و از کم وبسایت %12 شامم که

. بیشترین تعداد بودمیلیارد دالر تخمین زده شده  4,9فروش اینترنتی پورن به ارزش 

و پز از  ؛244،661،900در ایاالت متحده با  صفحات پورنوگرافی به تفکیک کشورها

با   اپن ؛5،655،800استرالیا با  ؛8،506،800انگلستان با  ؛10،030،200با  آن آلمان

و  1،049،600لهستان با  ؛1،080،600روسیه با ؛ 1،883،800هلند با  ؛2,700،800

قرار دارد. در دانمارک، پورنوگرافی سومین صنعت بزرگ به لحاظ  852،800اسپانیا با 

کند که این کشور اشاره می (Richard Poulin) شود و ریچارد پولینمالی محسوب می

سازی و طلیعه تجاری کرد زداییسانسور ز پورنوگرافیااست که  ای«انقالب جنسی»مهد 

درصد  70(. کاربران اروپایی اینترنت 108 ص، 2005)پولین،  شدانقیاد جنسی زنان 

(. تعداد پورنوگرافی پرداخت کردند )همانبرای  2001میلیون دالر را در سا   364از 
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در  12000به  1988عدد در سا   1300از  ،تولید شده عناوین پورنوگرافی هاردکور

(. Top Ten Reviews ،2007افزایش یافت ) 2005در سا   13588و  2004سا  

رای بکننده پورنوگرافی درآمد قابم توجهی را کسب کردند. های اصلی توزیعشرکت

 271ه مبلغ زاو ئاتهدالر آمریکا و ب 000,100,331مبلغ  2006در سا   بویپلیمثا ، 

 .کسب کردندمیلیون دالر 

 

 2006هالیوود واقع شده است، در سا  ی ندوانفرنبخشی از صنعت که در دره س

(. این دره مقر Barrett ،2007به ارزش یک میلیارد دالر آمریکا برآورد شده است )

شرکت فعا  است.  200های تولیدی این صنعت در ایاالت متحده و دارای اصلی شرکت

دره چهار برابر شده این در  «رگساالنبز هایسرگرمی»سا  گذشته، صنعت  15طی 

 فودها و بارها در این منطقه ها، فسترستوران ۀدرآمد ساالنودرآمدش هم با  است،

ب ای بسیار کم، اغلهزینهبا ها )همان(. استودیوها اکثرا کوچک هستند و فیلمبرابربود 

 ترین شرکت واقعحا ، ارزش تولیدات بزرگشوند. باایندالر ساخته می 20،000کمتر از 

میلیون دالر بوده  150بالغ بر  2005(، در سا  Vividویوید )یعنی شرکت در این دره 

. کنندمی کسب درآمد دالر 61000 ساالنه طور متوسطبه لیدتو در شاغماست. کارگران 

 ازای در فقط و اندکرده استخدام را نفر 20,000 صنعت این کالیفرنیایی هایشرکت

 وجود،بااین(. 2005 پولین،) اندکرده پرداخت تامالی دالر میلیون 31 اهفیلم فروش

کند. فروش و اجاره دهد که بنیان سود آن را تهدید میخ میر صنعت در تغییراتی

DVDهای دارای رتبه X (X-rated) درصد کاهش یافته  15به میزان  2006سا   در

ش سهم بازار شده است )همان(. های اینترنتی باعث کاهاست، چرا که رقابت وبسایت

، آیدکنندگان به دست میمتحده توسط توزیععمده پو  در صنعت پورنوگرافی ایاالت

و ( pay-per-view)پرداخت هزینه به ازای هر بار مشاهده که شامم چیزهایی از قبیم 

                                                      
1. hardcore pornography 

2. Playboy 

3. Fernando Valley 

4. adult entertainment 
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 هایای، شبکههای کابلی و ماهوارههای تلویزیونهای پورن، شرکتاشتراک در وبسایت

در میلیارد دالر است )همان(.  1,7ها جمعا به ارزش تلویزیونی بزرگساالن و هتم

پرداخت به ازای هر  پورنوگرافیِامکان ها دارای درصد از اتاق 40های آمریکایی، هتم

شود. ارزش ها را شامم میدرصد تماشای آنالین فیلم 50 در کم که هستند،بار مشاهده 

در سا  است )همان(. سود قابم توجه صنعت پورنوگرافی  میلیون دالر 200 مورداین 

عات سنجید. مطالشوند متحمم میکنندگان مرد مصرف کهرا باید در مقابم آسیب مالی 

که یک چهارم  دادنشان میدر انگلستان  Helpline Insolvencyتوسط  2008سا  

کنند که برای دیدن یاعتراف مدارند معوقه  هایبدهیمشکم که  ،انمرد و عمدتاًافراد، 

پردازند ها پو  میکالبها و یا استریبخانهپورنوگرافی، سکز تلفنی و بازدید از فاحشه

(Chivers ،2008این گزارش نتیجه .)کند که صنعت سکز، پز از گیری می

ن تریخرید در جایگاه سوم جدو ، رایجاعتیاد به سوءمصرف مواد مخدر و مصرف الکم و 

از دست « عقده جنسی»شدن است. برخی مردان شغم خود را به دلیم  دالیم بدهکار

تر کرده مشکالت مالی آنها را عمیق واند و این رفتار مردانه منجر به طالق شده داده

 است.

ن یر صنعت پورنوگرافی است. فردریک لِهای سودآوسکز تلفنی یکی دیگر از جنبه

میلیارد  1میلیون تا  750ی بین یتنهاسکز تلفنی به ،2000عنوان کرده که در سا  

های شرکتدرصد آن توسط  50ایاالت متحده آمریکا داشته است، و تا  برایدالر درآمد 

(. کشورهای 151، ص 2001ین، شود )لایاالت متحده تصاحب می تلفنی راه دور

از یان مشترکه  یتن مقررات آزاد تلفن و نرخ باالیداش واسطهبهفقیرنشین جهان سوم 

دست بهکنند، سود با آن کشورها هزینه میبرای تماس  متحده در هر دقیقهایاالت

های شاهد رسیدن تعداد تماس هتومند. بنابراین، به گفته لین، جزیره سائوآورمی

در سا   تماسهزار  360به  1991در سا  تماس  3300دریافتی از ایاالت متحده از 

ارزش ساالنه میلیون دالر  5,2هزار دالر از  500جزیره حدود  بوده است. این 1993

اندازی یک سیستم مخابراتی جدید تصاحب و از این پو  برای راهسکز تلفنی را 

                                                      
( é e PríncipeRepública Democrática de São Tom. جمهوری دموکراتیک سائوتومه و پرنسیپ )1

 کشوری است در خلیج گینه در باخترآفریقا.
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ه ک حتی لینبلکه بسیار اندکی دارد، استفاده کرد )همان(. این کار نه تنها مواجب 

کند که تراف مینظرش به طور کلی در مورد صنعت پورنوگرافی مثبت است، اع

توانند مشکالتی را برای زنانی که می« ستیزانزن»( و crank callersمزاحمین تلفنی )

ر د فرسودگیبه وجود آورند. جای تعجب نیست که نرخ متوسط  ،بدین کار مشغولند

 10-9 ساعتی متوسط طور به شاغم زنان که دهدمی توضیح او. است ماه شش کار،

گوید می او. است دالر 360 تا 180 آمریکا دفاتر سهم کهدرحالی کنند،می کسب دالر

 (.همان) هستند «مجرد مادران و سوادکم زنان اغلب» شاغالن، که

 

 توسعه صنعت

 ای، یکتا از یک فعالیت حاشیهساخت نیروهایی که صنعت پورنوگرافی را قادر 

های خصوصی مهمانی( که در stag films) سکسیهای فیلم ۀمردانوکار مخفی کسب

شده است، به صنعت اصلی امروز گسترش یابد، شامم تغییرات به نمایش گذاشته می

 1970و  1960های تکنولو یکی است. در دهه های دولت و جامعه و پیشرفتدر نگرش

به « یانقالب جنس»در کشورهای غربی کنتر  سانسور بر روی پورنوگرافی تحت تأثیر 

ن در شد. متجسم آزادی جنسی نشان داده میمثابه ورنوگرافی بهتر شد. پتدریج مالیم

های مثبت اجتماعی ام که این انقالب جنسی به مثابه ارزشجای دیگری عنوان کرده

 ،پورنوگرافی ی درهایبرای دسترسی جنسی به زنان به عنوان ملعبهرا حقوق مردان 

 (. مطمئناً Jeffreys، 1990/91 ،1997کند )تقدیز میروابط جنسی آنها نیز فحشا و 

 هایمسئولیت اشکا اند. حقوق زنان نسبت به برخی از زنان نیز دستاوردهایی داشته

 هجنسی و داشتن رابطه جنسی خارج از عرف ازدواج، بیشتر مورد پذیرش قرار گرفت

 المللی سکز است.، صنعت بین«انقالب»اصلی این  منتفع، اما به باور من، است

عصر طالیی »به عنوان  این صنعتدر  1957-73ین، از دوره دریک لبه نقم از فر

واسطه تقاضای سربازان دهد که این صنعت بهیاد شده است. او توضیح می« پورن

 ( رشد کرده است.girlie mags) «مجله دخترانه»آمریکایی در جنگ جهانی دوم برای 

نسی و جگردشگری عت صن ساختبرگری نظامی که نیرویی عظیم در بنابراین، روسپی

                                                      
 م.–. این آمار مربوط به درآمد کم است نه درآمد سرانه 1



 ی حسین رحمتیساندرا بلودورث / ترجمه 434 

گری در جنوب شرقی آسیا پز از جنگ جهانی دوم بود، در برساخت صنعت روسپی

در عرصه دیگری نیز دخیم بود. هنگامی که جنگ به پایان رسید، مجالت  سکزجهانی 

تاسیز شد و در  1953بوی در سا  به بازار داخلی ایاالت متحده سرازیر شدند. پلی

تاسیز شد. شرکت  1974اق بهادار شد. هاستلر در سا  وارد بورس اور 1971سا  

 وکاربرداری کند و صاحبان کسببوی توانست از شکم متفاوتی از پیوند مردانه بهرهپلی

دهد که ین توضیح میکرد. لمردان نظامی  جایگزین را در این دوره رونق اقتصادی 

 هاییبه دنبا  راه»ی که «وکارصاحبان کسب»بوی برای خدمت به های پلیباشگاه

اندازی شده راه« داش دهنددر ازای موفقیتشان به خود پا ای ملموسشیوهتا به  بودند

اعالم « بویراز کلیدی باشگاه پلی»را  موضوع ها این(. آن26، ص Lane ،2001است )

گوید: ین می)همان(. همانطور که ل« بود« موفقیت»نماد ملموس از »کردند که یک 

آمدند؛ به عنوان مثا ، در سه ماهه آخر سا  موفقیتی عظیم به حساب می هاباشگاه»

ن آنفر از باشگاه شبانه شیکاگو دیدن کردند، که در آن زمان  132،000، بیش از 1961

ن دوران، تولید پورنوگرافی آدر )همان(. « مبد  کردترین باشگاه جهان شلوغرا به 

توانست شرکت تولیدی قرار داشت که می ندچ سلطهپرهزینه بود، بنابراین صنعت تحت 

صنعتی که توسط مافیا  دالر برای ساخت یک فیلم هزینه کند. 300،000تا  200،000

بارزه مجهت رقرار کرد و روابطی با فعاالن آزادی بیان ب «عصر طالیی»در  ،شدکنتر  می

خود در برابر محافظت از صنعت به  در راستای خدمتپو  و منابع را ، قانونی موانعبا 

 بسیج کرد. گرفتهایی که برای محدود کردن آن صورت میتالش

سکز توانست در یک محیط اقتصادی و اجتماعی  ، صنعت1990و  1980در دهه 

فردگرایی بازار آزادی گسترش یابد. لیبرالیسم سیاسی و ، (laissez-faire) فریلسه

 مردان بر حقوق« آزادی بیان»ق ی ح، موجب برتراشهمراه با ایدئولو ی خاص اقتصادی

های جدیدی شد. گسترش این صنعت توسط تکنولو ی زنان سالمت جسمی و روانی

به  1973در سا  ( VCRهای ویدئویی )کنندهمانند ویدیو و اینترنت تسهیم شد. ضبط

، چرا که برای شدمحسوب میوری بسیار مهم در پورنوگرافی اوجود آمد و یک فن

توانستند بدون نیاز به مراجعه ها میکرد. آنفراهم می خصوصییم مرد، حر شتریانم

( به پورنوگرافی دسترسی peep showsهای جنسی )به تئاترهای خاص و یا نمایش

داشته باشند. پورنوگرافی یک انقالب ویدئویی به وجود آورد و منجر به رشد انفجاری 
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مانند  بزرگای زنجیرههای فروشگاههای ویدئویی بزرگساالن و در نهایت فروشگاه

های جدید ، توسعه اینترنت فرصت1990( شد. در اوایم دهه Blockbusterبوستر )بالک

 تر این بود کهمرد راحت مشتریانو مهمی را برای صنعت پورنوگرافی فراهم آورد. برای 

 شان را برای بازدید ازاز ناشناس بودنشان بهره ببرند و دیگر مجبور نبودند خانه

 های فیلم ترک کنند.فروشگاه

به  1972در سا   (Deep Throat) گلوی عمیقفیلم پورنوگرافی هاردکور با انتشار 

، زن فاحشه (Linda Lovelace) یزبخشی از جریان اصلی صنعت تبدیم شد. لیندا لوولِ

در فیلم که آلت تناسلی مردان با این توجیه که یک کلوتوریز در گلویش دارد، وارد 

شد و درد و رنج او بر روی شد، توسط یک جاکش/شوهر خشن کنتر  میش میگلوی

 ۀ(. این که بردگی جنسی او لحظLovelace ،1987رده سینما قابم مشاهده بود )پ

های بزرگساالن دیگر یک راز ، مورد توافق عموم است. فیلمبودصنعت مدرن خیزش 

 رگرمی شده بود. فرانککوچک کثیف نبود و تبدیم به جزءالینفک جریان اصلی س

جمهوری ایاالت متحده، ( گلوی عمیق را برای معاون رئیزFrank Sinatraسیناترا )

(. جانی کارسون، میزبان Adult Video News ،2002اش پخش کرد )، در خانهآگنو

 The Tonight) نمایش امشبدر برنامه  1970برنامه گفتگوی آمریکایی در اوایم سا  

Show) وودوارد و برنشتاین در های به نام  خبرنگاردو گفت. فیلم جوک می، درباره

 نامیدند.« گلو عمیق»رسوایی واترگیت، مخبر خود را 

،  منجر 1970های فیلمبرداری در اواخر دهه ان به دوربینشتریدسترسی آسان م

به تولید پورنوگرافی خانگی شد. پورنوگرافی آماتور منجر به چیزی شد که در حا  

توسط بازیگران مردی  وشود، ( شناخته میgonzo pornنزو )اضر به عنوان پورن گحا

 هانبا آجنسی زنان در حا  استثمار د و نداردوربین را نگه میشخصاً که شود تهیه می

های دیجیتا  این امکان را برای مردان فراهم آورد تا وریا. توسعه فنکنندمیمصاحبه 

در  .حذف کنندسهم واسطه را نت تبلیغ کنند و ر اینترشرکای زن خود را مستقیما د

، ایهای کابلی و ماهوارهبه سیستماش گسترده ، همچنانکه دسترسی1990اواسط دهه 

                                                      
1 .Agnew؛ معاون ریچارد نیکسون 



 ی حسین رحمتیساندرا بلودورث / ترجمه 436 

ه بمراجعه به فروشگاه باشد به  ینیازاینکه های بزرگساالن را بدون امکان خرید فیلم

عت صن این مرحله بود کهدر  .تر شدرسدستقابمنیز  پورنوگرافیداد، میمشتریان 

تی اند و ای (General Motors)آمریکایی، جنرا  موتورز  هایپورنوگرافی برای شرکت

هایی با سهام مرغوب شرکت ،های تحویم جدیدجذابیت یافت. سیستم (AT & T)تی 

(blue-chipرا قادر سا )تا بدون آن که به پروسه تولید نزدیک شوند، از پورنوگرافی  خت

، بین مردان بسیار خشن، پورنوگرافی هاردکورِ 1990های دهه رند. در میانهسود بب

 (spit and gape) «تف و گریز»هایی مانند شامم شیوه فیلم. این یت یافتجوان محبوب

و یک  کردباز میاش را تا آنجا که ممکن بود مقعد شریک جنسی بود، که یک مردْ 

 دهان بیندازد یا ادرار کند. سکز مقعدیآن آب داد تا بتواند درشلنگ درون آن قرار می

(Anal) وذ دوگانهو نف (double penetration ،) نفوذناپذیری »و آنچه که در صنعت با نام

، تجاوز بود شد، که به معنی آلت تناسلی در هر سوراخشناخته می (airtight) «هوا

( choke-fucking) «سپوختن مسدودکننده»، آنچه که به نام (gang rape) گروهی

مرد به طور همزمان  80تا  50، که در آن (bukkakeی )بوکاکنیز و  شدشناخته می

مورد استقبا  ، دنریزمنی خود را بر روی بدن برهنه زنی که روی زمین قرار دارد می

 قرار گرفت.

جریان اصلی صنعت پورنوگرافی به سرعت از بدنامی به پذیرش  1990در دهه 

این  در( گسترش صنعت AVNعی رسید. اخبار ویدئویی بزرگساالن )توجه اجتماقابم

 دهدینسبت مپورنوگرافی  مبنی بر عدم محاکمهدولت کلینتون  هایبه سیاسترا دوره 

(Adult Video News، 2002 .)AVN وبود  عیاشیکه کلینتون آدم  گویدچنین می 

 Air Force)یر فورس وان در هواپیمایی ا ایویژهپورنوگرافی را دوست داشت و سهام 

One ) های تولیدکننده پورنوگرافی دو برابر تعداد شرکت برههداشت )همان(. در این

های جامعه آمریکا هجوم برد. صنعت آمریکایی شد و پورنوگرافی بر بسیاری از حوزه

شماری همچون های بیپورنوگرافی برای به دست آوردن مقبولیت، دست به تالش

خیریه و ایجاد کمپین استفاده از کاندوم برای  گران، مشارکت در امورتخدام البیاس

. صنعت پورنوگرافی از یک صنعت بسیار مضر دیگر، زد HIV جلوگیری از ابتال به ویروس

اگرچه اکنون وجهه اجتماعی خود را از دست داده  ؛ صنعتیآموخت، دخانیاتیعنی 

وبی در راستای منافع صنعت استفاده گران و سخنگویان به خاست، در آن زمان از البی
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به منظور ارتقاء صنعت مورد  (The Marlboro men) کرد. برای مثا ، مردان مارلبورو

 استفاده قرار گرفتند، گرچه بعضی از آنها در اثر استعما  دخانیات مردند.

ای و نظامی و ( ایاالت متحده را به واسطه اشاعه فحشای منطقه2000نا هیوز )ود

ه اساسا کشوری ک»نشده پورنوگرافی اینترنتی به عنوان یق توسعه صنعت کنتر از طر

که  کندکند. او اشاره میمعرفی میاست،  «سازی پورنوگرافی و فحشامسئو  صنعتی

جمهور برای مشاور ارشد رئیز (Ira Magaziner) ایاالت متحده توسط ایرا مگزینر

. «توسعه تجاری اینترنت را بنیان نهادسیاست »، 1993-8های های سا توسعه سیاست

کرد، مگزینر استراتژی دولت در تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتا  را هماهنگ می

بخش خصوصی توسعه در آن کرد، که اینترنت دفاع می درو از یک سیاست بازار آزاد 

عث کرد. او گفته است که عدم مداخله دولت باو تنظیم فناوری جدید را هدایت می

 پیشهفت تا هشت سا   طیدرصدی رشد اقتصادی اقتصاد ایاالت متحده  50افزایش 

کند که سانسور کردن غیرممکن است و مشکالت عنوان می یشد. و 1999از سا  

ا تواند بمربوط به پورنوگرافی مانند حفظ حریم خصوصی و محافظت از کودکان می

دادن مسئولیت بر دوش والدین برای  توانمندسازی افراد برای محافظت از خود و قرار

گفت که چنین محافظت از فرزندان خود در مقابم آسیب، برطرف شود. وی می

هایی وظیفه دولت نیست. این سیاست به سود ایاالت متحده تمام شد و در این مراقبت

مورد در سا   6به  1993عدد در سا   32دوره پیگرد قانونی نقض قوانین وقیح از 

جوامع هم به جوامع مدرن و هم  ]جنسی[صنعتهمچنان که ش یافت. کاه 1997

اهمیت سلطه ایاالت متحده بر صنعت ممکن ، شدمیسنتی در سراسر جهان تزریق 

 بزهکاران .توجیه نمایدشکم جدیدی از استعمار آمریکایی همچون است آن را 

شدند؛ ن درگیر دهی روزمره آیافته به شدت در ایجاد این صنعت و در سازمانسازمان

نوعی  رافیپورنوگ این واقعیت که نیز به دلیم حجم پولی که باید به دست آید وبیشتر 

 اربزهکهای برای گروه یانگیزشگفت حوزه فعالیت سودآوراز فحشا است که همیشه 

 .بوده است
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 شوندجرایم سازمان یافته به جریان اصلی تبدیل می

ته یافسازمان بزهکارانهمواره تحت کنتر  از آنجایی که عمده صنعت پورنوگرافی 

یافته سازی جرایم سازمانعادی توان به عنوان هنجارسازی صنعت را میبهبوده است، 

عمیق، پشت درهای سبز  یگلو 1970های نمادین پورنوگرافی دهه . فیلمنیز دید

(Behind the Green Door )ِخانم جونز ونِ در و شیطان(The Devil in Miss Jones) ،

احترام ساختن پورنوگرافی در نظر مخاطبان جریان اصلی محسوب قابم مسبب که

، که در مافیا دست داشت، ساخته (Gerard Damiano) شوند، توسط جرارد دامیانومی

های مافیایی در (. ریچارد پولین اسناد برخی دخالت121. ص، 2005شد )پولین، 

یک جنگ مافیایی برای کنتر   1980تا  1975های سا  طیکند. صنعت را ارائه می

صنعت در حا  گسترش سکز وجود داشت که تنها در ایالت نیویورک منجر به مرگ 

در مورد صنعت  FBI، بازرس (William Kelly) دیدگاه ویلیام کلی، نفر شد. پولین 25

ر اکه غیرممکن است در صنعت بود و به نوعی با مافیا سروک کندرا نقم میپورنوگرافی 

نقم قو  چنین  آنجلز، رئیز پلیز لز(Daryl Gates) نداشت. او از داریم گیتز

ز شد، کنتر  صنعت سککند که مافیا به دلیم سود زیادی که از این راه عایدش میمی

درصد این  80، کنتر  1975به دست گرفت. در سا   1969در کالیفرنیا را در سا  

درصد  85-90سطح کنتر  به  2005ر سا  که دصنعت در دست مافیا بود، درحالی

 رسیده بود.

کند. بوی در کنتر  مافیایی صنعت را بیان میامپراطوری پلی منشأپولین جزئیات 

در شیکاگو افتتاح شد، تا حد  1960بوی برای اولین بار در سا  هنگامی که باشگاه پلی

سیاستمداران تحت . مجوز الکم توسط بود یافتهسازمانکنتر  بزهکاران زیادی در 

مدیر، سیستم دفع تأمین ( Chicago mobو مافیای شیکاگو ) در آمد کنتر  مافیا

 مافیای شیکاگوهمچنین )همان(.  بر عهده گرفتزباله، پارکینگ، مشروب و گوشت را 

، در 2002. در سا  بودوگاس ها و پورنوگرافی در السکالباستریب درگیربه شدت 

 Joseph) های پورنوگرافی به دست جوزف آبینانتیزیع عمده فیلمکالیفرنیا، تولید و تو

Abinanti)( وابسته به خانواده جنایی لوچز ،Luccheseنیویورک ) شد انجام می

 ، در فروش پورنوگرافی(Pagans) ت فیالدلفیا(. باشگاه موتورسیکل123)همان، ص 

 کانادا حضور دارند. دیگر نیز در صنعتباشگاه و باندهای موتورسواری اند یمآمریکا دخ
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در صنعت پورنوگرافی دخیم هستند. به نیز المللی یافته بینهای جرایم سازمانگروه

کند صنعت پورنوگرافی هلند را تامین مینیازهای مالی همین ترتیب، یاکوزای  اپن 

 )همان(.

 هک یپورنوگراف بوسیله  های جنائیسازی فعالیتعادی نمونه خوب از نحوه کی

 James) زارش شده و مورد توجه قرار گرفته است، مراسم خاکسپاری جیمز میچمگ

Mitchell) و برادرش آرتی (Artie) ها و صنعت پورنکالبامان استریپاست که پیشگ 

را  (O’Farrell Theater) فر 'او سالن 1969در ایاالت متحده بودند. آنها در سا  

های مهای سکز زنده و فیلنمایش»ز بر سر در سانفرانسیسکو افتتاح کردند و با پلی

، Coetseeبه مشکم برخورده بودند )« بزرگساالن تولید کرده بودند سالنکه در  Xدرجه 

 راهی زندان« درکتحسین می»او را که « برادر کوچکترشقتم »به خاطر جیمز (. 2007

وگرافی هاستلر پورنمجله ، که (Larry Flynt) مانند لری فالینت نیز )همان(. جیمز شد

عبه دارد و شدر سراسر جهان  ، اکنوندها را راه اندازی کرکالبو امپراطوری استریب

اهمیت خود برای آزادی  ی ساخته و در آن در مورداصلی هالیوودجربان فیلم یک 

( 1996) «ینتمردم علیه لری فال»اکنون دیگر  مبالغه کرده است:ها سیاسی آمریکایی

، مشاور سیاسی سانفرانسیسکو (Jack Davis) است. جک دیویز بخشالهام یک فیلم

های شخصی خود را به این دو برادر همه ما آزادی»در مراسم تشییع جنازه وی گفت: 

خاطر نقشش همیچم باز ، و «که از طرف ما انجام دادند اتیبه خاطر مبارزم، بدهکاری

ریک و مرطوب همچون فضای تا»وکاری با در تبدیم سرگرمی بزرگساالن از کسب

، مدیر (Jeff Armstrong) . جف آرمسترانگتقدیر کردبه یک صنعت مشروع « پستو

 «.او هکتور ما و آشیم ما بود و ما همچون سربازان وظیفه اوییم»گفت:  سالن

 کرد مورد احترام قراراین تجارتی که مافیا کنتر  میبود که در اواخر قرن بیستم 

توانند از توزیع یان اصلی متوجه سودی شدند که میهای جرگرفت. وقتی شرکت

بود با آن مواجه شوند فائق آمدند. بر هر جنجالی که ممکن  ،پورنوگرافی به دست آورند

: ه استگفت (DigitalPlaygroundگراوند )پلِی که بنیانگذار و مدیر دیجیتا  همانطور

وگاس . 70دهه در و قمار  وگاس در نگاه من آن جایگاهی را دارد کهوکار پورن کسب»

های روهگ دستان ارت ازاین تجانتقا  بودند که بود و آنها مافیای شیکاگو هنوز متعلق به 
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دقیقا همان چیزی  به نظرم انجام دادند.های بزرگ را مالکیت شرکت بهکوچک مردم 

 (.Barrett  ،2007« )افتدبزرگساالن اتفاق می صنعت است که در مورد

 یپورنوگراف یساز یاصل انیجر

ست، ا یصنعت پورنوگرافی به سرعت در حا  به دست آوردن مشروعیت بسیار زیاد

گذاری بر روی آن جریان اصلی آماده سرمایه گذاریهای سرمایهشرکتطوری که به

اصلی در جریان گذاران دهد که مشارکت سرمایهتایمز گزارش می هستند. نیویورک

دهد که تایمز گزارش می (. نیویورک2007برد )ریچم، خود به سر می آغازیندوران 

،  «گذاری خصوصیهای سرمایهیر و صندوقپذگذاری ریسکهای سرمایهشرکت»

های تولید و پخش پورنوگرافی را نشان شرکت گذاری برسرمایه مندی خود بهعالقه

، محدودری گذابانک سرمایه، (Ackrell Capital) دهند. بنابراین، آکر  کپیتا می

 کنندگان محتواهایگذاران با سازندگان و توزیعتطبیق سرمایه»از « رشدای روبهرویه»

ر یعنی تغیی« روابط عمومی سرپوش»گذاران توسط . سرمایهاتخاذ کرده است« جنسی

اند تا بخش زیادی از درآمد جذب شده« های متعارفروش»ها به شرکت نام صوری

اصلی  دیگر جریان هایدر حوزهگویی ، اما دست آورندبهافی خود را از طریق پورنوگر

های همراه محتوا را در تلفن (Watt Media) بنابراین وات مدیا کنند.فعالیت میاقتصاد 

 هاوسزنده مشخص پورنوگرافی، مانند پنتبا چند سا شمعامالتدر کند و توزیع می

(Penthouse)  و ویوید( اینترتینمنتVivid Entertainment ) سروکار دارد. اسپارک

میلیون  12,5در سپتامبر  پذیر،گذاری ریسکهای اصلی سرمایه، یکی از شرکتکپیتا 

باکز اینترتینمنت دالر کمک مالی به وات انجام داد، اما نام شرکت را به توئیست

(Twistbox Entertainmentتغییر داد و این شرکت را به عنوان توزیع ) کننده محتوای

 . )همان(جای زدلفن همراه ت

که بخش بسیار پرمنفعت است  جریان اصلییک پورنوگرافی در حا  حاضر 

های معتبری مانند جنرا  موتورز است که شامم شرکت ودهد وکار را شکم میکسب

رساند های پورنوگرافی به فروش میای هاستلر، فیلمزنجیرههای فروشگاهساالنه بیش از 

                                                      
1. boutique investment bank 
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ه بکننده پورنوگرافی نرا  موتورز پیش از این هم مالک یک توزیع(. ج2005)پولین، 

 Rupertبود که اکنون متعلق به روپرت مرداک ) (DirecTVوی )دایرکت تینام 

Murdochا کند تهای جریان اصلی با صنعت پورنوگرافی کمک می( است. ادغام رسانه

ها را توضیح دهیم. بانک ها در رسانهکالبسازی پورنوگرافی و استریپچگونگی عادی

که یک تولیدکننده پورن است،  (Remnant Mediaایرلند در رمنانت مدیا )

گذاری کرده است. اکنون دیگر تصمیم به عدم مشارکت در پورنوگرافی برای سرمایه

ان استواند پرهزینه باشد. امریکا آنالین، مایکروسافت و امهای جریان اصلی، میشرکت

د های خواندازی فروشگاه در سرویزبر راه مبنیکارهای بزرگساالنه ودرخواست کسب

اشاره  یناند. اما، فردریک لی را رد کردهو گرفتن تبلیغ از تولیدکنندگان پورنوگراف

( توسط دیزنی خریداری شد و تصمیم مشابهی Infoseekکند که وقتی اینفوسیک )می

از دست داد، های خود را رآمد آگهیدرصد از د 10 دیزنی در مورد پورنوگرافی گرفت،

(. 189، ص.Lane ،2001د )شمی شاممرا  اینفوسیک درصد کم درآمد 95که 

کنند، چرا که در صنعت پورنوگرافی مشارکت مینیز های کارت اعتباری شرکت

های پورنوگرافی . شرکتپذیردها انجام میواسطه آنبهترین شیوه پرداخت اصلی

سک توانند ریزیرا آنها می کنند،اعتباری تقویت می هایهای کارتتشرکروابطشان را با 

، یعنی شرایطی که مشتریان از پرداخت را به حداقم برسانند« بازپرداختعدم » یباال

اند شوند صرف کردهزیادی که متوجه می مبلغکنند، شاید به دلیم ها اجتناب میهزینه

رد مو یدر مورد وضعیت صورتحساب مال راها آن شانزندگییا به دلیم اینکه شریک 

اش مشتریان خجالتیبه دهد. صنعت پورنوگرافی این اطمینان را مؤاخذه قرار می

ای ثبت شود که در نظر گونهها بههای آنهای لحاظ شده در کارتدهد که هزینهمی

ح در استرالیا تصری AdultShop.comهمسرانشان، بدون ضرر به نظر برسد. بنابراین 

 تحت در صورتحساب شما خرید گیرد وصورت میکند که خرید به دالر استرالیا می

 (.http://shop.adultshop.com.auگزارش خواهد شد ) AXIS Hume Auعنوان 

که  کندادالت ویدئو نیوز، مجله آنالین صنعت پورنوگرافی ایاالت متحده، ادعا می

دارند  های قانونی هالیوودیصنعت فیلم بیشتری نسبت به درآمد های پورنوگرافی فیلم

کنند. این صنعت در هالیوود متمرکز شده و اغلب نیز از پرسنم هالیوود استفاده می
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 کند وهای صنعت هالیوود ایجاد میاست و اشتغا  بیشتری برای ارتش تکنسین

زبان  وها از روش این صنعت گیرد.به کار می جریان غالبکارکنان را بیشتر از تولیدات 

ون پورنوگرافی اکن کنندههای تولیدبرای مثا ، شرکت کند.استفاده میمشابهی نیز 

به عنوان  هستند تا تحت قرارداد ،صنعت قانونی همچوندارند که « ختران قراردادید»

. بین  انرهای قانونی و پورنوگرافی، دنبازیگران فیلم برای شرکت به کار گرفته شو

های جریان اصلی که در مورد صنعت از این نیز وجود دارد. فیلم ترهایی بیشبستانبده

را در  شدنهای جنسی و برهنهشود مردان بتوانند بازیساخته شده است باعث می

ادن ای با نشان د، به طور فزایندهسازی جریان اصلیفیلمسینمای محلی خود ببینند. 

سازی که های عادیگر از جنبهشود. یکی دیتر می، پورنوگرافیزهبیشترفعالیت جنسی 

مام تآمیختگی صنعت موسیقی با صنعت پورنوگرافی است.  است، شکم گرفتندر حا  

د، شونتازگی آبرومند شده ملحق می انرهای موسیقی پاپ در حا  حاضر به صنعت به

  این آثار .خوانندآواز می، Tower Recordsبا بازیگران پورنوگرافی در  برای مثا و 

 ند.شوبازار میوارد یعنی مردان جوان، ان، شتریهمان مرسیدن به دست ف هدبا

 دستاوردهای بزرگی در جهت اعما  نفوذ بر سیاستهمچنین صنعت پورنوگرافی 

، موفقیت ریچارد ه دستاوردهاسب کرده است. یکی از نمونجریان اصلی ک درعرصه 

انگلیسی و ناشر عناوین ، نویسنده مشهور مطالب جنسی (Richard Desmond) دزموند

 Hornyران )دار شهوتو زنان خانه (Big Ones) هابکپر بازدیدی مانند گنده

Housewives)  حزب  ، دولت2001است. در فوریه سا  « زنده»و یک وبسایت سکز

های دیلی اکسپرس و دیلی استار با روزنامه را بردزموند  مالکیتبریتانیا،  کارگردر

حزب  ،بعد. هشت روز تائید کردبود،  به دست آمدهاز پورنوگرافی  استفاده از پولی که

کرد  ی دریافتهای انتخاباتبرای هزینه یپوند 100،000کارگر انگلیز کمک مالی 

(Maguire ،2002در آن زمان، سودده .)های تلویزیونی وکار دزموند در کانا ترین کسب

شد پرداخت مالیات را شامم میدرصد از درآمد وی پیش از  75پورنوگرافی بود که 

(Fletcher ،2002علی .)دو روزنامه  ی کههای انتقادی به تصمیمرغم برخی واکنش

ر د ی را به خاطر کمک مالی به حزب به یک پادشاه پورن واگذارکردند، بزرگ انگلیس
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 دزموند برای صرف چای در خیابان داونینگ و مالقات با تونی بلر 2002ماه مه سا  

دعوت شد. دشوار است که این میزان پذیرش اجتماعی پورنوگرافی  ت وزیر وقت[]نخس

ر خدمت به حزب کارگر در دهه سربازان کامال معقو  د همچون را و صنعت سکز

 دانیچن افی هنوز در فضایی بود که احترامپورنوگر چون در آن زمان، تصور کنیم 1970

تواند قدری زیاد است که مینداشت. سود صنعت پورنوگرافی در حا  حاضر به 

 را به همراه داشته باشد. ستمدارانفرمانبرداری قابم توجه سیا

 تلگراف، ساندی(Telegraph) برای به دست آوردن تلگراف یدزموند به طرز ناموفق

(Sunday Telegraph) و اسپکتیتور (Spectator) .ر جالب اینجاست که اگ تالش کرد

باید  اقاعدتیک نویسنده مطالب جنسی که ، گرافی باشدپورنو خجالتی حق با مدافعان

به  او. باشدمیراستی های دستعالقمند به مالکیت روزنامهصرفًا  باشد« گرعصیان»

م دعوت شد و در اکاخ باکینگهبه صرف ناهار  ها برای های مالی به خیریهکمک خاطر

ت وی را مدیریت که مجال هاییدفتر جدید شرکت رسماً  دوک ادینبورگ 1992سا  

شود که وی اکنون ثروتی معاد  می تخمین زده(. Jones ،2000) افتتاح کردکرد، می

داشت تا سهام مجموعه فعالی  برنامه 2007باشد. وی در سا  میلیارد پوند داشته  1,9

و  Fantasy TVپورتلند یعنی تجارت رادیو تلویزیونی او که شامم کانا  های چون  

Red Hot TV میلیون پوند ]رقم آمده در اصم متن که  220شد را به مبلغ می

 میلیون پوند به نظر نادرست می آید. مترجم[ دربازارسهام عرضه کند 220,000

(Judge ،2007.) پورنوگرافی بدون  به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه تجارت در صنعت

، (Philip Bailey) یافته ممکن نیست، فیلیپ بیلیسازمانبزهکاران درگیر شدن با 

ر اوایم دش رئیس رایشان مافیایی، به عنوان پیامی بک  اصلی دزموند، توسط آدمدستیار

های جنسی وی در نیویورک به شدت مورد حمله قرار گرفت. به اندام 1990دهه 

های الکتریکی وارد کرده بودند، چهره او را با یک پنجه بوکز شکافته بودند و شوک

 که مشکوک به همکاری با خانواده گامبینو (Richard Martino) یچارد مارتینور

(Gambino family) دزموند بر سر تبلیغات تماس برای پورنبه خاطر نزاعی که با ، بود 
                                                      

1 .Tony Blair - بود. یخدمات مدن ریو وز یداراسبق خزانه زیمتحده، رئ یپادشاه نیشیپ ریوزنخست 

2 .Duke of Edinburgh - دوم. زابتیهمسر ال نبرا،یدوک اد پ،یلیشاهزاده ف 



 ی حسین رحمتیساندرا بلودورث / ترجمه 444 

(dial-a-porn) وداغون ، صورت فیلیپ را با قنداق اسلحه دربدر مجالت دزموند داشت

که از تهدید به خشونت  م اینبه اتها 2005و همتایانش در سا   . مارتینوکرده بود

تماس برای پورن و پورنوگرافی اینترنتی درآمد ازای در  اند تااستفاده کردهجمعی دسته

 (.Robbins ،2005) کسب کنند محاکمه شدند صدها میلیون دالری

 یپورنوگراف دیتول

بیان و  از کنند پورنوگرافی نوعیرغم عزم مدافعان پورنوگرافی که ادعا میعلی

ها تجاوز به آنبرای تولید پورنوگرافی که  هستند دختران و زنان زندهاین نتزی است، فا

کنند ها برای جان سالم به در بردن از درد و تحقیر، مواد مخدر مصرف می. آنشودمی

های های مداومی دارند. پورنوگرافی روی سالمت زنانی که در دیگر گونهو خونریزی

ای هخراشیدگی وا ن و مقعد و دردی مضری دارد که شامم اثرات فیزیک فحشا مشغولند

قابم های بیماری جسمی (. این موارد شامم آسیب Holden ،2005ر.ک است )شدید 

های بیماریو از طریق رابطه جنسی، بارداری ناخواسته، سقط جنین، ناباروری،  انتقا 

ود شروانی می و آسیب روپیشکه منجر به عوارض در زندگی  است دستگاه تناسلی

(Farley ،2003 .)آزمایش  مشخص شدرغم اینکه علیHIV  چندین بازیگر پورنوگرافی

های ی از فیلمبسیار ،اندمثبت بوده و ویروس را به دیگران منتقم کرده 1990در دهه 

توانند ها می. آسیبشوندبدون استفاده از کاندوم تولید می معموالًپورنوگرافی 

را نیز به همراه داشته باشند، ( money shots)« ضربه پو »اثر  های چشم برعفونت

، Dines and Jensenگیرد )زمانی که انزا  مردان بر روی صورت زنان انجام مییعنی 

 18 با اغلب بسیار جوان قرار دارندهایی ونت(. دخترانی که در معرض چنین عف2007

 های خودن هستند و یا با خانوادهخانمااغلب بی و پذیرو بسیار آسیب ،سا  یا کمتر

مشکالتی دارند و از هیچ حمایتی هم برخوردار نیستند و پولی نیز برای زندگی کردن 

 .(Canyon ،2004 ؛Lords، 2003ندارند )

کسانی که ثروت خود را از استثمار جنسی دختران و زنان در پورنوگرافی به دست 

 راب استالونه روازاینصریح باشد.  د کامالًهای موجوتواند در مورد آسیبآورند، میمی

(Rob Stallone) که ،Starworld Modeling  یک تجارت پورنوگرافی در ایاالت متحده

اش این کار را انجام دهد، زندگی ساله 18-20 یک دختراگر »گوید: کند، میاداره می را
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درآمد دارند، و وقتی از دالر  1000ها روزانه نابود خواهد شد؟ نود درصد مواقع بله! آن

از )نقم قو   «ندارندهم در جیبشان سنت  20شوند، دیگر حتی این کار خارج می

Hopkins ،2007دهد که در ابتدا این پو  برای دختران جوان و (. او توضیح می

وانان ج»رسید: انگیز به نظر میکه هرگز آهی در بساط نداشتند، حیرت یپذیرآسیب

دالر کسب کنند  1000ساعت کار  6و در ازای ند وارد این شغم شوند توانناشناخته می

دالر در ماه، آنها خیلی  30،000و روزهای بعد نیز همین کار را تکرار کنند. با درآمد 

حا  آوردند )همان(. باایندست میدار به وبرقهای زرقهای شیک و ماشینزود لباس

شوند و زمانی که از صنعت د به مواد مخدر میبسیاری از آنها معتا که کنداو اذعان می

آورند و بعد از چندی از جستجوی شوند، دیگر شغلی به دست نمیپورنوگرافی خارج می

نشان  شانا به کارفرمای احتمالیتوانند رزومه خود رها نمیکشند. آنشغم دست می

کز یک پارادواین  اند.فقط در پورنوگرافی کار کرده مهارتی هیچداشتن بدون  که دهند

برای به دست آوردن ها آنخواهند ستارۀ پورن شوند. که میاست جوانانی  دشوار برای

ها بازی کردن در این فیلمو اگر چه بازی کنند هاردکور بیشتری  هایدر فیلماید ب کار

دهد و طو  می کاهشها برای کارهای آینده را پرداختی بهتری دارد، کارایی و جذبه آن

دالر  1200حقوق خود را به مبلغ قرارداد کند. هنرپیشه زن تر میحرفه را کوتاه تصدی

 یلمیفکه  چرا ؛سدرکننده میفروشنده یا توزیعکه درآمد اصلی به کند، درحالیامضا می

زیادی بازنشر شود و یا به  نیواتواند تحت عنشود، میمی تولیدعنوان یک  تحتکه 

ای قرار گیرد. یک بازیگر پورنوگرافی در مصاحبه ترنتشبکه این بر رویطور دائمی 

: کندشکایت میی از این دست برای کارهای آموزشاز نبود درباره کار در این صنعت 

وکار دیگری های مربوط به بزرگساالن هیچ آموزشی وجود ندارد. در هر کسبدر فیلم»

حا  کار بر روی اسکله  وجود دارد. اگر درنیز هایی ، آموزشهای داردچنین ریسک که

ایمنی وجود دارد. در این صنعت ابدا چنین  به های مربوطبیچ هستید، کالسدر النگ

 )همان(. نیستچیزی 

های پورن وجود دارد که در مورد شرایطی که ستارهاز ای بیوگرافی تعداد فزاینده

برای ها این بیوگرافی اگرچهدهد، کنند اطالعاتی به دست میزنان تجربه می

کنند. از صنعت انتقاد می در آنها اند و به ندرتکنندگان پورنوگرافی نوشته شدهمصرف
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، ستاره اروپایی (Raffaela Anderson) ها، رافائال آندرسوندر یکی از این زندگینامه

 ،کسی که خودش در این روند مورد سوءاستفاده قرار گرفته استو پیشین پورن 

 :دهددر بر دارد ارائه می ه تولید پورن برای زنان جوانمفیدی از آنچه ک اتتوضیح

 تواند به زبان شما صحبتکه نمیدرنظر بگیرید ای را هتجربدختر بی

خوابد. ساخته می محم کارشاش دور افتاده، در هتم یا در کند، از خانه

را تحمم کند، مشتی در وا ن خود به  دو نوع تداخمشده برای اینکه 

مقعدش، گاهی اوقات همزمان، دستی تا سرینش، و گاهی  عالوه مشتی در

ه خاطر که ب یابیدما دختری را غرق در اشک میاوقات دو دست. ش

چرا که  ،خود را کثیف کرده است ساز ترو  کندجراحاتش خون ادرار می

ق کرد... دختران حکسی به وی نگفته بود باید از تنقیه استفاده میهیچ

 توانستند دو ساعتمی آن فقط پز ازو  قطع کنند را فیلمبرداریندارند 

 استراحت کنند.

 : ترجمه از من است(138، ص. 2005)نقم قو  از پولین، 

، جدی هایآسیبرسمیت شناختن چنین به  پورنوگرافی را براین یولریچارد پ

 نامد.می« شناسی خشونت جنسیزیبایی»

 که درگیر پورنوگرافی هستندترانی دهد که دخبیوگرافی ستارگان پورن نشان می

 اند. بدین ترتیب ستاره مشهورپذیرتر شدهآسیب ،خشونت جنسی هایواسطه تجربهبه

او که زندگی که  ه است(، در زندگینامه خود فاش کردTraci Lordsپورن، تریسی ل ردز )

سالگی  10سالگی آغاز کرد، در سن  15مدت خود در پورنوگرافی را در ای کوتاهحرفه

(. وی پز از آن 2003ساله مورد تجاوز قرار گرفته بود )ل ردز،  16وسط یک پسر ت

سالگی،  15دید. وی بالفاصله پز از تولد پسر مادر خود، آزار جنسی میتوسط دوست

افتن یساله باردار شد و خانه را برای یافتن پولی برای سقط جنین،  17توسط یک پسر 

یشین مادرش ترک کرد. وی با آن مرد زندگی پپسر کمک از دوست گرفتن سرپناه و 

کرد و او لردز را به پورنوگرافی فروخت، او را مجبور به خودفروشی کرد و پو  وی را 

ر های تولیدی به وفوبه سرعت به مصرف کوکائین که در مجموعه لردزکرد. می تصاحب

د دااجاره میرافی پورنوگعکاسی برای را در ابتدا او دال  لردز شد، روی آورد. یافت می

که هنوز شد. او درحالیمی با هیجان در گوشه مجموعه به خودارضایی مشغو  و خودش
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سالگی زندگی با  16بوی استخدام شد. در پلیدر مجالت ساله بود برای استفاده  15

کرد، می« زنده»پورنوگرافی هاردکور  بازی در یک معتاد را آغاز کرد که او را وادار به

فیلم دریافت کرد.  20دالر برای  20000و  آمدگیرش نمیلردز کاری جز این چرا که 

در یکی از تولیدات  شدها گروهی از زنان از جمله خود وی را شامم مییکی از آن

ای هچنین وانمود شد که انگار اسب و  وشتم قرار گرفتندمورد ضرب شرکتی  اپنی

 کالب در تئاتر اوفر ن در استریپار کردشروع به کسالگی  16در او  .مینیاتوری هستند

 کرد.

سالگی وارد صنعت  18، در (Christy Canyon) ستاره پورن دیگر، کریستی کانیون

یا « یمقعد»و مجبور بود قراردادی را امضا کند که از او خواسته بود که سکز  شد

انیون، ک) توان انزا  کردمیهر بخشی از بدن او بر روی را انجام دهد و « گروهی»

ام انجرا  پورنوگرافیعکاسی یعنی همان ای خواست کار مجلهمی (. او گفت فقط2004

 هایفیلمبرای بازی در وی را استخدام کرده بود  داللی که. سه روز بعد توسط دهد

نها و تیک شخصیت پدرگونه  همچوندال  خود را  کانیون،پورن هاردکور فرستاده شد. 

 هاهای پورن در این بیوگرافیکند. ستارهتوصیف می اشتکه داحساسی یا مالی  میاح

ند، برحسرت پو  به سر می دختران نوجوانانی هستند که دری دارند: داستان مشترک

ها به سرعت خانمان هستند و از حداقم منابع حمایت عاطفی برخوردارند. آنبی معموالً

کرده بودند. اگر  شابتدا ردشوند که های هاردکوری میوادار به ایفای نقش در فیلم

 ها خواهند شد.قبو  نکنند، پولی نخواهند داشت و بار دیگر آواره خیابان

حز تنفر از  عالوۀبهآن هستند،  پذیرشها مجبور به آنکه  یهایشیوه خشونت

دهند، در توصیفاتی که وبسایت ادالت ویدیو های پورنوگرافی نشان میزنان که فیلم

 AVNدر  2005در سا  تولید یک فیلم  شود. توصیف، آشکار میدکنمنتشر مینیوز 

رای ب کننددهد که در آن زنانی که در فیلم ایفای نقش میخشونتی را نشان میسطح 

 کند.طوالنی دو آلت را در مقعد خود تحمم میی مدت

ای، اش، قدرت نیروی هستهکنندهآدریِ دیوانۀ آلت، با انر ی خیره

رسانده  حساسفضا را به سطوح  ،ن آلت مردانهتحمم همزمان چندی
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 عنوانبهسه آلت به طور همزمان، در دهان، وا ن و مقعدش  یا... دو است

 .شهوتییک ساعت بسیار ین بخش بهتر

ر بدر واقع، او بر سر یکی و « تی...لعنتی! مرا مانند یک فاحشه لعن»

م، آرایش مانند فعالیت مداوکشد، گرمای کورهشان فریاد میسر همه

 (Alice Cooper) آلیز کوپربه سنگین او را شسته و چهره زیبایش را 

)که این رکورد شبیه کرده است. آدری حتی یک رکورد جدید پورن را 

مشکوک است( برای مدت زمان انجام سکز مقعدی  هم در بهترین حالت

گوید که )به من میند کدقیقه پیوسته ثبت می 18دو نفره، به مدت 

را شکسته  (Melissa Lauren) ورندقیقه گذشته ملیز ال 17 رکورد

 است(.

 Jim) جیم پاورز و اسکیتر کرکوو یاین صحنه توسط زوج پویا

Powers and Skeeter Kerkoveکه دومی شود( به تصویر کشیده می ،

ک . او در یمشغو  عکاسی است یند تولید پورنافقط در حرفه عکاسی فر

ت درس« به سکز مقعدی دوگانه نگاه کنید»: گویدلحظه هیجان زده می

 لحظه حتی این»ها در یک مغازه شیرینی و شکالت. مثم خوشحالی بچه

 «بهتر از تعطیالت در کامبوج است.

(Adult Video News, 2005) 

که همانطور که در بخش بعدی مشاهده خواهیم  برمنام میکامبوج را به این دلیم 

برای معاش، آنجا را به پناهگاهی برای گردشگران جنسی کرد، نومیدی زنان و کودکان 

 های تولید پورنوگرافی تبدیم کرده است.غربی و شرکت

 جهانی سازی صنعت پورنوگرافی

 اش، در قاچاق زنان که آن را تسهیمصنعت پورنوگرافی در روند تولید و توزیع کنونی

غربی که در آن  نگ غیرآورش بر وضعیت زنان در فرهکرده است، و در تأثیرات زیان

. استده شلمللی اصنعتی بینتبدیم به دیگر ، پورنوگرافی یک روش مضر جدید است

تری است که یابد، به دنبا  هر محیط جدید و ارزانهمچنان که صنعت گسترش می

کند تا به فروششان برساند. عناصر صنعت  نو ایجادو بازارهای جدید در آن محصوالت 
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در کشورهایی ساخته شود  که در آن زنان  های پورنکند تا فیلممی ایجاب پورنوگرافی

پذیر هستند و در مقابم چندرغاز به این کار تن نسبت به اشکا  شدید استثمار آسیب

ر دسپاری ریسک توان به مثابه برونهای خوب از آنچه که میدهند. یکی از نمونهمی

ایی است که با استفاده از زنان ویتنامی آمریک ی، شرکت(Haines ،2005) شود نظر گرفته

 «کمپ تجاوز»سادومازوخیستی را برای وبسایت  ، تولیداتارزان و مطیع در کامبوج

(Rape Camp) تماشای مورد تجاوز  بخاطران مرد مشتریدر آن هیجان  وکند تولید می

. مورد (Hughes ،2000یافته است )قرار گرفتن زنان، به واسطه نژادپرستی افزایش می

ای است که صنعت سکز نتیجۀ شیوه تثمار جنسی شدید زنان در کامبوج،ویژه اس

، 1975های پیش از ها، به ویژه برای سربازان آمریکایی که در سا برای خدمت به ارتش

همانطور که  یافت. گسترش شرکت داشتند (Mekong) های مناطق مِکونگدر جنگ

 1999در سا   [پایتخت کامبوج]پن نومپنان دهد یکی از ساکدونا هیوز توضیح می

اسارت جنسی را بر روی وبسایت اینترنتی خود قرار  زنده اعالم کرد که یک نمایش

ویر به تص« اسارت، انضباط و تحقیر»را برای « بردگان جنسی آسیایی» و در آن دهدمی

 اشتند، و/یابند دبند و پوزهاند، چشمدر حالی که در حا  سکز بوده»کشد. زنان می

 . «هایشان گیره لباس زده بودندهای بعضیپیچ شده بودند؛ حتی به سینهمحکم طناب

 ییایسآ یبردگان جنس نیا»تا  شدندیم قیتشو نندگانیکه ب دهدیگزارش م وزیه

هر بار مشاهده وجود داشت  یامکان به ازا نیا نیهمچن«. کنند ریرا به قصد لذت تحق

ساعت، شاهد شکنجه زنده باشند.  کی یدالر برا 75 یدر ازا توانندیم انیکه مشتر

. دون دهدهم ارایه میرا  مبوجبه کا یجنس سمیتور خدمات نیهمچن تیوبسا نیا

 یزنان کامبوج یبه جا یتنامیاز زنان و لم،یکننده فدی(، تولDon Sandlerسندلر )

 .شودیم یم محلکار کمتر باعث خشم مرد نیکرد امیچرا که فکر  کرد،یاستفاده م

ان خشونت علیه زنموجب تحریک که وبسایت ممکن است انتقاد در پاسخ به این  او

. امدهکرسپاری فرمانبرداری زنان و همچنین ریسک را برون گوید کهمی ،ی شودکامبوج

ی آمریکایبازار سکز در آمریکا باشد و از اینکه زنان که این داشت  امیداو گفت که 

ها از ها نفرت دارم. آنمن از آن فاحشه»، خوشحا  خواهد شد: شوند مورد تهاجم واقع

خواهم این کار را انجام دهم... من اند و این یکی از دالیلی است که میدور خارج شده
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وزیر امور زنان در کامبوج « االن درگیر جریان طالقم هستم... از زنان آمریکایی متنفرم.

شود و سندلر دستگیر شد. ه زنان محسوب میاظهار داشت که این امر خشونت علی

نگذاشتند او در کامبوج محاکمه شود بلکه خواستند اوبه امریکا  مقامات ایاالت متحده

گسترش صنعت جهانی  برایای عنوان نمونه. دونا هیوز این رویداد را بهمنتقم شود

حشا فمی غیررسگذاری سازی قانونتساحم و تسامح و مشروع»سکز تلقی کرد که از 

 در جهت استفاده ضای مردان برای زنان و دختران راتقا»شود و ناشی می« و پورنوگرافی

های سندلر فعالیت«. داده استعنوان سرگرمی جنسی و یا اعما  خشونت، افزایش به

از طریق اینترنت و به واسطه  های سکز زندهرشد گسترده نمایش طلیعهدر کامبوج 

ای از بارسلونا اجرا که توسط ماهواره بود Group Media Mediaهایی نظیر شرکت

مشتری  1000این شرکت به طور همزمان به  1999(. در سا  Hughes ،2000) شدمی

 داد.سرویز می

این فقط زنان بالغ نیستند که در روند تولید پورنوگرافی در کامبوج استثمار 

برداشته  هجی در پورنوگرافی پردودکان کامبوشوند. یونیسف از داستان استفاده از کمی

پن به رایگان در ساله در پنوم 7اند که کودکان های کامبوج اشاره کردهاست. رسانه

ها دارای عناوینی مانند های ویدئویی هستند و این فیلمدسترس فروشندگان دیسک

به است که  ساله 9ساله به دختر  70تجاوز پدربزرگ و  اغوای کودک زیر سن قانونی

 استفاده جنسی هستندپیچ کردن و سوءهای طناببان خمر نوشته شده و شامم صحنهز

(Cambodia Daily ،2007 تأثیر صنعت جهانی پورنوگرافی در کامبوج فراتر از .)

شود. تحقیقات هایی است که در روند تولیدش برای زنان و کودکان ایجاد میآسیب

برای کودکان در کامبوج، تأثیر عمیقی  دهد که در دسترس بودن پورنوگرافینشان می

 واکنشدر  ای. مطالعهگذاردبر جای میهای رفتار جنسی های جنسی و شیوهبر نگرش

خردساالن صورت گرفت که در آن  بابه موارد متعددی از ضرب و جرح خردساالن 

 Childاند )مرتکبین جرم ادعا کرده بودند تحت تاثیر پورنوگرافی قرار گرفته بوده

Welfare Group ،2003پن و سه استان دیگر نفر خردسا  در پنوم 677حققان با (. م

درصد دختران قبال  38,5درصد پسران و  61,7مصاحبه کردند. آنها دریافتند که 

بر روی اند. محصوالت پورنوگرافی به صورت آشکارا های پورنوگرافی را دیدهفیلم

های ها، فروشگاههای روزنامه، کافهشد و در دکهداده میصفحات نمایش نشان 
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ید. رسبه فروش می رهای زیرزمینی و فروشندگان بازاروکامحصوالت ویدئویی، کسب

دهند و مشتریانشان همگی ها در طو  روز پورنوگرافی را نمایش میشاپبرخی کافی

دن نبرای کشا ایحیله خته شود، اما پورنوگرافی صرفاً امرد هستند. پو  قهوه باید پرد

 شاپ است.مشتری به کافی

های گروهی مشهود در مصاحبه تماشای پورنوگرافی بر مردان جوانبرخی اثرات 

از تماشای خشونت لذت »گفتند که  در یک گروه مصاحبهبود. به عنوان مثا ، پسران 

(. هنگامی که 17همان، ص. ) «برند و این موضوع در مورد اکثر مردان صادق استمی

اند، یکی از پسران پاسخ ها چه حسی داشتهده شد پز از دیدن این صحنهاز آنها پرسی

پسران گفتند که تا کنون به زنان «. بینیم انجام دهیمدوست داریم آنچه را که می»داد: 

 ند وکنها از الفاظ رکیک استفاده میپز از تماشای این فیلم»اند، اما آسیب نرسانده

که  چنین افزودندحا ، (. بااین17)همان، ص  «کشندها فریاد میبر سر روسپی

عما  خشونت علیه آمیز، مردان را نسبت به اِتماشای پورنوگرافیِ خشونت اندمطمئن

پی دارد؛ و باور داشتند که زنان از اینکه در طو   رکند و تجاوز را دمی تشویقزنان 

سی زنان برند، چرا که باعث افزایش لذت جنرابطه جنسی کتک بخورند لذت می

گران های دیگویند هرچند شواهدشان بیشتر مبتنی بر گفتهشود. نویسندگان میمی

در پورنوگرافی وجود « زداییاثر حساسیت»کنند که شاید نوعی است، اما عنوان می

رواضح است که خردساالن به منظور دستیابی به پ  دارندداشته باشد. آنها اظهار می

ه اند که هر شب بکنند. پسران اذعان کردهفی استفاده میاطالعات جنسی، از پورنوگرا

ها مشغولند، چرا که هیچ کار دیگری برای انجام دادن شاپها در کافیتماشای فیلم

یک روسپی خواهند رفت. آنها اضافه سراغ اش بربیایند ز آن اگر از عهدهندارند، و پز ا

رابطه جنسی و یا خودارضایی را ها امکان ندارد پز از تماشای این فیلم»کردند که 

رابطه با روسپی را ندارند، دختری را  ۀافرادی که توانایی پرداخت هزینتجربه نکنند، و 

 )همان(. «کننددزدند و به وی تجاوز میاز خیابان می

نیز داشته باشد،  تریعمیقپورنوگرافی ممکن است در جوامع سنتی حتی اثرات 

سازی سوءاستفاده جنسی و فحشا برای نقش عادیجایی که پورنوگرافی بخشی از 

کند. جایی که پورنوگرافی به طور ناگهانی به فرهنگ بومی می ایفاکودکان و نوجوانان را 
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توان شیوه های صدمه زدن به موقعیت زنان را با سهولت بیشتری میشود، وارد می

سازی شده عادی سا  است که 40. در جوامع غربی، پورنوگرافی بیش از مشاهده کرد.

است. از زمانی که این اتفاق افتاده است، الفاظ آزادی جنسی، آزادی بیان و آزادسازی 

روابط جنسی برای توجیه پورنوگرافی مورد استفاده قرار گرفته است. در حا  حاضر 

به  هایی که پورنوگرافیبرای شهروندان بسیار سخت است که به عقب برگردند و آسیب

های فرهنگی های آن تبدیم به بخشی از حوزهت را ببینند، زیرا ارزشوجود آورده اس

تواند تاثیری حا ، در جوامع سنتی، پورنوگرافی میاین(. با2005شده است )جفریز، 

مشابه آنچه داشته باشد که کلیسای مسیحی به واسطه استعمارگران در قرن بیستم بر 

رفتارهای سنتی جنسی را از طریق  اقیانوس آرام داشته است. مسیحیت حوزه جوامع

بندی به عنوان فعالیت جنسی غیرمسیحی که در ازدواج مسیحیان جای طبقه

گرفت، تضعیف کرد. تاثیر پورنوگرافی به طور قابم توجهی در ارتقاء یک نظام ارزشی نمی

متفاوت، قدرتمند بوده است. این شکم جدید از  کامالً  یشکل بهجنسی جدید اما 

پورنوگرافی ایاالت متحده است،  یرهنگی عمدتا هدفش گسترش نظام ارزشاستعمار ف

کند. پورنوگرافی است که در این جوامع رسوخ می اصلیزیرا ایاالت متحده آمریکا منبع 

ی در های جنسای در مورد تغییر شیوهدر مقاله (Stiki Lole) همانطور که استیکی لو 

و مسیحیت هنوز نفوذ  که ماالیتان کاستومدر حالی » دهد:جزایر سلیمان توضیح می

سازی، از جمله خود را دارند، رفتارهای جنسی جوانان نیز به واسطه فرایندهای جهانی

افزایش تحرک مردم و قرار گرفتن در معرض رادیو، تلویزیون و ویدئوها، پورنوگرافی و 

 (.219، ص Lole ،2003) «اند.تأثیر گرفتهتحت اینترنت نیز 

رافی عامم مهمی در تحو  رفتارهای جنسی و نگرش در جوامع بومی سنتی پورنوگ

اپیدمی سوءاستفاده جنسی  نوعیهای اخیر شده است؛ جایی که در دهه تلقیاسترالیا 

کودکان  ، گزارش 2007از کودکان و خشونت علیه زنان در آن باب شده است. در سا  

( به Wilde and Anderson ،2007) (Little Children Are Sacred reportاند )مقدس

کننده سوءاستفاده جنسی از کودکان در جوامع قلمرو شمالی، ناراحت سازیخاطر فاش

اهمیت پورنوگرافی گزارش  های زیادی را معطوف به خود کرد. این های رسانهپوشش

                                                      
1 .Malaitan Kastom فرهنگ بومی مردم ماالیتا؛ 
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ها گوید که در جوامعی که از آندهد. این گزارش میرا در ایجاد این ویرانی نشان می

طرح م به طور مرتب »اند، مسئله واکنش کودکان و جامعه به پورنوگرافی بازدید کرده

استفاده از پورنوگرافی »کنند که (. نویسندگان اظهار می199)همان، ص « است شده

( «زیباسازی)»سازی کودکان برای رابطه جنسی عنوان راهی برای تشویق و یا آمادهبه 

ها و گویند که گروهها می. آن«شده است برجستهت اخیر، به شد مشخصدر موارد 

ین ا های کتبی نگران نحوه مواجهه کودکان با پورنوگرافی بودند.افراد جامعه در گزارش

سازی صنعت قرار گرفتن در معرض پورنوگرافی به نظارت ضعیف، وفور و نیز عادی

بار انزی ورنوگرافیپکند که اثرات پورنوگرافی نسبت داده شده بود. گزارش روشن می

دارای تأثیر مهمی در دسترس جنسی  محصوالتر یم روزانه »کند که است و بیان می

کند که میارائه  ایو رفتارهای جنسیها بوده است، به جوانان و نوجوانان بومی روش

ر هایی که دکند تا از فانتزیآنها را تشویق میپورنوگرافی رشک و حسد است.  موجب

 «اند، تقلید نمایند.و یا در مجالت دیده صفحه نمایش

شده همچنین این گزارش پورنوگرافی را به خاطر ظهور رفتارهای جنسی

(sexualized behaviour ) در جوانان و حتی در کودکانی که نسبت به هم رفتاری

 های سوءاستفاده جنسیکند. برخی نمونهآمیز دارند، مقصر قلمداد میجنسی و خشونت

 همراهای که ه دختر شش سالهبای ساله 18 یعبارتند از: پسر اندهوامع رخ دادکه در ج

 ؛مقعدی و سپز وی را در آب خفه کردکرد، تجاوز دوستانش در یک آبگیر شنا می

 17 یپسرو  ؛وا ن دختر هفت ماهه خواهرش کردرا وارد  انگشتشای که ساله 18پسر 

داد و پز از در یک خانه خاص نمایش میهای پورنوگرافی را DVDای که مرتبا ساله

کرد از رفتارهای بازیگران فیلم تقلید کنند. این گزارش های کوچک را مجبور میآن بچه

رفتارهای پرخاشگرانه جنسی هم از سوی پسران و هم دختران رو به »کند که بیان می

)همان، ص  شودمی« ترتر و آنارشیکتر، جنسیخشن»افزایش است و رفتار نوجوانان 

( و بارداری STIsهای منتقم شونده از طریق رابطه جنسی )(. میزان باالی عفونت66

ساله و افزایش رابطه جنسی مبتنی بر رضایت میان کودکان  16تا  12در کودکان 

متوجه دختران » معواج ی از. مشکم تا آنجا پیش رفت که در یکمشاهده شده است

 ها این را پذیرفته بودند که. آنرا رد کنندطه جنسی تقاضای رابتوانند میکه  نبودند
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 «برقرار کردرابطه جنسی  هاتوان با آنمییعنی ها قدم بزنند، شب در خیابان طیاگر 

خودشان مورد آزار جنسی قرار  ها)همان(. اگر نه تمام این کودکان، اما بسیاری از آن

 رابطه جنسییا و ورنوگرافی پ واسطهبهگرفته بودند، رفتارهای نامناسب جنسی را 

یزی چ مثابهبهمشاهده کرده بودند. پورنوگرافی در جوامع شان دیگران در مقابم چشمان

زمانی از نظرش این رفتارها که را های فرهنگی سنتی شد که محدودیتدیده می

. پورنوگرافی در جوامع به واسطه تلویزیون پولی از شکندمیدرهم غیرقابم تصور بود

ها در دسترس است. آ.یو.استار DVDو همچنین از طریق  (Austar) آ.یو.ستارطریق 

پورنوگرافی وجود پخش ازی سننده موجود برای مسدودافزار مسدودککه نرم گویدمی

ز های بومی. یکی اهایش فقط به زبان انگلیسی است، نه به زباندارد، اما دستورالعمم

که  SBS مصاحبه شد، کانا  تلویزیونی ایالتیها هایی که برای این گزارش با آنگروه

های های چندفرهنگی است، به عنوان منبع دیگری از برنامهمختص پخش برنامه

 یزن گروه دیگریک شود. می پخشدر عصرهای جمعه  شناسند که عمدتاً پورنوگرافی می

های موسیقی با محتوای پورنوگرافی و همچنین های پورنوگرافی و کلیپاز فیلم

های تلویزیونی و مجالت دارای محتوای پورنوگرافیک شکایت داشتند، و گروه برنامه

های DVDآیند و افراد سفیدپوست هستند که اینجا می اغلبْ»دیگری اظهار داشتند که 

 (.p 199)همان، « رسانند.پورنوگرافی را به فروش می

 دختران علیه نتخشو مورد در یونیسف برای( Shamima Ali) علی امطالعه شمیم

 در آن نقش و سنتی جوامع این در پورنوگرافی رسوخ به نیز آرام اقیانوس کشور پنج در

 توضیح وی(. 2006 علی،) دارد اشاره دختران جنسی استثمار و فحشا صنعت ایجاد

)که  ادرآمد نقدی خانواده ر مردان (Papua New Guinea) نو گینه پاپوآ در که دهدمی

 صرفید( آوکار کوچک همسرانشان به دست میکسب سلطنتی و یاهای از پرداخت

دختران  کنند که زنان وصنعتی را تغذیه می ترتیباینکنند و بهمیپورنوگرافی و فحشا 

دسترسی »گوید که گسترش پورنوگرافی و (. او می7شمرد )همان، ص را پست می

ان قابم توجهی خطر تبدیم آسان به آن در بسیاری از کشورهای اقیانوس آرام به میز

(. وی اشاره 7)همان، ص « دهدشدن دختران به قربانی خشونت جنسی را افزایش می

ستخراج ا اقتصاد بر پایه کند در کشورهایی مانند پاپوآ گینه نو و جزایر سلیمان کهمی

داخم کشور های حفاری به معادن و اردوگاه مردان کارگر ،است شکم گرفتهمنابع 
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. این موضوع بازار کنندهایشان زندگی میاز خانوادهدور و آنجا به کنند یمهاجرت م

کند و منجر به استثمار جنسی دختران های ویدئویی و فحشا را تقویت میپورنوگرافی

شود. در فیجی، اشکا  اصلی استثمار جنسی شامم پورنوگرافی و فحشا، گردشگری می

 است. تمکینجنسی و 

 (Carol Jenkins) ان در مطالعه مسحورکننده کارو  جنکینزشوندگیکی از مصاحبه

ا ، تغییر رفتار ناشی از پورنوگرافی رپاپوا گینه نودرباره فرهنگ جنسی در حا  تغییر 

نها ها تاما آن شدمی بستراش با پسران همگوید که در ایام جوانیدهد. او میتوضیح می

ایمان ههنذ»روند تغییر یافته بود، چرا که  هایشان بودند. اینبینیمجاز به بر هم زدن 

ها افراد سفیدپوست را بر روی صفحه تلویزیون و کتاب، . مااکنون پر از سکز هستند

(. جنکینز گزارش 10ص  ،2006)جنکینز،  «بینیممیهمدیگر عریان و در حا  بوسیدن 

می در تغییر های پورنوگرافی، نقش مهها، به ویژه مجالت و فیلمرسانه»دهد که می

 مورد مطالعههای گروه های(. در بحث30)همان، ص « کنندهای سکز ایفا میشیوه

تجاوز جنسی، افزایش میم جنسی و گسترش »این پژوهش، پورنوگرافی مقصر افزایش 

STIنشان  کامالً اشنظرات یکی از منابع اطالعاتی شناخته شده است )همان(.« ها

ی غربی نوگرافند بر روی پسری که با انتظارات فرهنگ پورتوادهد که پورنوگرافی میمی

ا  ؤمی که دیده بود سدر مورد آخرین فیل این پسرثیر بگذارد. از أنشده است،  ت بزرگ

وست بازیگرانش سفیدپ»آورد اما دقیقا به یاد نمیفیلم را پرسیده شد، و او پاسخ داد که 

های جنسی یکدیگر ور با اندامه ک دیدم شان بودم وگیبرهنشاهد اند... من بوده

ر به یک دیگ های وحشیسگ مو مث- مکیدندیکدیگر را میرفتند، اعضای جنسی می

توانستم احساسات خود را کنتر  نمی»(. او گفت که 30)همان، ص...« تجاوز می کردند

شد. برخی پسران وقتی این را تر میکنم. کنترلم را از دست دادم، آلتم بزرگ و بزرگ

... تندتوانسنعی کردند آن را کنتر  کنند، اما یدند، با دست آلتشان را گرفتند و سد

کنم. وسوسه شدم به آنها تجاوز  و دخترها را دیدم، واقعاً وقتی که بیرون آمدم

)همان، « انجام دهم و من را دچار شهوت کرده بود مبودخواستم آنچه را که دیدهمی

 (.30ص 
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به نرخ بسیار باالی تجاوز گروهی  منجر ه طور خاصتغییرات در فرهنگ جنسی ب

ه پاپوا گیندارد که تجاوز گروهی به لحاظ فرهنگی خاص شده است. جنکینز اظهار می

آمیزش »محلی با عنوان  در زبانو  استنیمی از تجاوزها شامم که حداقم  استنو 

درصد  11، شود. از جوانان این پژوهشمی شناخته« و جمعی ستونی، خط عمیق، صفی

. اندداشتهی صف آمیزشاند که مشارکت شخصی در درصد مردان گزارش کرده 31زنان و 

 40و  دادرخ میبیشتر این اتفاق  اهمیت داشت،مردان موضوع برای که  در مواردی

اند. اند، به وی تجاوز کردهدرصد مردان نیز تایید کردند که زمانی که با زنی تنها بوده

اند که حداقم یک بار در سکز درصد مردان گفته 61روستایی اسری سر در یک مطالعه

اند، که مورد تجاوز قرار گرفتهکه اند درصد زنان گفته 65اند و گروهی شرکت کرده

تر از آن گوید که خشونت جنسی بسیار رایجبوده است. او می اسلحهاغلب با استفاده از 

 .ر شناخته شده باشدبود که در بسیاری از جوامع، به عنوان هنجا

 

 نتیجه گیری

دیگر صنعت جهانی سکز را  هایحوزهصنعت پورنوگرافی رشد بسیاری از 

ها خانهها و فاحشهکالبآورد که مشتریان استریپپدید میمردانی و  انگیزدبرمی

کند تا وارد این صنعت شوند های بزرگ را وسوسه میشوند. سودآوری آن، شرکتمی

صنعت به سرعت ها و محصوالت کند. شیوهگذاران را جذب میو سرمایه هابانک توجهو 

از سکز تلفنی تا سکز زنده  گیرد؛را در بر می در حا  رشد هستند و انواع مختلفی

یابد، دختران و . اما همانطور که صنعت در سراسر جهان گسترش میاهسایتدر وب

سود  دهندهاجزای تشکیمها نکه بدن آکسانی  ،کندزنان سراسر جهان را جذب می

ک ای در یوارد غرفهتوانند زنان در جوامع فقیر جنوب شرقی آسیا می است. هااین بنگاه

گویند یها مشوند و پورنوگرافی زنده را برای مشتریان کشورهای دیگر که به آن نتکافی

زنان در اعضای ائتالف علیه قاچاق »کنند )ارتباط شخصی با  چه انجام دهند، اجرا

استفاده جنسی از همسران ، المللیینآنالین و ببه صورت توانند (. مردان می«فیلیپین

                                                      
1. Coalition Against Trafficking in Women member from the Philippines 



 

 
 

 های سرکوب زنانریشه 4۵۷

و فرزندان خود را بفروشند. همانطور که تولید و توزیع پورنوگرافی جهانی شده است، 

دهد و به وضعیت زنان و دختران های جنسی را در سراسر جهان تغییر میفرهنگ

صنعت  1990خواهیم دید در دهه  4 فصمر که در رساند. همانطوآسیب می

 و تاثیرات سازی شدعادی شدنیز نامیده می« رنوگرافی زندهپو»کالب، که استریپ

ورد صنعت ماین روی زنان و دخترانی که در و بر مشابهی بر وضعیت زنان کننده نگران

 بر جای گذاشت. استثمار قرار گرفته بودند
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 ی مترجمانمقدمه
کاتتتاالن استتت کتته آثتتار و -(، فیلستتوف هنتتدی191۸-۲۰1۰ریمتتون پانیکتتار )

دی بنهتا و متذاه  دستتهی تطبیقتیِ فرهنگی فلستفههتاتألیفاتش، اغل  در حوزه

ی ستخنرانی وی در همتایش ی بتازنگری شتدهی حاضتر کته نستخهشوند. مقالهمی

عنوان یکتی از متتون اصتلی هاستت بتهاستت، سال« المللی فلسفهنهاد بین»ی ساالنه

در نهادهتتای آکادمیتتک « نظریتتات انتقتتادی حقتتوق بشتتر»ذیتتل عنتتوان کلتتی 

حقتوق بشتر، کته نظریتات انتقتادی نشتود. توضتیح کوتتاه آتدریس و بحتث می

انتد. عمدتاً در ساختار فکتری و نهادهتای علمتی غترب ظهتور و بستط پیتدا کرده

اختصار بته نظریتاتی کته از نگتاه مارکسیستتی، فمینیستتی، توان بهدر این میان می

ملتتت و نقتتدهای -وطنی در نقتتد حاکمیتتت دولتتتپسااستتتعماری، نگتترش جهتتان

انتقتتادی، اغلتت  بتتا مدرن بتته حقتتوق بشتتر اشتتاره کتترد. ایتتن رویکردهتتای پستتا

چنتان شتمول حقتوق بشتر )آنهایی کته در گفتمتان جهانمرکزیت دادن به بینش

که این گفتمان در کلیتت ختود قائتل بته آن استت( مغفتول مانتده و بته حاشتیه 

هایی دارنتد اند، ستعی در بتازتعریف ایتن گفتمتان بتا بترهم زدن موازنتهرانده شده
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گونتته رقتتم زده استتت کتته در آن نکتته در ستتیری تتتاریخی، نظتتم موجتتود را آ

فرهنگتتی از -ی نقتتدی میتتانکنتتد. امتتا پانیکتتار، بتتا ارائتتهفرادستتت، فرادستتتی می

نامتتد، ( میdialogical dialogueمنطقی )مجتترای آنچتته آن را دیتتالوگی میتتان

در پی بتازتعریف گفتمتان غربتی حقتوق بشتر نیستت. نقتد پانیکتار در حقیقتت 

بندی شتناختیِ حقتوق بشتر و واکتاویِ صتورتتالشی در راستای بازاندیشتیِ هستی

وجته قابتل فروکاستتن بته غربیِ حاکم بر آن است. با این همته، ایتن نقتد بته هیچ

گرایی فرهنگتتی نیستت. بازاندیشتی پانیکتار در نتتوع رویکترد موستوم بته نستبیت

فرهنگتتی -هتتای نظتتری در چتتارچوب فکتتریتوانتتد ستترآغازی بتتر تالشختتود می

تواننتد بته دستتیابی بته هتایی میایران باشتد. چنتین تالش ویژهجوامع غیرغربی، به

درکتتی از حقتتوق بشتتر یتتاری رستتانند کتته همتتراه بتتا پاسداشتتت راستتتین بشتترِ 

  فرهنگیِ فرادست ببندد.-های فکریی نظامخودفرمانروا، راه را بر سلطه

 

 شاهین نصیری -لیال فغفوری آذر
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    1آیا حقور بشر یک مفهوم غربی است؟

 ون پانیکارریم   

 

ما باید با احترام و احتیا  زیادی به این پرسش بپردازیمو چراکه این پرسش، 

قدر در شرق پایمال شده است نیست. حقوق بشر، همان« آکادمیک»موضوعی صرفاً 

ی ما. شاید بتوان دلیل این امر را قدر در شمال که در جنوب سیارهکه در غرب و همان

ثتِ محضِ موجود در جهانی رو به سقو  جُست. با این حال، خواهی بشر و خبادر زیاده

باید پرسید: آیا پایمال شدن حقوق بشر به این دلیل نیست که این گفتمان در چارچوب 

قدر قدرتمند را که منجر به رسیدن به درکی شمول و آنفعلی خود نتوانسته نمادی جهان

 مشترک از آن شود ارائه کند 

ع نمایندگی از تمام نوتواند به ت، ایدئولوژی یا مذهبی نمیامروز، هیچ فرهنگ، سن

تنهایی تمام مشکالت آن را حل کند. که بتواند بهبشر سخن بگوید، چه رسد به این

ها که معطوف به باروری متقابل باشد ضروری ی در میان انساناامروز، گفتگو و مراوده

ای هشر پیشیست، چراکه گاه شرایط الزم برای گفتگو فراهم ن است. اما بعضاً

علی حقوق بندی فبه آنها دست یابند. صورت توانندنمیای وجود دارند که طرفین نانوشته

با این  های جهان است.بشر در واقع محصول گفتگویی بسیار جانبدارانه در بین فرهنگ

در  ۲شود.طور ملموس احساس میحال، این نارسایی تنها در دوران اخیر است که به

                                                      

نهااد باین المللای »ی درهماایش سااالنه ی باازنگری شاده ساخنرانی پانیکاارایان نوشاتار نساخه 1 

بنیادهااای فلساافی اساات کااه در کشااور ساانگا  برگاازار شااد. موضااوع ایاان همااایش بااه « فلساافه
 اختصاص داشت. حقوق بشر 

ی جایگاااه نشساات متخصصااین درباااره»مقایسااه کنیااد: نخسااتین همااایش یونسااکو بااا عنااوان  2 

در بااانکوک برگاازار شااد. در  1979در دسااامبر « های مااذهبی و فرهنگاایحقااوق بشاار در ساانت

هاا خیلای از آن»مکتاب اصالی ماذهبی باه بحاث و گفتگاو نشساتند و پذیرفتناد کاه  9این نشست 

ی مااذاهب گوناااگون در کااه وظیفااهانااد ]...[ و اینی کااافی بااه حقااوق بشاار توجااه نکردهبااه اناادازه
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ی ماهیت آن شوم و نه تحلیلی دربارهجا من نه وارد جزئیات تاریخ حقوق بشر میاین

شده در عنوان این اثر متمرکز خواهم شد: آیا ارائه خواهم کردو تنها بر پرسش طرح

 شمول و تغییرناپذیرند حقوق بشر، جهان

 

 . روش تحقیق1

 1جایی-اول. هرمنوتیک میان

 تنهایی یکشمول هستند. این ادعا، خود بهق بشر جهانشود که حقوچنین ادعا می

 بندی پرسش از شرو پرسشِ اساسیِ فلسفی را درپی خواهد داشت: وقتی خودِ صورت

 شرو  یشمول نیست، آیا پرسش دربارهخودی خود امری جهانشمول بودن بهجهان

تواند این چالش فلسفه بیش از این نمی ۲پرسشی معنادار است  شمول بودن، اساساًجهان

توانیم مفهوم حقوق بشر را از بستر فرهنگ و را نادیده بگیرد. آیا ما می فرهنگیمیان

بندی شده بیرون بکشیم و آن را به یک مفهومِ جهانیِ معتبر تاریخی که در آن صورت

 «لتبدی»شمول جهان« نمادی»کم به تواند دستتبدیل کنیم  آیا چنین مفهومی می

های ممکن برای ابراز و نجات از میان راهشده شناختهقوق بشر تنها یک راه   یا، حشود

 است  (humanum)انسانیت 

                                                      

ا باازتعریف ی مهام و ضاروری حقاوق بشار را شارح و بساط داده و آن رجهان ایان اسات کاه مقولاه

 « کنند.

Para. 116 g of the Final Report SS-79/CONF. 607/10 of 6 February, 1980. 

1 Diatopical Hermeneutics 

بندی می شود، در موقعیت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هر پرسشی به دلیم آن که در زبان صورت 2 

ند خورده است. بنابراین هیچ پرسشی خاصی معنا می یابد. طرح هر پرسش با آن موقعیت خاص  پیو

 گستر تلقی شود. م.عنوان امری جهانطور انتزاعی بهتواند بهنمی
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 یکه پرسش طرح شده در عنوان این مقاله پرسشی صحیح است، نکتهبا وجود این

بندی برای من وجود دارد. حداقل در نگاه اول به نظر ناخوشایندی در این نوع صورت

شمول یا یک مفهوم دهد: حقوق بشرِ جهانگزینه را پیشنهاد می رسد که تنها یکمی

ی آن گاه معرفغربی است، یا نه. اگر باور بر این باشد که حقوق بشر غربی است، آن

م زنی به کسانی که چنین مفهوها )حتی در صورت لزوم(، عالوه بر اتهامبه سایر فرهنگ

بیرون خواهد بود. این امر بار دیگر در  ارزشمندی را در اختیار ندارند، نوعی تحمیل از

گ که ساختار یک فرهنشودو یعنی باور به اینامتداد یک سندروم استعماری پدیدار می

وری، تمدن غرب، علم و فناوری مدرن و غیره( دارای مزیت تخاص )خدا، کلیسا، امپرا

رسراسر زمین هایی جهانی است و به همین دلیل قادر است آنها را دمندی از ارزشبهره

شمول مفهومی صرفاً غربی نیست، انکار گسترش دهد. اما اگر بگوییم حقوق بشرِ جهان

. و اند دشوار خواهد بودتفاوت بودههای دیگر نسبت به آن بیکه تاکنون فرهنگاین

انگیزد. پذیرفتن وجود چون و چرای فرهنگ غرب را برمیاین باز حس برتری بی

یشاپیش توان پخود اشتباه نیست. با این حال نمیخودیها بهرهنگمرات  در میان فسلسله

فرض گرفت یا معیارهای الزم برای اعمال این مرات  را پیشنوع مشخصی از سلسله

طور یکجانبه تحمیل کرد. بنابراین در پرسش از غربی بودن مفهوم مرات  را بهسلسله

ق پرسش مربو  به ماهیت حقوحقوق بشر یک سؤال ضمنیِ پیشینی نهفته است. این 

 دهد. فرهنگی قرار میهای میانبررسی یدرنگ این مفهوم را در حوزهبشر است که بی

جایی است: مسکله این است که -ی هرمنوتیک میانای در گسترهسؤال ما، مقوله

های یک فرهنگ دیگر یک فرهنگ، برساخت (topos)« جای»توان از گونه میچه

ی حقوق بشر که آیا فرهنگ دیگری نیز دارای انگارهرسش از اینپ 1را درک کرد.

                                                      

جااایی، ماان بااه یااک تأماام موضااوعی در خصااوص ایاان -کارگیری روش هرمنوتیااک میااانبااا بااه1 

هااایی کااه از نظاار ( فرهنگdiatopical hermeneutics« )جااای»پااردازم کااه حقیقاات می
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برای تضمین شأن انسان ضروری است( بر  ای مطلقاًکه چنین انگارهاست )با فرض این

طرفانه ای استوار است. باید در نظر داشت که هیچ پرسشی بیکنندهشناسی گمراهروش

 کند. ود را تعیین میهای ممکنِ خی پاسخنیست، چراکه هر پرسش محدوده

 1ریختدوم. معادلِ هم

ی کلیدی وپنج واژههای سانسکریت بیستزمانی از من درخواست شد تا معادل

ی فرهنگ غرب هستند ارائه کنم. من این درخواست را نپذیرفتم، التین را که نماینده

 چراکه به باور من نیازی نیست که بنیادهای یک فرهنگ با بنیادهای یک فرهنگ

ار نیستند. کار ترجمه از پیوند قل  بسی انتقالدیگر یکسان باشند. معناها لزوماً قابل

قدر ها را آنصورت چه باید کنیم  باید زمین فرهنگتر است. خ ، در این حساس

های شخم بزنیم تا به خاکی همگن یا پرسشی مشابه برسیم: ما باید در جستجوی معادل

انگاری ریختهم» ورد خاص، معادلی برای مفهوم حقوق بشر(.ریخت باشیم )در این مهم

(Homeomorphism) انگاری، کشف نوعی ریختبا قیاسِ صرف یکسان نیستو هم

 topological)شناسانه است که از خالل دگرگونی جایگاه ۲سانی کارکردیهم

                                                      

های یکاادیگر را بااا ابزارهااایی از تواننااد ساانتطور میارتباااط هسااتند، چااهبی تاااریخی بااه یکاادیگر

 کنم این دو را به هم پیوند بزنم. ها بفهمند و سعی میخود همان فرهنگ

 مقایسه کنید:
R. Panikkar, Myth, Faith and Hermeneutics, New York, Paulist 

Press, 1979, pp. 8 sq. 
 

1 Homeomoprphic Equivalent 
2 Functional Equivalence  
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transformation) یک نوع قیاس کارکردیِ »چنین کاری خود «. ممکن است

  1است.« وجودی

گ ی حقوق بشر به زبان یک فرهنی کلمه به کلمهدنبال ترجمهبنابراین، ما تنها به

های کنیم تا معادلها هم نیستیم. در عوض تالش میدیگر نیستیمو به دنبال قیاس

عنوان ماال، اگر حقوق بشر مبنای حفظ شأن انسان و احترام ریخت را پیدا کنیم. بههم

ونه به گهنگ غرب[ باشد، باید بررسی کنیم که یک فرهنگ دیگر چهبه آن ]در فر

کارگیری یک مبنای دهد. این بررسی تنها در صورت بهریخت پاسخ مییک نیاز هم

د پذیر خواهد بود. شایمشترک )یک زبان قابل فهم دوطرفه( در میان دو فرهنگ امکان

ی سیاسی و اجتماعی را در ادالنهتوان یک نظم عگونه میهم ابتدا باید پرسید که چه

دنبال آن بررسی کرد که آیا مفهوم حقوق بشر بندی کردو و بهیک فرهنگ صورت

مشخصاً راه مناسبی برای معرفیِ چنین نظمی است یا نه. یک فردِ سنتیِ پیروِ کنفوسیوس، 

از  ابداند یا آن ر« کردار نیک»ی ممکن است پرسش از نظم و حق را مربو  به مسکله

یک هندو  ۲( تاویل کند.liآمیزش انسانی با لی ) آدابیِ خود در-ی دیدگاه آیینیدریچه

 ای دیگر ببیند و غیره.گونهممکن است این پرسش را به

* * * 
هایی فرضشده در عنوان این مقاله، من برخی از پیشبرای روشن کردن پرسش طرح

گیِ فرهن-های میانزمان، تاملافم. همشککه مفهوم حقوق بشر بر آن استوار است میرا 

                                                      

فت توان گبرای مثا ، دو وا ه برهمن و خدا با یکدیگر قابم مقایسه، همسان یا برابر نیستند. اما می 1

 کنند از نظر کارکردی همسو هستند. مقایسه کنید:هایی که در آن زیست میها در فرهنگکه این وا ه
Panikkar, R. (1978). The intrareligious dialogue. New York: Paulist Press. 
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شناختی انسان نسبت به طبیعت، اجسام و توان منش هستیدر سنت کنفسیوسی را می« لی»2 

 های دیگر تأویم کرد. م.انسان
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 کند، بیان( این پرسش را آشکار و پاسخ من به آن را توجیه میlocusخود که بستر )

که از  ای استکنم: حقوق بشر پنجرهکنم. در این راستا از یک تشبیه استفاده میمی

. دهدمیی بشری را به اعضایش نشان طریق آن یک فرهنگ خاص، نوعی نظم عادالنه

دن بینند. آنها برای دیکنند، این پنجره را نمیاما کسانی که در آن فرهنگ زندگی می

انداز گیرم که چشمها نیازمندند. اکنون من فرض میاین پنجره به کمک دیگر فرهنگ

رسد، هم مشابه و هم متفاوت از دورنمای نظر میچنان که از یک پنجره بهانسانی، آن

های ها را درهم بکوبیم و از دروازهگر است. اگر چنین باشد، آیا ما باید پنجرهی دیاپنجره

ی تنگ باقی بگذاریم )کاری که خطر زیادی که در اختیار داریم، تنها یک روزنه

ه ک جاکه باید دیدگاه خود را تا آنفروپاشی ساختار را در پی خواهد داشت(  یا آن

های از همه، مردم را به این امر آگاه سازیم که پنجرهتر ممکن است گسترش دهیم و مهم

 تواند مبنای یکی آخر میگوناگونی وجود دارند )و باید داشته باشند(  این گزینه

تکارگرایی سالم باشد. این چیزی فراتر از یک پرسش صرفاً آکادمیک است. بدون 

از  طور جدیبه توانیمیک تکارگرایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ حقیقی، نمی

ر این های روشنفکریِ هندی درگیتکارگرایی فرهنگی سخن بگوییم. برای ماال، گروه

ا توانند سازگار باشند یمی« حقوق اقتصادی»با « حقوق مدنی»پرسش هستند که آیا 

ی ایدئولوژیِ نه  در هر صورت، سخن گفتن از تکارگرایی فرهنگی در گستره

معناست، و ناگزیر منتهی به فروکاستن دیگر ( بیpaneconomicاقتصادانگاری تام )

یم توانمان، میها به فولکلور خواهد شد. برای تشریح و بسط پرسش اصلیفرهنگ

 ( در سنت هندی را ماال بزنیم. dharma« )دارما»ی انگاره

 

 های ضمنی مفهوم غربیها و داللتفرض. پیش۲

ی جهانی حقوق عنایی که در اعالمیهرا در همان چارچوب م« حقوق بشر»من تعبیر 

توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصوی  رسید به کار  19۴۸بشر در سال 
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ته ی حقوق بشر شناخاعالمیه یپروتستان-یویژه لیبرالهای غربی و بهریشه 1گیرم.می

شده هستند. دنیای غرب از قرون وسطی شاهد نبردی در جهت احقاق حقوق شهروندی 

های ارزشی ها و نظاماین نبرد برای احقاق حقوق انضمامی که ریشه در رویه ۲ه است.بود

 3ای پس از انقالب فرانسه باال گرفت.طور گستردهیک کشور و ملت خاص دارد، به

در این دوران، انسان غربی از یک زندگیِ جمعی که بر کار، پیوند خونی و سرنوشت 

ر سطح شده و دعمل مبتنی بر آداب و رسوم پذیرفتهتاریخی بنا شده بود )که در سطح 

ی ای که بر قانون غیرشخصنظر از سوی نظام قدرت تأیید شده بود(، به زندگی در جامعه

ی مدرنی که نیازمندِ حاکمیت آل و خنای بناست )یعنی به جامعهو قراردادهای ایده

ظهور و رشد فردگرایی کند. این مسکله با می گذارهنجارها و وظایف عقالنی است( 

  ۴تر شد.جدی

                                                      

من در اینجا وا ه حقاوق بشار را در زماانی کاه باه معناای خااص آن در اعالمیاه اشااره مای کانم 1 

 برجسته می کنم.

 ی اسناد مربوط به نه قرن نخستین مسیحی ر.ک به مجموعه، ترجمه و دیباچه مفید: برا 2
Rahner, H. (1943). Abendländische kirchenfreiheit: Dokumente über 

Kirche und staat in frühen christentum. Einsiedeln: Verlagsanstalt Benziger 

& Co .  

یعنای یاک بیانیاه در جهات آشاکار سااختن و تشاریح آنچاه اسات اعالمیاه سند فرانساوی یاک  3 

وا ه  .مشاااتق شاااده اسااات (de-clarare)از ترکیاااب  (declarare)در واقاااع هسااات. )وا ه 

(clarus)  در زبااان التااین بااه معنااای روشاانایی اساات.( ایاان اعالمیااه یااک قااانون، یااک تحمیاام از

کاه باه سرشات یاک چیاز باال، یک اختاراع بشاری نیسات، بلکاه بازشناسای یاا کشاف اماری اسات 

ی شااان ذاتاای، حقااوق براباار و غیرقاباام انکااار تمااام اعضااای خااانواده»تعلااق دارد؛ در ایاان ساایاق: 

 تعریف شده است.  ی اعالمیه جهانیطور که درمقدمهیعنی همان« بشری 

 توانیم نگاهی کنیم به:عنوان یادآوری میفقط به4
1689 — Bill of Rights (England) 

1776 — Virginia Bill of Rights 

1789 (26 August) — La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen  

1798 — American Bill of Rights 



 

 
 

 ی لیال فغفوری آذر و شاهین نصیریریمون پانیکار / ترجمه 469

گیریم که خواننده با تاریخ حقوق بشر آشناست و در این مقاله فرض را بر این می

به این واقعیت آگاه است که گذار از یک نوع زندگی جمعی به نوعی مدرن خصلتی 

که  سفیفل« هایفرضپیش»تر بر طور دقیقخواهیم بهاست. ما می جهانی به خود گرفته

 است تمرکز کنیم. ها بنا شدهآن اعالمیه بر

 

 بشریِ سرشتِ مشترکِ». در بنیان گفتمان حقوق بشر، فرضی مبنی بر وجود یک 1

قی طور منطها نهفته است. در غیر این صورت، یک اعالمیه بهدر میان تمام انسان« جهانی

ی قدیمی حقوق گارهتوانست جهانی اعالم شود. این ایده نیز به خودی خود با اننمی

 مرتبط است.  1طبیعی

 ی معاصر حقوق بشر داللت دارد بر:افزون بر این، اعالمیه

دانه باشدو چراکه پذیرفتن غیرمنتق« قابل شناخت»که سرشت انسانی باید الف( این

آن موضوعی دیگر است. در غیر « شناخت»ای سرشت انسانی یک موضوع و یا افسانه

شمول سخن گفته و آنها را به ی حقوق جهانتوانست دربارهمیاین صورت، اعالمیه ن

 قانون درآورد.

شودو ، شناخته می«عقل»شمول شناخت، یعنی ب( اینکه سرشت انسانی با ابزار جهان

های یک پیامبر و مواردی چراکه اگر دانش بر نوعی شهود ویژه، وحی، ایمان، فرمان

که ذاتیِ « حقوقی طبیعی»عنوان توانست بهر نمیاز این قبیل استوار بود، آنگاه حقوق بش

انسان است تلقی شود. بر همین اساس، این دانش، باید یک دانش عمومی و مشترک 

توانست از سوی مجمعی که خود مدعی باشد. در غیر این صورت، حقوق بشر نمی

                                                      

  

ی مااذهبی ناخااداباوری و جهاام عملاای نساابت بااه هرموضااوع بنیااادین فلساافی یااا مؤلفااهایاان  1 

جلسااات رساامی کااه در  خوبی مشااهود بااود؛ چااه رسااد بااهی مباحااث همااایش بااانکوک بااهدرارائااه

 توان فضایی برای فلسفه و مذهب یافت.ها به سختی میآن
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ود. ششمول اعالم ی ممتاز نیست، امری جهانشناسانهبرخورداری از یک جایگاه شناخت

دهد این سند از باال تحمیل که نشان می« اعالمیه»ی کارگیری واژهخودِ این امر با به

ی تشریحی دهد آنچه اعالم شده، جنبهی اعالمیه نشان میشود. واژهنشده، آشکار می

  1سازد.دارد و تنها آن چیزهایی را که در سرشت بشر ذاتی است روشن می

ایر است. س «متفاوت»ی موجودات در طبیعت از بقیه که سرشت بشر اساساًج( این

تر از انسان هستند، آشکارا از حقوق بشر برخوردار نیستندو موجودات زنده که پست

البته موجوداتی که از انسان برتر هستند نیز احتماالً وجود ندارند. انسان سرورِ خود و 

وجود یا نبود یک موجود گذار در زمین است )پرسش از جهان است. او برترین قانون

  ۲جا موضوعیتی ندارد(.برتر همچنان باقی است، اما طرح آن در این

 

است.  (dignity of the individual)« شأن فرد»فرض ما همان . دومین پیش۲

ترین تقلیل به دیگری است. این احتماالً مهمقابل هر فرد، به معنای مشخصی مطلق و غیر

رن از حقوق بشر است. حقوق بشر از شأن فرد در برابر نیروی محرک در پرسش مد

کند. اما این موضوع نیز طور خاص، دفاع میطور عام، و در برابر دولت، بهجامعه، به

 خودی خود داللت دارد بر:به

ک طور بنیادین یفرد از جامعه. مطابق با این نگاه، انسان به« جدایی»الف( تمایز و 

یا  تواند به یک تهدیدعه، نوعی روبناست که به سادگی میشود. جامفرد انگاشته می

                                                      

طور خالصه: ما جایگاه وجودی فرد انسانی اساساً با دیگر موجودات منفرد متفاوت است؛ به 1 

 عنوان یک فرد عددی برخورد کنیم. مقایسه کنید:به توانیم با فرد انسانی همانند بادام زمینی و گاونمی
Panikkar, R. (1975). “Singularity and Individuality: The Double Principle 

of Individuation” In: Revue internationale de philosophie. XIX 1-2 No 111-

112. p. 141-166  

 اعالمیه جهانی. 21ی ن.ک. بند سوم ماده« مردم ، اساس قدرت حکومت است یاراده»2 
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ی اول برای دفاع از فرد ساز برای فرد تبدیل شود. حقوق بشر در درجهعاملی بیگانه

 هستند.

و حتی تقابلِ با کیهان « برابر»( انسان در autonomy« )ینییخودآ»ب( 

(cosmosاین پیش .)اده خوبی نشان دسی بهآمیز عبارت انگلیفرض، در ابهامِ کنایه

« انسانی»( و هم معنای حقِ human« )انسان»شده است که در آن هم معنای حقِ 

(humane.مستتر است )کیهان، نوعی زیربناست، و فرد، در میان جامعه و کیهان  1

 کند. ینی فرد در این مختصات دفاع مییگیرد. حقوق بشر از خودآقرار می

( و تأکید بر microcosmosی جهان کوچک )ماابهی انسان بهج( بازتابِ ایده

شود (. البته همزمان اصرار میimago deiاین باور که انسان تصویری از خداست )

ند. شان مستقل هستشناختیالهیاتی و هستی بندیهای حقوق بشر از صورتکه گزاره

انی است. انس ناپذیرخودی خود یک غایت تلقی شده، مطلق و دارای شأن تفکیکفرد، به

ک فرد توانید یتوانید یک انگشت را برای نجات کل بدن قطع کنید، اما آیا میشما می

 ۲را برای نجات افراد دیگر بکشید 

                                                      

 یقاانون یهاایخاود فقاط تاابع محادودیت یهاااز آزادی یگیار  حقاوق و بهارههر کز در اعماا»1 

رعایاات مقتضاایات  یدیگااران و باارا یهاااو مراعااات حقااوق و آزادی یشناسااای یباارا صاارفاًاساات کااه 

« انااد.وضااع شااده دموکراتیااک یادر جامعااه یهمگااان رفاااهو  ینظاام عمااومو  یاخالقاا یعادالنااه

 جهانی )تأکیدها از سوی نویسنده افزوده شده است(. یاعالمیه 29ی بند او  ماده ن.ک:

 

صااورت اساسااا بااا کنیم، چراکااه در اینمااان وارد نماایجااا اماار سیاساای را بااه بحثمااا در این2 

چاه در ماهیات حقاوق بشار ماد نظار هساتند های متفااوتی باا واقعیات و عاواملی باه جاز آنتأویم

 روبرو خواهیم شد. مقایسه کنید با:
Colloques de Riyad, de Paris, du Vatican, de Geneve et de 

Strasbourg sur le dogme musulman et les droits de l’homme en 

Islam, Riyad, Ministere de la Justice; Beirut, Dar Al Kitab 

Allubhani, 1974; and D. Sidorsky (ed.) Essays on Human Rights. 
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است. در این سیاق، جامعه ناظر « نظم دموکراتیک اجتماعی»فرض، . سومین پیش3

ها ه در اسطورهیا ریشکه بر قانون و خواست الهی بنا شده نیست مراتبی به یک نظم سلسله

 یافتن به اهدافی هستند کهاست که در پی دست« آزاد»داشته باشد. جامعه، جمعِ افراد 

جا دوباره حقوق بشر عمدتاً در فقط در این نظم اجتماعی قابل تحصیل است. در این

ه کنندجا، جامعه کارکردِ خانواده یا یک نهاد حمایتخدمت حفاظت از فرد است. در این

تواند به سادگی از قدرتی که به آن اعطا است که می گریزناپذیریا ندارد، بلکه نهاد ر

استفاده کند )آن هم با رضایت جمیع افراد(. این نوع جامعه در حکومتی که شده سوء

 ها است، متبلوراکاریت آنخواست از دیدگاه نظری بیانگر خواست مردم، یا حداقل 

ای وری، خلق یا ملتی با سرنوشتی استعالیی )و وظیفهتی امپراشود. در روزگار ما، ایدهمی

تر این های مذهبی وجود دارد، اما بیشی جمعی( همچنان در حکومتمستقل از اراده

بخش خود را با ظاهر دموکراتیک تلطیف کنند که رسالتِ نجاتها تالش میدولت

 کنند. 

 :معنای ضمنیِ مفروض گرفتن نظام دموکراتیک این است

الف( که هر فرد به یک اندازه از اهمیت برخوردار و در نتیجه به یک اندازه برای 

رو، فرد حق دارد که بر سر باورهای خود تحقق رفاه در جامعه مسکول است. از این

ها را تبلیغ کند و همچنین در برابر هرگونه تجاوز به آزادی ذاتی خویش بایستد، آن

  ایستادگی کند.

                                                      
Contemporary Issues and Jewish Perspectives, Philadelphia, The 

Jewish Publication Society of America, 1979.  
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شان حاکم و در عمل یزی نیست جز جمع کل افرادی که ارادهب( که جامعه چ

هیچ نهادی مافوق جامعه وجود ندارد. حتی اگر یک خدا یا واقعیتی  1کننده است.تعیین

 فرابشری وجود داشته باشد، باید از صافیِ آگاهیِ انسانی و نهادهای بشری عبور کند. 

های دیگر به حقوق و آزادی های فرد تنها در زمان تجاوزج( که حقوق و آزادی

نی روشی عقال توانند محدود شوند و حاکمیت اکاریت نیز بر همین اساس بهافراد می

محدود شود، این مسکله « منافع ملی»که حقوق یک فرد بر اساس زمانی ۲شود.توجیه می

ان ود. شایشی خواست و منافع اکاریت است، توجیه میدهندهکه دولت بازتاببا قید این

تر، از ی جمع و، حتی جال در صیغه« هاآزادی»ی جهانی از ذکر است که اعالمیه

به  (individualization)گوید. فرآیند منفرد شدن سخن می« های بنیادینآزادی»

 ود.شهای مجزا ازهم فروکاسته میشده، به آزادیشود، بلکه فرد اتمیزهفرد محدود نمی

 

کنم که معماران اعالمیه های ضمنی، ادعا نمیها و داللتفرضبا برشمردن این پیش

 هایدهند که اجماعی بر سر بنیانپروراندند. در واقع شواهد نشان میها را در سر میآن

طور مشخص در سیر تاریخی دنیای غرب در سه حقوق بشر وجود ندارد. اما اعالمیه به

رایی گشناسی فلسفی خاص یا انسانبندی شده و بر مبنای یک انسانقرن اخیر صورت

 فردمحور توجیه شده است. 

 

                                                      

 «ی نیازها و منافع بنیادین هستند.هایی دربارهطور خالصه حقوق بشر بیانیهبه»1
S. I. Benn, The Encyclopedia of Philosophy, New York, Macmillan, 1967, 

sub voce Rights, speaking about the U.N. Declaration.  

  

 مقایسه کنید با:2 
K. Marx, Zur Judenfrage I, p. 352.   
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 1فرهنگی-های میان. بازاندیشی3

 شمول است  . آیا مفهوم حقوق بشر یک مفهوم جهان1

 آن برشمرد. تأییدتوان سه دلیل در پاسخ مشخصاً منفی است و می

اول در ی شمول نیست. هر مفهومی در وهلهخودی خود جهانالف( هیچ مفهومی به

پذیریِ هر مفهوم به فراسوی جایی که متولد شده از اعتبار برخوردار است. تعمیمهمان

بستری که در آن متولد شده نیازمند استدالل و توجیه است. حتی مفاهیم ریاضی نیز بر 

هر  گیریم. افزون بر این،ها را پیشاپیش مفروض میاستوارند که ما آن قضایای مسلمی

شمول فرض کنیم، که مفاهیم را جهانمعنایی تمایل دارد. برای اینمفهومی به تک

از جهان هستیم. حتی اگر در سطح نظری فرِض  گرایانهنیازمند درکی صرفاً عقل

 و چندپارگی معنایی را حقیقت بدانیم، در واقعیت جهان بشری با چندگانگیتک

ت که حقوق بشر مفهومی شویم. تأکید بر این واقعیبسترهای گفتمانی مواجه می

هد نخوا« بشود»شمول جهان« نباید»که این مفهوم ، به معنای این«نیست»شمول جهان

که بتواند از اعتباری جهانی برخوردار شود، باید بتواند بود. اما یک مفهوم برای این

خوان کند. مفهوم موردنظر، از یک سو باید تمام کم دو شر  را با یکدیگر همدست

م متناقض دیگر را از سر راه برداردو این یک ضرورت منطقی است. از سوی مفاهی

  ی مربوشمول باشد که قادر است به هر دغدغهدیگر، این مفهوم باید یک مرجع جهان

ریخت های همبه شأن بشر پاسخ دهد. به بیان دیگر، باید جایگزینی برای تمام معادل

اد یک نظمِ اجتماعیِ عادالنه بازی کند. این خود باشد و بتواند نقش محوری برای ایج

قا یابد. شمول ارتیعنی فرهنگی که مفهوم حقوق بشر را آفریده، باید به فرهنگی جهان

این موضوع یکی از دالیل ناخرسندی اندیشمندان غیرغربی است که به پژوهش در 

 . ود هستندهای خی حقوق بشر اشتغال دارند. آنها نگران جایگاه و هویت فرهنگحوزه

                                                      
1 Cross-Cultural  
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ی وسیع فرهنگ غربی بر سر به رسمیت شناختن ب( حتی در درونِ پهنه

ی اصلی حقوق بشر های موضوع بحث، اجماع عمومی وجود ندارد. سرچشمهفرضپیش

االً های نقد و اختالف احتمترین ریشهی کافی شناخته شده است. با این حال مهمبه اندازه

  1این سه مورد هستند:

 ات: اول( الهی

مطابق با نگرش خداباورانه، حقوق بشر نیازمند بنیانی استعالیی یعنی یک ارزش 

ی سرچشمه ماابهتوان در خدا بهغیرقابل تغییر هستند. نمادِ سنتی چنین نوع ارزشی را می

ی حقوق و وظایف بشری یافت. در غیر این صورت، این حقوق و کنندهو تضمین

ستان صاحبان قدرت خواهد بود. بر اساس این نگرش، وظایف تنها ابزاری سیاسی در د

برد. بینی سطحی نسبت به سرشتِ نیک و خودآیین انسان رنج میاعالمیه از نوعی خوش

ه شخص گیرد کشناسی ناکارآمد نشأت میافزون بر این، چنین استنباطی از یک انسان

و خ  سؤال  ۲.فهمدانسان را فقط در قال  مجموعه نیازهایش )مادی و روانی( می

چه کسی تصمیم خواهد گرفت  حاکمیت  اینجاست که در زمان شک و تضاد، نهایتاً

 ترین است. اکاریت، تعبیری زیبا از قانون جنگل است: قدرت همواره از آن قوی

 دوم( مارکسیسم:

                                                      
1 “Keine Rechte ohne Pflichten keine Pflichten ohne Rechte,” 

Marx-Engels, Werke XVI, 521 apud G. Klaus, M. Buhr, 

Philosophisches Wörterbuch, Leipzich. VEB, 1976, sub voce 

Menschenrechte.  

 

 مقایسه کنید با: 2
R. Panikkar, “Aporias in the Comparative Philosophy of Religion”, Man in 

the World, XIII, 3-4 (1980), pp. 357-383.  
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 «حقوق طبقاتی»شود چیزی جز از دید مارکسیستی، آنچه حقوق بشر نامیده می

«. ای بدون حق وجود نخواهد داشتون وظیفه و هیچ وظیفههیچ حقی بد» 1نیست.

های ی خاص و در بسیاری مواقع آرمانی منافع یک طبقهدهندهحقوق بشر تنها بازتاب

ای به شرایط اقتصادی الزم برای تحقق موثر آنچه گونه اشارهآن طبقه هستند. هیچ

وق عالوه بر این، این حق شوند صورت نگرفته است.های جهانی بشری نامیده میخواسته

ی کافی در واقعیت فرهنگی و مادیِ اندو آنها به اندازهدر انتزاع و بسیار کلی طرح شده

ها مشهود است. ها و طبقات جامعه ریشه ندارند. در نهایت، فردگرایی در آنحیات گروه

 هرچند که گفته شود جامعه محصول قرارداد اجتماعی افراد آزاد است، حقوق بشرِ 

امعه دهد. جکه جزئی از جامعه بداند، در تقابل با آن قرار میطبقاتی، فرد را به جای این

ض ها را نقتنها جمع کل افراد نیست، جامعه از حقوقی برخوردار است که فرد نباید آن

 کند. تاریخ دارای نیرویی استعالیی است.  

 سوم( تاریخ:

ی دیگری از یخ دوران جدید، نمونهای از دانشجویان تاردر نظر عده« حقوق بشر»

شان و دفاع از های قدرتمند است که برای حافظت از امتیازاتی ملتی آگاهانهسلطه

شود. حقوق بشر همچنان یک سالح سیاسی است. کار گرفته میوضعیت موجود به

زادگان، شهروندان آزاد، سفیدپوستان، مسیحیان یا حقوق بشر از دیرباز تنها به نجی 

که بنا شد به نوع بشر تعلق گیرند، اغل  تنها مردها و مانند آن تعلق داشتند. اما زمانی

شان بود. سخن گفتن از حقوق بشِر برازنده« انسان»هایی اعطا شدند که لق  به گروه

گاه در برخی جوامع رغم اعتراضاتی که گاه و بیحیوانات، گیاهان و چیزها )حتی به

گیرد(، اگر نه مضحک، بسیار عجی  است. ت صورت میبرای حمایت از حیوانا

توانند از حقوقی برخوردار باشند، اما نه از جنس حقوق انسانی. حیوانات و مانند آنها می

نبوده است. و « انسانی»چندان هم « انسان»طور که دیدیم، این درک خاص از همان

                                                      

 1(Tao Te Ching صفحه ،)18. 



 

 
 

 ی لیال فغفوری آذر و شاهین نصیریریمون پانیکار / ترجمه 4۷۷

، ید  به گواه تاریخگوخ  سؤال اینجاست که چه کسی به نمایندگی از همه سخن می

کنندو یعنی همان چیزی که است را اعالم و ترویج می« حق»تنها فاتحان آنچه 

 انگارند. قدرتمندان راست و درست می

ای مختص به غرب است، و فرهنگی، این مسکله اساسا مسکله-ج( از موضع میان

 هایاللتها و دفرضجا خودِ سؤال مورد پرسش است. اغل  پیشطبیعی است که این

از  شوند. افزون بر این،های دیگر یافت نمیتر برشمردیم، در فرهنگضمنی که پیش

له تنها رو، مسکشود. از اینی حقوق بشر به این شکل طرح نمیغیرغربی، مسکله نظرگاه

با موافقت یا مخالفت با پاسخ حل نخواهد شد. این خودِ پرسش و مسکله است که به 

دیگر  فقط از یک دیدگاه« جایی-میان»شود. هرمنوتیک تجربه میشکلی کامالً متفاوت 

 جا خود پرسش است و نه پاسخ به آن. پردازد. چالش ما در اینپرسش نمی« همان»به 

( دیگری دسترسی پیدا کنیم تا topoi« )هایجای»اکنون آیا ممکن است که به 

-ها خود را مینان که آنچها )یعنی آنهای دیگر را از درون خود آنبتوانیم فرهنگ

که ممکن است نتوانیم فراسوی ساختار فکری خود برویم، فهمند( درک کنیم  با آن

اما ممکن است بتوانیم یک پای خود را در یک فرهنگ و پای دیگر خود را در فرهنگ 

گونه که انسان یک زبان مادری دارد، دارای یک دیگری قرار دهیم. در کل، همان

توانیم پیشاپیش اما ممکن است داری زبان پدری هم باشد(. ما نمیفرهنگ هم است )

 هایآورم که در بخش)فارغ از تجربه و آزمون( این امکان را رد کنیم. من به خاطر می

زبان بودن است. در دیالوگ با دیگران است که سوادی برابر با تکمعینی از شرق، بی

شاید نتوانیم که خود را با بیش از یک  یابیم.های مشترک دست توانیم به زمینهمی

فرهنگ منطبق سازیم، اما ممکن است بتوانیم با گشودن درهای وجودمان، امکان انطباقی 

 تر را در دیالوگ با دیگران بیابیم. تر و وسیععمیق

ریح رسمیت شناختن صفرض که بدون بهآموزنده باشد: این پیش «قیاس»شاید این 

معنا خواهد شد، از جنس همان باوری است که ومرج و بیهرج حقوق بشر زندگی پر
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ود( شطور که در مذاه  ابراهیمی فهم میفکر کنیم بدون ایمان به خداوند یکتا )آن

زندگی به آشوب مطلق خواهد رسید. این نوع نگاه متضمن باوری است که بر اساس 

گذاری هایی منحرف نامن، انسانباوراها و روحآن افرادی مانند خداناباوران، بودایی

ه ب شوند. به این ترتی : یا حقوق بشر یا آشوب مطلق. چنین رویکردی منحصراًمی

عنوان ب رب ر رویکرد بسیار متداولی در میان ها بهفرهنگ غرب تعلق ندارد. نامیدن غریبه

 قتی، ادعاییکه بعد از این اشاره خواهیم کرد، در اثبات هر حقیمردم جهان است. و چنان

ی جاست که ما محدودهشمولی وجود دارد. مشکل اینبرحق و منسجم مبنی بر جهان

 بشریت برابر بدانیم.  دید خودمان را با افق

 

 فرهنگی -. نقد میان۲

( وجود ندارد، آن هم به این دلیل trans-cultural« )فرافرهنگی»هیچ ارزش 

 -میان»های اما ارزش 1یابد.عینیت می ساده که هر ارزش تنها در بستر فرهنگی خاصی

ان توتوانند وجود داشته باشند و از همین منظر نیز می( میcross-cultural« )فرهنگی

نگ های یک فرهفرهنگی به معنای ارزیابی برساخت-ها پرداخت. نقد میانبه نقد ارزش

رای درک باز طریق دستگاه تحلیلی یک فرهنگ دیگر نیست. این نوع نقد تالشی است 

فردی ی منحصربهی مشخص انسانی با استفاده از ابزارهای اندیشهو سنجش یک مسکله

از و که در هر فرهنگ موجود است. در عین حال باید آگاه بود که طرح هر پرسش 

ش گیرد. بنابراین پرسبندی آن، در پیوند با همان فرهنگ شکل میتر صورتاین مهم

فرهنگیِ مرتبط با حقوق بشر استو -های میانودِ ارزشسنجیِ وجما معطوف به امکان

                                                      

ای ایاااده 4تاااا  2هاااای در بخاااش Dharmaśāstra)-(Mānava «دارماستاساااترا-مانااااوا»1 

کناد: انجاام کااری از روی میام باه دریافات پااداش قابام تری طارح میصاورت پیچیادهمشابه اما به

پاذیر نیسات. قاانون از ایان جهات کااری امکاننکوهش است. اماا بادون چناین میلای، انجاام هایچ 

 الزم است تا در میان اعما  انسان نظم قرار دهد. 
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شود. امروزه آغاز می« مفهوم»کوششی که با تعیین کردن مرزهای فرهنگی این 

 محوریِ فرهنگی بسیار آشکار شده است. خطرهای غرب

ی جهانی حقوق بشر اشاره کردیم. های خاص تاریخی اعالمیهتر به ریشهالف( پیش

این  یطور ضمنی دربرگیرندهشمول حقوق بشر در قال  فعلی آن بهادعای اعتبار جهان

های غربی، یک روند گذار از جوامع تر مردم جهان، همانند ملتباور است: امروزه بیش

های سلطانیِ فکودالی، شهرهای خودگردان، اصناف، اجتماعات محلی اساطیری )حکومت

کنندو آن یرا طی م« قراردادمحور»و « ورمحعقل« »ایمدرنیته»ای( به و نهادهای قبیله

بسیار  فرضیهم به همان شکلی که در جهان صنعتی غرب شناخته شده است. چنین پیش

تواند سیر تکامل )یا فروپاشی احتمالی( کس نمیبرانگیز استو چراکه هیچچالش

 یهای مادی و فرهنگهای سنتی از بنیانبینی کند. فرهنگهای سنتی را پیشفرهنگ

شان به تمدن مدرن غرب تا امروز نامعین رو واکنشمتفاوت سرچشمه گرفته و از این

 بوده است.

ی بسیار نیرومندِ حقوق بشر از منظری دیگر نیز های اعالمیهافزون بر این، کاستی

شد، در همان زمان اعالم شدن نابود شد. اعالم می شوند. آنچه باید صراحتاًآشکار می

-برمی (li)ین ینشیند، آفرومی (yi)گویند: آنگاه که عدالت ها مییطور که چینهمان

یزهایی ی چکنند: شما دربارهها بازگو میها و اسپانیاییطور که انگلیسییا همان 1خیزد.

                                                      

غ کاتولیاک، پاز از حادود یاک ساا  زنادگی نزدیاک باا افاراد یاک یک مثاا  جدیاد: یاک مبلا1 

ی گفتگاوی ی آفریقایی و سهیم شادن در باورهاای آناان، باه ایان فکار افتااد کاه دیگار لحظاهقبیله

اسات، چارا کاه از نظار او افاراد دیگار در عمام کاامالً مسایحی شاده بودناد. او باا رسمی فرا رسیده 

کااه اکنااون رسااماً و علناااً مساایحی شااوید؟ شااما متقاعااد  خواهیاادآیااا می»هیجااان زیااادی گفاات: 

و واکانش او « ناه. برخای افاراد قبیلاه هناوز آمااده نیساتند.»و اما پاساخ ایان باود:]...[« اید که شده

اما ایان حاق شماسات! شاما حاق داریاد کاه خودتاان بارای خودتاان تصامیم بگیریاد، »این بود که: 

مااا تنهااا زمااانی حااق »و ادامااه داد « رسااانیدنمی چراکااه بااا ایاان کااار آساایب و ضاارری بااه دیگااران

 «داریم گام بعدی را برداریم که تمام قبیله با آن موافق باشد.
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زاده جی توانید نگویید. در برخی جوامع سنتی، شما نمیانگارید سخن نمیکه بدیهی می

ی سلطنتی را به رخ دیگران بکشید، چراکه به محض انجام این بودن و دوستی با خانواده

ای هدهید. پایهی سلطنتی را از دست میزادگی یا دوستی خود با خانوادهکار، نجی 

حقوق بشر، درست همان زمانی که این حقوق اعالم شدند، سست شد. این اعالمیه تنها 

، که از امر مقدس تابوزدایی شودی فروپاشی را به تعویق انداخت. به بیان سنتی، زمان

ا گونه فرزندش ررود. اگر شما بخواهید به مادری بیاموزید که چهقداستش از بین می

 پردازانگونه که برخی از نظریهرود. هماندوست بدارد، آنگاه مادر بودن زیر سؤال می

گران ادی دیگویند، حقوق بشر به قانون درآمد تا بتواند محدود کردن آزحقوق بشر می

 . اندازی به قلمرو فعالیت دیگران نیازمند توجیه استرا توجیه کند. به بیان ایجابی، دست

خواهم یاهای اتوپیایی نیست، من فقط میؤهدفم از بیان این موضوع بازگشت به ر

توان اعالم کرد، اما آنچه بدیهی یک صدای دیگر را به گوش شما برسانم. قوانین را می

که دیگر بدیهی نباشد. اگر سرپیچی این د نیازی به اعالم شدن ندارد مگرشوفرض می

 هم اعالم نخواهد شد. « بایدی»در میان نباشد، هیچ 

اره ها اشفرضی را که در باال به آنتوانیم سه پیشطور مختصر میب( اکنون به

شر، بها فقط تا جایی که یک موضوع مربو  به فرضکردیم بازنگری کنیم. این پیش

آن هم در بستری مشخص، را بتوانند تشریح کنند معتبر خواهند بود. اما خودِ همان بستر 

انداز یک فرهنگ دیگر با نقدی موجه رویارو شود. برای نظام بخشیدن تواند از چشممی

آن  های اعالمیه را از منظرفرضرا انتخاب و پیش به این نقد، باید به ترتی  هر فرهنگ

بی کنیم. در اینجا این نقد را به نگرشی غیرغربی و پیشامدرن محدود فرهنگ ارزیا

 کنیم. می

ی وجود دارد، اما در درجه« شمول بشریطبیعت جهان»گمان یک نخست، بی -

اول نیازی نیست که طبیعت بشری را از طبیعت سایر جانداران یا خودِ هستی جدا کرده 
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نقض حقوق « بشری»حقوق منحصرا و آن را از اساس تمایز داد. سخن گفتن از 

گر استو یعنی نوع جدیدی از آپارتاید. محوریِ خودویرانای از انسانو نمونه« کیهانی»

ناختی شمعناست، تنها اساسِ کیهانیک عبارت بی« حقوق کیهانی»که با گفتن این

 شناسی متفاوت دقیقا همان چیزیسازیم. اما وجود یک کیهانمخالفت خود را فاش می

گوییم، اما چرا چیزی از طبیعت سخن می« قوانین»است که اینجا مورد نظر است. ما از 

 گوییم آن نمی« حقوق»

ز ا )یعنی درک از خود( مستقیماً« شمول بشریطبیعت جهان»دوم، تأویل ما از این 

گیرد. اولویت دادن به یک تأویل خاص، ممکن است خودِ این طبیعت بشری نشأت می

ی جوان  مرتبط با این طبیعت بشر را شمول نیست و همهاما جهان معتبر باشد

 گیرد. دربرنمی

ی مفهومی تماماً ایجابی از حقوق بشر تبدیل به یک اس  تروا خواهد شد سوم، ارائه

ای ههای دیگر تزریق شده و آنها را وادار به پذیرش شیوهشکلی پنهان به تمدن که به

کند. این کمی شبیه به همان روشی است ورزی میعاطفهبشریِ زندگی، تفکر و  حقوق

ری اند: فناوای از جهان معرفی شدههای گستردهها از طریق آن به بخشکه اغل ِ فناوری

تر ایجاد کرده بود. ما به این ها را پیشبرای حل مشکالتی وارد میدان شد که خود آن

 وق بشر اشاره کردیم.سازی مفهوم حقشمولنکته در زمان نقدمان به جهان

 

نیست. با این حال  «شأن شخص بشر»تر از تأکید بر و دفاع از * هیچ چیز مهم

تمییز داد. فرد تنها یک انتزاع استو  (individual)را باید از فرد (person)شخص 

های محدودی از شخص که در راستای اهداف عملی تعریف ای از جنبهیعنی گزیده

، فرزندان، دوستان، دشمنان، «من»ی از سویی دیگر، خانوادهمن  «شخصِ»شود. می

همچنین در افکار و احساسات و « من»گیرد. شخِص پیشینیان و آیندگان را دربرمی

زمان به تمام تبار من و احتماالً را بیازارید، هم« من»حضور دارد. اگر شما « من»تعلقاتِ 
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توان از یکدیگر جدا کرد. در نمی رسانید. در این صورت حقوق راخودتان آسی  می

ام که به پدر و اقوموضوع سقط جنین، آیا این حق به مادر تعلق دارد یا کودک  یا این

-توانند از وظایف تفکیک داده شوندو این دو به هم وابستهیابد  حقوق، نمینیز تعلق می

ه من مکانی ک حرمتی شما بهتواند با زبان شما یا حتی با بیاند. شأن شخص بشر می

عنوان ملک خصوصی به من انگارم نیز نقض شود، هرچند که این مکان بهمقدس می

 کنید، اما همان« خریداری»توانید آن را با مقداری پول نداشته باشد. شما می« تعلق»

شده  ی منفردطور کلی به من تعلق دارد. یک فرد، یک گرهمکان در سطوح دیگری به

پیرامون گره است که با بافت کلی واقعیت درهم تنیده است. استو یک شخص بافتار 

 اند. مسلما بدونمرزهای یک شخص ثابت نیست، آنها کامالً به شخصیت او وابسته

 ها هم در کار نخواهند بود. ریزد. اما بدون آن بافتار، گرهها، کلِ بافتار فرو میگره

است به برخوردهایی منفی )یعنی  آمیز از حقوق فردی ممکنبرای ماال، دفاع تهاجم

یافتن ناعادالنه( نسبت به دیگران و شاید حتی نسبت به خود من منتهی شود. لزوم دست

دگی تنیبه اجماع در بسیاری از سنن )به جای نظر اکاریت( مشخصاً مبتنی بر درهم

 حقوق بشر است.

ای ناب و ان از دریچهی زبان بپردازیم. هر زبجا الزم است کمی هم به مقولهدر این

 این جهان ]فرهنگی[ است و این نگرد. در عین حال، هر زبان خودخاص به جهان می

فرهنگی، هر زبان باید انعطاف انداز میانکند. اما از چشممان بازنمایی نیز میأجهان را تو

 انم که دردها را از خود نشان دهد. من میهای سایر انسانالزم برای دربرگرفتن تجربه

شود، اما این امر نباید مرا از قلمداد می« شخص»مترادف با « فرد»انگلیسی معاصر 

کارگیری این دو واژه به همان صورت که پیشنهاد کردم بازدارد. همچنین نباید مرا به

پاره پیکری پاره»با عناصری از « انسان»انگاشتن  از هشدار دادن نسبت به روند یکی

است که این  چیزی تمایز میان فرد و شخص برای من متفاوت از آن منع کند.« شده
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خواهم که این موضوع خاص را ی اخالق فرانسه مطرح است. من میروزها در فلسفه

 اند بررسی کنم. شناسی که از بنیاد متفاوتبرای تبیین دو نگرش انسان

دم ت. اما اگر مرشک از هر نوع دیکتاتوری بهتر اسارزشی واال و بی« دموکراسی»-

جهان را به گزینش میان دموکراسی و دیکتاتوری وادار کنیم، این امر به استبداد منتهی 

خواهد شد. حقوق بشر به دموکراسی گره خورده است. افراد در برابر ساختارهای سیاسی 

)جامعه، دولت یا دیکتاتور تحت هر عنوانی( که فاقد مشروعیت ماهوی یا برتری 

هاست، نیازمند محافظت هستند. حقوق بشر، ابزاری قانونی برای ت به آناستعالیی نسب

 یک ،ترها( است. این نگرشترها( در برابر اکاریت )بیشحفاظت از اقلیت )کم

عه جام بنایکندو شخص به فرد و فرد به سنگی در خود حمل میگرایی کمّتقلیل

ق این روشی است که از طری تر بگویم،فروکاسته شده است. اگر بخواهم کمی مابت

نابر شود. اما ببنای جامعه حفاظت شده و شأن او پاس داشته میعنوان سنگفرد بهاز آن 

 تنهایی از حقوق خود دفاعتواند بهمراتبی از هستی، یک انسان نمییک درک سلسله

 د دوبارهخورده، یا بایها را مستقل از دیگران )کل( مطالبه کند. نظامِ زخمکرده و آن

قامت خود را راست کند، یا باید کامالً دگرگون شود. سایر جوامع سنتی، ابزارهای 

( در rajaوبیش موفق نظام خود دارند. ممکن است امیر )متفاوتی برای بازسازی کم

ی حقوق بشر، جز ی خود یعنی حفاظت از مردم ناکام باشد، اما آیا اعالمیهانجام وظیفه

-الحتواند اصمحدود کردن چنین امیر یا پادشاهی را داشته باشد، میکه قدرت در صورتی

 تواند تحمیل شود و همچنان دموکراتیک باقی بماند گر باشد  آیا دموکراسی می

 

تعهد م.[ تعهد که بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی ]جنبش عدمسیاست عدم

کتی طلبی سیاسیِ صرف یا حرتتر از یک فرصاند، بیانگر چیزی عمیقبه آن پیوسته

ی معاصر سیاسی است. این امر دقیقا نمایانگر ردِ دیدگاهی برای تأثیرگذاری در صحنه

 د. شوها نمایندگی میداند که توسط ابرقدرتهایی میی چالشاست که جهان را مجموعه
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ر ی جهانی حقوق بشاعتبار کردن اعالمیهفرهنگی بی-طور خالصه، هدف نقد میانبه

اندازهای جدیدی در راستای نقد درونی و ترسیم قلمروِ نیست، بلکه معرفی چشم

دنبال گسترش این قلمرو و کشف مشروعیت حقوق بشر است. این نقد همچنین به

هایی برای رسیدن به درکی دوجانبه از حقوق بشر است که مبتنی بر فهمی متفاوت امکان

 از انسان و هستی باشد. 

 

 شمول باشد بشر باید نمادی جهان آیا نماد حقوق

گویم که بر ( سخن میsymbolمن در اینجا از حقوق بشر در جایگاه یک نماد )

چندبنیانی و چندمعنایی است. پاسخ به پرسش هم مابت  (، ذاتاconceptًخالف مفهوم )

 و هم منفی است. 

ی غایی هاعنوان ارزشهای مشخصی را بهکه یک فرهنگ ارزشالف( مابت. زمانی

های شمول داشته باشند. فقط ارزشها باید معنایی جهانکند، این ارزشکشف می

های توانند ارزشطور جمعی و در قال  فرهنگ بیان شده باشند، میشمولی که بهجهان

لمداد ق« انسانی»تواند ارزش انسانی نامیده شوند. ارزشی که صرفاً شخصی باشد، نمی

ند از زبان یک انسان بیان شود، اما لزوماً ارزشی معتبر برای تواشود. چنین ارزشی، می

، نیست. در واقع حقوق بشر شودمیمدعی « حقوق بشر»ای که گونهبه ،هاتمام انسان

ها ها، باورمندان مذهبی، ثروتمندان، برهمنی امتیازهای سفیدپوستکنندهاصالح

به امتیازهای مشروع در مفهوم سنتیِ آن ودیگران است )البته نه به این معنا که بخواهد 

شمول بودن اعالم ی جهانکم با انگیزهی جهانی حقوق بشر دستتعدی کند(. اعالمیه

ی شمول نیستند به معنای آن است که بگوییم آنها انسانشد. گفتن اینکه حقوق بشر جهان

هفته در این ادعا ننخواهند بود. تمام تازگیِ اعالمیه « بشر» نیستندو یعنی دیگر حقوق

ها تنها به دلیل انسان بودن از حقوقی الینفک برخوردارند که هر ی انساناست که همه

فرد دیگری باید به آنها احترام بگذارد. پس در آن صورت ما با امری انقالبی و 
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در  ی مابت فردجا ما با جنبهی جهانی حقوق بشر مواجهیم. اینفرد در اعالمیهمنحصربه

ن أرو هستیم. هر انسانی در فردیت خویش و بر اساس زاده شدن، از شبر شخص روبهبرا

مدن ی متو حقوق برابر با دیگران برخوردار است. دیگر جایگاه فرد در جامعه یا درجه

یرد. گهای مذهبی نیست که معیار قرار میبودن یا میزان رشد فکری، اخالقی یا داشته

ر تنها از نظشوند. ممکن است شما نهایی بر این اصل ظاهر میهاما بالفاصله محدودیت

زعم برخی دیگر از نظر مذهبی و فکری( جسمانی، بلکه از نظر اخالقی )یا شاید حتی به

ی شمولزاده شدن، نمادی است که جهان غیرطبیعی و ناهنجار باشید، اما صرفِ واقعیتِ

اور ی مسیحیِ این بجاست که سرچشمهحقوق بشرِ شما بر آن استوار است. تناقض این

که به یک ایدئولوژی تبدیل شد، به تنزل آن منتهی گردیدو چراکه آن را مبدل از زمانی

ی افراد آزاد و برابر زاده ای در خدمت تأمین منافع یک گروه خاص کرد. همهبه آموزه

 هر شخص از حقوقی شوندوها در پیشگاه خداوند برابر انگاشته میی انساناندو همهشده

طور که تاریخ ظالمانه برابر نسبت به دیگران برخوردار است. با این اوصاف، همان

پوست، برده، زن یا هر کس که فرد غیرمسیحی، سیاهدهد، برای توجیه اینشهادت می

 شد که آنها به تمامی انسان نیستند. دیگر از حقوق مساوی برخوردار نشود، باید ادعا می

زمان منفی استو زیرا هر فرهنگ تجربیاتش از هستی و خ به سؤال باال همب( پاس

کند که به همان فرهنگ هایی بیان میرا در مفاهیم و نماد (humanum)نوع انسان 

ن توانند، و به احتمال زیاد، قابلیت ایتعلق دارند. به این ترتی ، این نمادها و مفاهیم نمی

ی میان حقیقت و بیان حقیقت در قال  خته شوند. رابطهشمول شنارا هم ندارند که جهان

های بنیادین فلسفه است. حقیقت در کنه خود مدعی ها یکی از پرسشمفاهیم و نماد

شمول برخوردار است که اینجا و آنجا، دیروز و فردا و برای تو و من، از اعتبار جهان

مول انگاشته شود، مگر شتواند جهانبندی من از حقیقت نمیاست. اما درک و صورت

بندی متفاوت از آن را به حماقت و سستی متهم کنم. با این که هر درک و صورتآن
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انگاری جزمی، آن چیزی است که گرایی اگنوستیک و مطلقهمه، حد وسِط نسبیت

 نامیده شود.« نسبیت»

است: اگر  (pars pro toto)« جای کلمنطق جزء به»بحث ما اینجا مصداقی از 

ه آن بینیمو اما اگر از بیرون بدرون یک پدیده به آن بنگریم، گویی کلیت آن را میاز 

نگاه کنیم، تنها جزئی از آن پدیده را خواهیم دید. دقیقا بر اساس همین منطق، حقوق 

آید، اما از منظر شمول به نظر میای جهانبشر از دیدگاه فرهنگ مدرن غرب پدیده

ل جای ک، اگر رویکرد ما بر اساس همان منطق جزء بهبیرونی هرگز چنین نیست. حال

جای ( و جزء را بهtotum in parteجای جزء )زمان کل را بهتوانیم همباشد، آیا می

های دیگر هم در حقوق بشر گفتاری ( ببینیم  آیا فرهنگpars pro totoکل )

سائل های نگاه به مکه باید بگوییم که این تنها یکی از راهبینند یا آنشمول میجهان

 انسان است 

نده کنرسد، اما قانعجای جزء است جال  به نظر میپاسخی که مدعی کشف کل به

شان ظراتیدی بر نأیای است برای روشنفکرانی که هر تنیست. این پاسخ البته وسوسه

برای  ایدانند. این پاسخ همچنین وسوسهشمولی آن میرا حمل بر قابلیت جهان

های عمیق نداشته و در عوض ای برای تأملاستمدارانی است که وقت و حوصلهسی

 زنند. های کلی جا میشعارهای جزئی حزبشان را به جای ارزش

ی بشریت خواهیم بود. این درحالیست ی چنین پاسخی، ما قاضیان خودخواندهبا ارائه

س دسترسی کگوید که هیچمیاندیشد( به ما مکانی می-که فلسفه )که در موقعیتی زمان

و از  توانیم غیرمستقیمی بشری ندارد. ما تنها میشمول تجربهمستقیمی به قلمروِ جهان

بشری موجود را  یاندازی محدود، کلیت را بشناسیم. حتی اگر تمام آراطریق چشم

ی رهتوان از پنجتنها می« کلیت»ی دیگر خواهد بود. به أبدانیم، جمع این آرا خود یک ر

 تر از جمعهمواره بیش« کل»که محدودِ نگاهِ خود نظر افکندو نه صرفاً به دلیل این

اجزای آن است، بلکه همچنین به این دلیل که کل مستقل از اجزایی که از طریق آن 
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تواند وجود داشته باشد. کلیت، تنها از درون و از طریق جزءِ مرتبط با شود نمیدیده می

چ موقعیتی وجود ندارد که بتوان اجزاء را در آن ادغام و حل کرد. شود و هیآن دیده می

که از  (co-esse)« بودنیهم»زیستی تنها بر یک زمین مشترک ممکن است، یعنی هم

 رسمیت شناخته شود. های مختلف بهسوی طرف

رد، گیاست که هدف ما قرار می« کلیت»همین است. این تنها  معما هم البته دقیقاً

است که ما آن را « جزء»بینیم تنها کنیم آن چه میحالیکه ما همچنان فراموش میدر

کنیم. بگذارید به ماال دیگری اشاره کنیم: زمانی که یک تلقی می «کلیت»در جایگاه 

ش جهان نیست، بر اساس عرفِ مرسوم دیگر مسیحی خبمسیحی بگوید که مسیح نجات

تواند و نباید با چنین باوری موافق باشد. تنها نمی خوانده نخواهد شد. اما یک غیرمسیحی

 یابند. مسیح برایها تغییر و تحول میطرفه است که دیدگاه در یک گفتگوی دو

مسیحیان نماد کلیت خواهد بود و برای غیرمسیحیان صرفاً نمادی که به مسیحیان تعلق 

دهند که نشان می حاًویژه در غرب( صریشماری در تاریخ )بههای بیدارد. ماال

ی، یک ورتما به این واقعیت، تکرار فجایعی را که به نام یک خدا، یک امپرا ناهشیاری

پذیرند، در پی چه امروز تحت لوای یک علم و یک فناوری صورت میمذه  و آن

بیانی خالصه، ما به یک هرمنوتیک نوین نیازمندیم: به هرمنوتیک خواهد داشت. به

( امکان ظهور و رشد پیدا dialogical) یمنطقانیتنها در یک دیالوگ م جایی کهمیان

کند. این دیالوگ به ما نشان خواهد داد که نه جزء را به جای کل باید اصل قرار می

توانیم در جزء بیابیم. ما باید آنچه طرف دهیم و نه باور داشته باشیم که کل را می

جای کل که آگاه باشیم که همواره جزء را بهگوید را بپذیریم: وقتی گفتگویمان می

خ سُخن از این نظر پاسگاه موفق خواهیم شد که کل را در جزء دیده و به همبینیم، آنمی

دانم. خودِ این امر نیز دهیم. این یک وضعیت انسانی است که من آن را کاستی نمی

 سرفصل جدیدی در تکارگرایی است. 
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اندازی متفاوت، بدون آنکه بخواهیم هیچ معادل از چشمحال بگذارید ماالی دیگر را 

 ریختی ارائه کنیم، مورد بررسی قرار دهیم. هم

 

 * یک تأمل هندی

که سومین « ملتی»گونه داللت سیاسی ندارد و به جا هیچدر این« هندی»ی واژه

نگرش  جا ناظر بهکند. این واژه در اینجمعیت بزرگ مسلمان جهان را دارد اشاره نمی

 ( از هستی است. (Jainین سنتی هندو، بودایی و جین یآ

ترین واژه در سنت هندی باشد که بتواند ما را به بنیادی (dharma)شاید دارما 

 سو است هدایتهم« حقوق بشر»ریخت که احتماالً با مفهوم غربی کشف یک نماد هم

بشر است. اما باور دارم ریخت حقوق کند. من تأکیدی ندارم که دارما همان معادل هم

ا بدانیم ای مشترک پا بگذاریم تاندیشیدن به دارما به ما کمک کند که بتوانیم بر زمینه

 یم. هستیم، به دنبال چه باید باش« حقوق بشر»وقتی در سیاق سنتیِ هندی در جستجوی 

، ادهدارما چندآوا است: افزون بر عنصر، د یشود، معنای واژهطور که گفته میهمان

کیفیت و سرچشمه، دارما به معنای قانون، هنجارِ رفتاری، ویژگی اشیا، حق، حقیقت، 

اگر بخواهیم معادل  1رسم، اخالق، عدالت، راستی، مذه ، تقدیر و چیزهای دیگر است.

ها در زبان انگلیسی پیدا کنیم، به جایی نخواهیم رسید. اما مشترکی برای تمام این نام

ی این ی تمام معناهاکه پایهرا ای ی ریشهاژگان بتواند یک استعارهشناسی وشاید ریشه

است که به همه چیز و در « دارندهنگاه»واژه است به ما نشان دهد. دارما همان امر 

بخشد. عدالت، روابط انسانی را ( انسجام و استواری میtriloka« )جهانسه»نهایت به 

آور داردو قانون، اصل الزامان را در هارمونی نگاه میزندو اخالق، انسبه هم پیوند می

و داردروابط انسانی استو مذه ، آن چیزی است که موجودیت جهان را پابرجا نگاه می

                                                      

  به معنای نگاه داشتن، حفظ کردن، در کنار یکدیگر نگهداشتن. مقایسه کنید با dhrی از ریشه1 

tenere  در التین وtenet .در انگلیسی 
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دهدو حقیقت، یکپارچگی درونی سرنوشت، آن چیزی است که ما را به آینده ربط می

اند از سازگاری توترین جزء مادی و معنوی است که میچیزهاستو عنصر، کوچک

 یابی کرد.گونه ریشهتوان ایندرونی برخوردار باشدو و در موارد مشابه نیز می

فراگیر است،  با این اوصاف، جهانی که در آن دارما مرکزیت داشته و تقریباً 

یک فرد در برابر فرد دیگر یا در برابر جامعه نیستو بلکه « حق»معطوف به یافتن 

 «دارمیک-نا»)حق، راستی و سازگاری و ...( یا « میکدار»چنین جهانی با سنجش 

-theo-anthropo)کیهانی -انسان-ی خدابودن یک چیز یا کنش در بسترِ درهم تنیده

cosmic) .در سراسر هستی سروکار دارد 

دارما یک اصل آغازین است. نباید امید داشته باشیم که بتوانیم آن را با اصول  

(. دارما هم بحران  Gitaی بفهمیم )مقایسه کنید با مورد گیتاشناساخالقی یا حتی شناخت

شمولی ورای و مستقل گیرد. هیچ دارمای جهانحل، هم باید و نباید را دربرمیو هم راه

در  ( وجود ندارد. سوادارما همان دارمایی است که ذاتاsvadharmaً« )سوادارما»از 

و واکنش به دارمای هر کس دیگری زمان برآیند هر چیز وجود دارد. سوادارما هم

 است. 

« مانو»ی هستی است. ی پیچیدهعزیمت فرد نیست، بلکه تمام زنجیرهجا نقطهدر این

(manuمی ) سوایامبو»گوید که »Svayambhu هستنده( برای محافظت از -)خود

است  دارما نظم تمام هستی است، آن چیزی 1شان سامان داد.ها و وظایفجهان به طبقه

خود محفاظت « حقوق»فرد این است که از  یوظیفه ۲کند.که جهان را هماهنگ می

                                                      

 .1,87و  1,31« مانو»1 

کااه مااردم را »ه کنیااد بااا: لوکاسااامگراهای مشااهور گیتااا و تعریااف مشااهور از مهابهاراتااا مقایساا2 

   (Karnaparvam, LXIX, 59)   «کند.کند و از ایشان پشتیبانی میحفظ می
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دارد که جایگاه خود را نسبت به جامعه و کیهان و هچنین نسبت به جهان  کندو وظیفه

 استعال بخشد. 

تِی در بستر فرهنگ سن« حقوق بشر»در این بندهای کوتاه روشن شد که گفتمان 

ریخت حقوق بشر در گیرد. پیدا کردن معادل همه خود میهندو ویژگی متفاوتی ب

 ی ما را منحرفور است، مسیر اصلی مقالهفرهنگی که به تمامی در درکی از دارما غوطه

ترِ سؤالی که در عنوان این جانبهکند. ما این ماال هندی را تنها برای پردازشِ همهمی

 کنیم. مقاله طرح شد ارائه می

ای را مطرح کنم. از نظر من، اینکه این بحث ناقص نماند، بگذارید مشاهدهاما برای 

معنی بودن نیست که ریختی به معنای همریخت حقوق بشر استو همسوادارما معادل هم

در مفهوم حقوق بشر وجود دارد در سوادارما هم پیدا را که چه آن بتوان هرمطابق با آن 

ی توانند در دو سوی موازنههایی هستند که نمیها کلیتکرد )یا برعکس(. فرهنگ

ی عادالنه بر مفهوم حقوق تقارن قرار گیرند. غرب مدرن برای برخورداری از یک جامعه

بشر تأکید دارد. هند سنتی هم برای برخورداری از یک نظم دارمیک بر سوادارما تأکید 

 دارد. 

یم. مان غربی حقوق بشر نور بیفکنانداز هندی به گفتما تالش کردیم تا از این چشم

 طور ضمنی به این معنا نیستزمان تأکید کنیم که این نقد هندی بهاما الزم است که هم

که فرهنگ هندی به شهود بنیادین خود متعهد بوده که مدل هندی بهتر است، یا این

اثبات  خوبیکاستی به-ی طرد اجتماعی و انحطا  نظام طبقاتیطور که مسکلهاست )همان

 (. تعهد استعدم

ارد طور بنیادین بر این تأکید دگو با مدل غربی، نقد هندی بهودر رویارویی و گفت

ی عناصری ابهماکه حقوق بشر نباید مطلق انگاشته شوند. این امر صحبت از حقوق بشر به

زی یرسد این همان چنظر میکشد. بهکه منفک از جهان هستند را به چالش می« عینی»
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شر تمام افراد ب»شود: ی اعالمیه جهانی بیان میطور ضمنی در نخستین مادهاست که به

هی مند از عقل و آگاو در شأن و حقوق با یکدیگر برابر هستند. آنها بهره آزاد زاده شده

ن معنا نسبی کردن حقوق، به ای« هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

مندی از موقعیتی ویژه در جامعه به انسان تعلق متیازات خاص به دلیل بهرهکه حقوق و ا

نماید. رهیافت هندی در بسط این موضوع بر نکات زیر گیرند، با این ماده سازگار نمی

 تأکید دارد:

در فرد  ، تنها(humanum)« انسان». حقوق بشر تنها حقوق بشر افراد نیستند. 1

. تواند موضوع غاییِ حقوق باشدتزاع است و یک انتزاع نمییابد. فرد یک انتجلی نمی

ای در یک بافتار ارتباطاتی است که ساختار طور که اشاره کردیم، فرد تنها گرههمان

یا atmanیا  jivaانفراد همسان باشند )توانند بهها میدهد. گرههستی را شکل می

anatmaمتعلق به یک « حقوق»ی مجموعهها در بافتار است که (، اما این جایگاه آن

است.  ی کارکردیی ذاتی بلکه یک مقولهکند. فردیت نه یک مقولهفرد را تعیین می

ق این را های باالتر حمراتبی است، اما این بدین معنا نیست که ردهساختار گیتی سلسله

رمونی دهد، هاهای پایین را پایمال کنند )اگر چنین چیزی رخ داشته باشند که حقوق رده

ا شوم. ببینی نمیهم خواهد ریخت(. من وارد بحث از مزایا یا معای  این جهانهستی به

 (karma) «کارما»این حال باید در نظر داشته باشیم که این درک تنگاتنگ با فهم ما از 

 مرتبط است و به همین دلیل نباید بیرون از میدان معنایی خود ارزیابی شود. 

هانیِ ها متقابال مربو  به نمایش تامِ کیتنها مربو  به انسان نیستند. آن . حقوق بشر۲

گیتی هستند که حتی در آن خدایان نیز غای  نیستند. حیوانات، تمام موجودات حساس 

« ربش»کنش مربو  به حقوق شوند نیز در برهمو موجوداتی که فاقد روح فرض می

اهوی از شکلی م فردی است، بهجود منحصربهکه حقیقتاً مودرگیر هستند. انسان با این

توان پرسید که آیا حقوق بشر منحصرًا به انسان تعلق هستی متمایز نیست. حتی می
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یم که فراموش کنگرایانه مفید باشد. اما زمانیدارد  چنین فرضی شاید به دالیل عمل

 موضوع زیر اند، اصلگرایانه بودهشناختن حقوق بشر اهدافی عمل« انحصاری»دلیل 

اره یافتن به درکی جدید، دوبشناسی و الهیات برای دستجا کیهانسؤال خواهد رفت. این

که هندِ مدرن، با پذیرفتن و تطبیق خود با علم مدرن به شکل به کار خواهند آمد. این

امروزیِ آن، تا کی قادر به پاسداشت این درک خواهد بود موضوع دیگری است. ولی 

 اهد ماندگاری الگوهای اساطیری هستیم. ما همچنان ش

د. انسان گیرنها پیوسته وظایف را هم دربرمینیستند. آن« حقوق». حقوق بشر تنها 3

ی خود در نگاهداری از جهان بقا برخوردار است که به وظیفه« حقِ»تنها تا جایی از 

اریم که غذا خوردن برخورد« حقِ». ما تنها تا جایی از (lokasamgraha)عمل کند 

ی بدن م.[. حقِ ما تنها ی تجزیهاجازه دهیم از سوی نظمی باالتر خورده شویم ]چرخه

 مشارکت در کارکردِ کلیِ متابولیک جهان است. 

داشته باشیم که هستی را در کلیت « ای جهانی از حقوق و وظایفاعالمیه»ما باید 

یاز شناسی دیگری است، بلکه نتنها نیازمند انسانآن دربرگیرد. بدیهی است که این نه

که شناسی و الهیات دیگری هم دارد )که به نام آن آغاز گردد(. گفتن اینبه کیهان

ای را درست کنند، به همان اندازه توانند چنین اعالمیهها، و نه حیوانات، میتنها انسان

ی هندی قبیلهی جهانی حقوق بشر را به دلیل غیبت ناگاس ]اعتبار است که اعالمیهبی

 بندی این اعالمیه به چالش بکشیم.ی آفریقایی م.[ در روند صورتم.[ و ماسای ]قبیله

هان و وظایفی تنها با کلیت کیپذیر نیستند. آنها نهاز هم تفکیک . حقوق بشر متقابال۴ً

که در پیوند با آن است پیوند خورده، بلکه در درون خود نیز یک کلیتِ هماهنگ را 

انداز ی یک فهرست نهایی از حقوق بشر از چشمدهند. به همین دلیل ارائهیشکل م

نظری ممکن نیست. این هماهنگیِ جهانی است که در نهایت اهمیت دارد. با اذعان به 

این واقعیت که هند هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر به تدوین قوانین آگاه و نیازمند 
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اری گذشود. شاید هند دقیقاً به این دلیل که قانون اعتبار نمیاست، این موضوع بی

های کاریتر از هر کشور دیگری از وسواس و ریزهاست، بیش همواره امری نابسنده

  1برد.حقوقی رنج می

ن ها روابطی در بیها در درون خود نسبی هستند. آن. حقوق بشر مطلق نیستند. آن۵

بر این، این موجودات خود نیز در درون روابطی  کنند. افزونموجودات را نمایندگی می

که ارزش انسانی من به جایگاهم در جهان وابسته است، یک اند. ادعای اینقرار گرفته

کاریکاتور از تصویری است که در آن شأن فرد بر اساس فقیر و غنی بودن یا تعلق او 

جود ه سنتی هندی )با وبه جایگاه طبقاتیِ خاص و مواردی از این قبیل تعیین شود. نگا

توان به چنین ناکارآمدی سیستمی در عمل و حتی افول آن در طول زمان( را نمی

نگر آغاز برداشتی تقلیل داد. اما باید دانست که این نگاه مسیر خود را از رهیافتی کل

کند و بعد از آن جزئیات هستی را بر اساس جایگاه و کارکردشان در کلیت شناسایی می

 کند. در اصل، گره هیچ نیست )به دلیل اینکه همه چیز بافتار است(.یف میو تعر

                                                      

توانااد بااه روشاان شاادن ایاان موضااوع کمااک کنااد: در ماااه جااوالی سااا  یااک مثااا  جدیااد می1 

نفار از اعضااای کاسات روسااتای کوچااکِ  352، جنجاا  بزرگاای بارای مااردم هناد ایجاااد شااد 1981

Minakshipuram  درTamilnadu تااوان احتماااالً بااه دیاان اسااالم درآمدنااد، کااه ایاان را می

شااان از کاساات هناادویی دانساات. جالااب اساات بااه ایاان اقاادامی اعتراضاای و واکنشاای بااه طردشدن

ران کااه ماننااد بساایاری از رهباا  Vishveshva Tritha swamijiنکتااه توجااه کناایم کااه 

مااذهبی هناادوی دیگاار کااه در براباار ایاان اماار سااکوت کردنااد، اکنااون، حتاای اگرچااه بااه دالیاام 

طلبانه، بایاد علیاه نجاز دانساتن یاک عاده و تبعایض صادای خاود را بلناد کنناد سیاسی و فرصت

-Mānava) «دارماستاساااترا-مانااااوا»ای مانناااد و بااارای ایااان کاااار باااه قاااوانین بازدارناااده

Dharmaśāstra) انین مقدس در سیستم توجه نداشته باشند. مقایسه کنید با:و دیگر قو 
The Indian press from May to August, 1981; e.g. The Hindu from Madras, 

May 26; July 15, 16,18, 28, 29, 30; August 2; etc. 
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های خودشان قابل درک ی اسطورهواسطه. هر دو نظامِ فکریِ غربی و هندی تنها به6

ها بر نوعی اجماع استوارند. زمانی که آن اجماع به چالش کشیده هستند. هر دوی نظام

ی درهم شکسته شده، وضعیت کنونی د. اسطورهی جدیدی پیدا کرشود، باید اسطوره

تر و در جهان نیز شاهد این امر هستیم. تفکر امروزی دیگر هند استو در مقیاس بزرگ

تواند بپذیرد که حقوق افراد باید تنها با درنظر گرفتنِ جایگاه آنها در بافتار هستی نمی

ه د آنقدر مطلق هستند ککه حقوق افرارسد پذیرش ایننظر میتعین یابد. همچنین به

 هیچ وابستگی به موقعیت خاص فرد ندارند قابل قبول نیست. 

بخشیِ جوامع زایی قادر به وحدتبیان خالصه، در حال حاضر هیچ تکوریِ درون به

توان جایگزین آن کرد. امروزی نیست و هیچ ایدئولوژی وارداتی یا تحمیلی را هم نمی

-ی انسانی عصر ماست. اعالمیه از فرد در برابر سوءها وظیفهباروری متقابل فرهنگ

کند. نگرش هندی خواهد گفت که ما بخشی از یک ی دولت یا جامعه دفاع میاستفاده

ود ها، تاروپکنشکلیت هماهنگ در سفری به سوی هدفی غیرتاریخی هستیم. برهم

ک ت فهمید و دری یک کلیماابههای فرهنگی و مذهبی را باید بهجهان هستند. سنت

کند. کارمای هندی خارج از بستر خود هایشان را مخدوش میها بینشصرفاً جزئی از آن

که خیرخواهی مسیحی خارج از نظام خود به به تقدیرگرایی مبدل خواهد شد، در حالی

شک پرسشی ظریف و سازی حقوق بشر بیشود. آری، جهانینوعی ستم تبدیل می

 حساس است. 

 ن نتیجهعنوابه

 آیا مفهوم حقوق بشر در یک درک غربی ریشه دارد 

 بله.
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 االجرا کردن حقوق بشر خودداری کند آیا جهان باید از اعالم و الزم

 خیر.

 با وجود این، سه معیار کیفی باید درنظر گرفته شود:

دنیای  «ابرماشین»ی که یک زندگی معتبر انسانی در گستره. برای این1

ت جاسآور است. دلیل اینممکن باشد، حقوق بشر یک حکم الزامتکنولوژیک مدرن 

که ی آرام آن ابرماشین متصل است. اینکه توسعه و معنای مفهوم حقوق بشر به توسعه

ها با این سیستم امروزی باید همکاری کنند سؤالی دیگر ها و ملتتا کجا افراد، گروه

های گرایشطور که با اسی آنی مدرن سیاست، اما دفاع از حقوق بشر، در صحنه

ا ای مقدس است. باقتصادی و ایدئولوژیک امروزی تعریف شده است، وظیفه-اجتماعی

به معنای غربی آن( به  این حال، باید توجه داشت که معرفی حقوق بشر )مسلماً

تنها به ، نه(techniculture)« بنیادفرهنگِ فن»های دیگر، پیش از معرفی فرهنگ

ای برای تجاوز تکنولوژیک ارابه در برابر اس  منجر خواهد شد، بلکه زمینهقرار دادن 

تر به آن اشاره کردیم(. و اما تمدن سازد )شبیه یک اس  تروا که پیشفراهم می

خواهد  تصور منجرهای قابلترین موقعیتتکنولوژیک بدون حقوق بشر به غیرانسانی

تر تر و ضروریزیر را مهم یدو نکتهشد. معما آزاردهنده است. این امر توجه به 

 سازد.می

یخت رهای هموجود آورد تا بتوانند نگرشهای دیگر به. باید فضایی برای سنت۲

ی بندی کنند. یا به جاغربی ساخته و صورت« حقوق»خود را در تطابق یا رویارویی با 

کسی  آیدر نمینظهای جهانی باید برای خود فضایی بگشایند، چراکه بهآن، این سنت

های مناس  یا حتی یک ی جایگزینبخواهد چنین کاری برای آنها انجام دهد. از ارائه
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مکمل معقول که بگذریم، پیدایش این فضا ضروی است، چراکه در غیر این صورت 

یِ فرهنگ-های غیرغربی غیرممکن خواهد بود. اینجا نقش رویکرد میانبقای فرهنگ

انی گردد، نیاز به تکارگرایی انسکه به اصول برمی جایی فلسفی بسیار مهم است. تا

ن شود. این صرفاً به ایشود، اما در عمل به اجرا گذاشته نمیرسمیت شناخته میاغل  به

 )که متصل به ابرماشین« یاقتصادنگرهمه»دلیل نیست که موتوری که ایدئولوژیِ 

یا استو بلکه به این دلیل است( را به حرکت درآورده در حال گسترش به سراسر دن

 . اندهای مناس  تاکنون در سطح نظری ساخته و پرداخته نشدهاست که جایگزین

. یک فضای میانی برای انتقاد متقابل باید ایجاد شود که به باروری و توانمندسازی 3

تر نسانیتمدنی ا ای جدید و نهایتاًای به زایش اسطورهمتقابل منجر شود. شاید چنین مبادله

 ناپذیر است. نظر روشی اجتنابهمنطقی بکمک رساند. دیالوگِ میان

 گره )فردیت( و یجا به ما کمک کند. اگر با استعارهشاید یک پیشنهاد در این

ی صرفاً بر های سنتتوانیم احتماالً دریابیم که فرهنگبافتار )شخصیت( بازی کنیم، می

اید ایفا شود، ای که بمراتبیِ جامعه، وظیفهسلسلهاند )دوستی، ساختار بافتار تأکید داشته

ی کافی نقش هر بخش نسبت به کل(، به شکلی که گره خاموش شده و به آن به اندازه

مند شوند. از سوی اجازه داده نشده تا از فضای آزاد برای کس  هویت خویش بهره

 ها،ر انتخاب گزینهها تأکید دارد )خواست آزاد هر فرد ددیگر، مدرنیته صرفاً بر گره

هر فرد و اتمیزه شدن جامعه( به شکلی که اغل  گره در انزوا گم شده، در  یکتایی

های قدرتمندترِ دیگر، زخمی اش از خودبیگانه شده و در رقابت با گرهتحرک اجتماعی

عنوان رفت و برگشت میان گره و به« شخصیت»ی یا کشته شده است. شاید انگاره

به واقعیت درآوردن این امر که آزادی تنها توانایی انتخاب بین بافتار، همچنین 

تواند گیرد، میها را نیز دربرمیهای داده شده نیست، بلکه قدرت در خلق گزینهگزینه

 سرآغازی باشد برای باروریِ متقابلی که پیشنهاد دادیم. 



 

 
 

 ی لیال فغفوری آذر و شاهین نصیریریمون پانیکار / ترجمه 49۷

 گر درهای دیها بر خدا تمرکز دارند و برخی فرهنگچنانکه بسیاری از فرهنگ

یداً یک کند اکمحور هستند، فرهنگی که مفهوم حقوق بشر را ارائه میبنیاد خود کیهان

ه انسانی از هستی ک-خدا-محور است. شاید ما اکنون برای نگرشی کیهانفرهنگ انسان

در آن امر الهی، انسان و امر کیهانی با هم درآمیخته هستند آماده شده باشیم که کمابیش 

 اقعی انسانی ما هماهنگ باشد. با تحقق حقوق و
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ت اندیشان مقبولیای از چپهایی که درمیان طیف گستردهاین روزها یکی از نظریه

 دولتاقتصتتادی های نامهی مدرن پولی استتت که درواقع برای برزیادی یافته نظریه

 کند درکند تا با پولی که بانک مرکزی یک کشور منتشر مینظری فراهم می یزمینه

های زیرستتاختی، ایجاد اشتتتغال و حتی صتتنایع بدون واهمه از ایجاد بحران، پروژه

ست که کندگذاری سرمایه ستقیم با دیدگاه غال  نولیبرالی ا . این نگاه البته در تقابل م

ست بلکه به فقطنه صاد ا صوص درمخالف مداخالت دولت دراقت لی پیوند با تأمین ما خ

مخالف دارد و مدعی استتت که شتتدت بهستتتانی مواضتتع وام از راههای دولتی پروژه

اری از گذنرخ بهره در اقتصاد موج  خفگی سرمایه ستانی زیاد دولت با افزودن بروام

 سوی بخش خصوصی خواهد شد. 

 19۰۵استتت که برای اولین بار در  چارتالیستتمی مدرن پولی ریهبنیان نظری نظ

ستفریدریش نپجورج  صاددان را  «تکوری دولتی پول»گرای آلمانی، در کتاب ، اقت

ست که دربرابر دیدگکرمطرح  شآ تاریخی پول ا سم در واقع نگاهی به من ه اد. چارتالی

تالیستتم یان – م بارهقرار می - فلزبن گاه در ید یدایش پول نظرات  یگیرد. این دو د پ

 متفاوتی دارند. 

ست که پول به این دلیل به سم، براین باور ا ظام های نوجود آمد تا محدودیتمتالی

له باد ب یم هاتری را برطرف کند.  یل فلزهای گرانت ها، برای نمونه طال و ه همین دل ب

نقره که دارای ارزش ذاتی و طبیعی هستند به صورت واحد پول درآمدند. ارزش واحد 

ذی های کاغبها، و حتی زمانی که پولپول ملی درنتیجه به مقدار خلوص فلزهای گران

برای چندین دهه، های طال و نقره را در این مبادالت گرفت، هم رایج شد و جای سکه

به میزان طال و نقره ای که ذخیره شتتتده بود بستتتگی داشتتتت ارزش پول کاغذی 

 اصطالح استاندارد طال(.)به

گیرد که چه عکس براین باورند که دولت درواقع تصتتمیم میها بهچارتالیستتت

شی از چیزی می شکالت نا صورت پول دربیاید، و این کار هم نه به خاطر م تواند به 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chartalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Metallism
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گیرد که برای پرداخت دولت تصتتمیم میاز آن روستتت که ت تهاتری، بلکه مبادال

ساس دیدگاه ها چه واحدی را میها و یا دیگر بدهیمالیات پول در واقع  نپپذیرد. برا

مخلوق نظام حقوقی استتت و پول نه به صتتورت طبیعی بلکه به خاطر قوانین دولتی به 

 وجود آمده است. 

ی منشتتاء پول داریم، برای ستتادگی کار متفاوت دربارهبه این ترتی ، دو دیدگاه 

نامم که پول به عنوان مقوله ای درونی ناشتتی از خودم اولی را تکوری کاالیی پول می

ش و پیروان نپدوم تکوری دولتی پول، که  عملکرد مبادالت کاالیی در بازار استتت و

ی ستتتانو حتی وام مدافع آن هستتتند که درآن استتتفاده از پول برای بازپرداخت بدهی

پیش تر از مبادالت کاالیی در بازار پیش آمده استتت. به عبارت دیگر علت اصتتلی 

تن تهاتری بلکه درواقع یاف یپیدایش پول نه نیاز برای رفع مشتتکالت ناشتتی از مبادله

 یک واحد محاسبه بود.

ی مدرن پولی مورد استتتقبال شتتماری از فعاالن ابتدا اشتتاره کردم که نظریه در

ویژه در انتخابات ریاستتت جمهوری امریکا، اندیش جهانی قرار گرفته استتت بهپچ

گرای حزب دموکرات به شدت مدافع این نگرش هستند و حتی با ارایه نامزدهای چپ

اجرای آن را درعمل درمعرض نگاه چگونگیکوشتتیدند « ستتبز )نیودیل( طرح جدید»

سعی خواین مقبولیت بهبدهند. برای ارزیابی  ی دهندگان امریکایی قرارأر صار  اهم اخت

که تکوری پول  یه نزدکرد  که این نظر چه  با آن مدرن مطرح میمارکس را  ند ی  ک

 مقایسه نمایم.

ست اینمارکس و این نظریهنزد چه بین تکوری پول آن شترک ا ست ی مدرن م  ا

 وگردد ولی اختالف این دداری برمیکه منشتتاء پول به قبل از نظام تولیدی ستترمایه

ست که  ست. بعالوه هم در برای دیدگاه در این ا شاء ظهور پول دولت نی مارکس من

واقعیت دارد که دولت امر مارکس این  نزدپول  یهم در نظریه پولی و ی مدرننطریه
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ست که برخالف ادعای می تواند پول چاپ کند، ولی اختالف این دو دیدگاه در این ا

 .ندکتواند درعین حال ارزش پول را هم کنترل یی مدرن پولی دولت نممدافعان نظریه

 ستتپسی مدرن پولی و هم مارکس استتاس تکوری مقداری پول را که هم نظریه

ورم و پذیرند که تدانند، یعنی نمیاست نادرست می بندی کردهصورتمیلتون فریدمن 

انک ب یوستتیلههتزریق یا عدم تزریق پول ب یا رکود به تصتتمیمات بانک مرکزی در

پول را معین  یمرکزی بستتگی دارد. درواقع این تقاضتا برای پول استت که عرضته

ت آن صورت اس کنند دردهی میها وامنه برعکس. به سخن دیگر وقتی بانک ،کندمی

ست. به  و شودکه ودیعه و اعتبار برای تأمین مالی وام ایجاد می این رابطه برعکس نی

پوششی برای اقتصاد واقعی نیست بلکه اقتصاد  مورد، پول درواقع دو هر سخن دیگر در

سبات پولی خصلتسرمایه ست که با منا و  شود. دولتبندی میداری مدرن اقتصادی ا

ضهبانک مرکزی نمی شش برای کنترل عر صادی ایجاد یتوانند با کو  پول رونق اقت

بد  لمقداری پو ینظریهند. برای نشتتان دادن نادرستتتی کنکرده یا از رکود جلوگیری 

داری مایهردارسهای اخیر که در اغل  کشورهای سرمایهسال نیست اشاره کنم که در

 ار هنگفتبسیشاهدیم که تزریق مقادیر و ایم شاهد سیاست تزریق پول به اقتصاد بوده

ست. تراز مالی  شده ا صادی ن شد اقت صاد موج  ایجاد رونق و افزایش نرخ ر پول به اقت

حستتاب پول متورم شتتده استتت ولی نه شتتاهد زریق بیهای مرکزی به خاطر تبانک

 شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بودهنه تر افزایش اعتبارات بانکی هستیم و از آن مهم

 ایم. 

ی مدرن پولی و پول در دیدگاه مارکس این استتت ترین اختالف بین نظریهعمده

سرمایه ست که در آن همهکه برای مارکس،  صادی ا سبات  یداری یک نظام اقت منا

سرمایه ست.  شده ا شکل پول آغاز میپولی  سرمایه به   و در تولید کنند که درداران با 

سرمایه شی از نیرویبا بهره - گاه از فرایند تولیدشود و پس آنگذاری میکاالها   ک

ولی پ یکند که به شکل سرمایهای تولید میهای تازهرسد که ارزشجا میبه آن - کار
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 یکنندهی پولی در واقع تعیینآید. به این ترتی ، تقاضتتا برای ستترمایهیتر درمبیش

ست. بانک ضا برای اعتبار ا سرمایه به ها هم بهتقا شت  شی از این فرایند انبا عنوان بخ

ست می سرمایه ،زنندتولید پول و یا اعتبار د د مالی چیزی متفاوت از تولی ینه این که 

درن پولی مدعی استتت که تقاضتتا برای پول ناشتتی از ی مدارانه باشتتد. نظریهستترمایه

ست )آن« حیوانی یروحیه»  گویند( و یا به اینگونه که کینزگراها میعوامل منفرد ا

ین ا ی مدرن پولی(. برعکسِخاطر است که دولت به تولید اعتبار نیازمند است )نظریه

ستترعت انباشتتت دو نگاه، مارکس ولی براین باور استتت که ارزش پول در نهایت با 

 شود. داران تعیین میسرمایه و مصرف سرمایه

سی بین تکوری پول  سا ولی ی مدرن پمارکس و نظریه نزدبه این ترتی ، اختالف ا

سته می صورت برج صهپول شود که تکوری پولی مارکس درواقع به این  شخ  یوجه م

سرمایه ست شیوه تولید  ستمرحله نظر از –داری ا شخص ا  درحالی - بندی تاریخی م

پول غیرتاریخی استتت. برای مارکس، در نظام  یی مدرن پولی، مقولهکه در نظریه

شیوهداری، پول سرمایه ست. یدر واقع  ضافی ا ی به رابطه بیان ارزش و بیان ارزش ا

 دهد توجه کنید:های سرمایه نزد مارکس را نشان میزیر که دورپیمایی

M-C-P-C’-M’ 

واقع  مبادله شود چون در C تواند با کاالبه این دلیل می Mاین رابطه، پول اول  در

است. ’ Cهم در واقع شکل بیان ارزش ’ Mشکل بیان ارزش آن است و به همین نحو 

ای د مبادلهتوانبه عبارت دیگر اگر نفس مبادله جزیی از تولید کاالیی نباشتتد، پول نمی

سامان دهد چون آن و در  اجتماعاً الزم یان کار مجردِشود درواقع بچه که مبادله میرا 

 کنم که برای مارکس پول درنتیجه ارزش آن استتت. درواقع به این نکته اشتتاره می

شتتود بلکه درواقع بیان پولی ارزش مبادله، و به عبارتی دیگر، فرایند مبادله ایجاد نمی

 الزم برای تولید آن کاالست.  اجتماعاً زمان کار
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د و دهداری نشان میا دریک اقتصاد کاالیی سرمایهتکوری مارکس عملکرد پول ر

بندی تاریخی هم مشخص است. برای مارکس ما یک تکوری عمومی پول از نظر مرحله

سبات در دورهدوران یکه برای همه شد و حتی منا سرمایهها درست با شا  داری های پی

ضافه کنم که البته واقعیت دارد ک صله ا ضیح دهد نداریم. بالفا ور ه پول همان طرا تو

ست سبه برای مالیات و  -گویندها و کینزگراها میکه چارتالی به عنوان یک واحد محا

داری پولی مارکس برای دوران سرمایه ینظریهپرداخت بدهی پیدا شد ولی این نکته با 

 داند.شدن تولید کاالیی میتناقضی ندارد که ظهور پول را ناشی از عمومی

  :داری سه عملکرد داردتولید سرمایه یدر شیوهاز نگاه مارکس، پول 

 ارزش است.  یواحد محاسبه 

 مبادله است. یوسیله 

  ارزش است.  یذخیرهواحد 

مارکس تتت کار ارزش بودن پول درواقع از تکوری ارزش  یعملکرد واحد محاسبه

ی ترین اختالف بین دیدگاه مارکس و مدافعان نظریهشتتود و این البته عمدهنتیجه می

ساً سا ست که ا ستند و به همین دلیل، برای ارزش  مدرن پولی ا فاقد تکوری ارزش ه

 اضافی هم فاقد تکوری هستند. 

شتتود و ارزش جدا می یی مدرن پولی پول از مقولهنگاه مدافعان نظریه درواقع در

شود که به گمان من از وارسیدن داری برآورد میپول عامل اصلی تغییر در نظام سرمایه

داری و تولید برای سود که عنصر اساسی آن واقعیت مناسبات اجتماعی در نظام سرمایه

 ارزش خود را یی مدرن پولی بدون این که نظریهد. مدافعان نظریهکناستتت غفلت می

شند وارد یک دنیای خیالی می  تواند هر میزانشوند که درآن دولت میتدوین کرده با

آن را به اعتبارات تبدیل کند و با هیچ محدودیت و یا خواهد ایجاد کرده بدهی که می

 شود. مولد و غیرمولد هم روبرو نمی یآمدی هم دردنیای واقعی سرمایهپی
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مارکس پول از طریق بهره گاه  ید ید از د ند تول کار در فرای کشتتی از نیروی 

ست که پول بیشسرمایه شدهسازد. ارزشتر میداری ا  اییکااله تازه در یهای تولید

ها به شود که وقتی به فروش رسید این ارزششود متجلی میکه برای فروش آماده می

 شود. زبان پول بیان می

سی مارکس درباره سی کاالهایی چون طال و نقره آغاز میبرر شود ی پول از برر

تواند با کاالهای دیگر مبادله شتتود. به این ترتی ، قیمت یا ارزش شتتان میکه ارزش

شتتود. ولی اگر ارزش یا بیان پولی ارزش دیگر کاالها می یکنندهاقع تعیینطال در و

خاطر تغییر در - قیمت طال تغییرکند عاًکار میزان  به  ما ید طال اجت  - الزم برای تول

غییر گیرد تارزش پول هم که برای بیان پولی ارزش دیگر کاالها مورد استفاده قرار می

ید طال بهالزم  کند. اگر کار اجتماعاًمی یابد، ارزش آن هم برای تول شتتدت کاهش 

د. یابشتتود تا بیان پولی ارزش دیگر کاالها افزایش کند و این باعث میستتقو  می

عد درباره یمرحله ماهیت پول ظهور پولب تدا و در های کاغذی استتت که دری   اب

صی طال یدوره شخ ستاندارد طال میزان پول کاغذی به ازای مقدار م ثابت  حاکمیت ا

سبتای شدهبود. و بعد وارد مرحله شود و شاهد های ثابت هم رعایت نمیایم که این ن

( هستتتیم. برخالف دیدگاه fiat moneyبدون پشتتتوانه ) ایهای نشتتانهظهور پول

داری را ی مدرن پولی این تغییرات ماهیت نقش پول در نظام ستترمایهمدافعان نظریه

نههای دهد. ارزش پولتغییر نمی عای هم همنشتتتا ما کار اجت با زمان   الزم در اًچنان 

سرمایه شت  شان نقره واحد پولی بودند ارزش شود. وقتی که طال وداری تعیین میانبا

سرمایه شانه مبنای بیان ارزش پولی دیگر کاالها در نظام  ی داری بود و حاال که پول ن

شکل قیمت آن داریم، این پول هم در واقع بیان پولی ارزش دیگر کاال ست که به  ها

 شود. کاالها بیان می

شتتود. ی مدرن پولی در بیان اهداف آن خالصتته میبه گمان من نقطه قوت نظریه

هدف اصتتلی مدافعان این دیدگاه رستتیدن به اشتتتغال کامل بدون تورم استتت که البته 
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سیار سیدن به آن ادعای هدف ب ست ولی برای ر ست که بخش  شان برواالیی ا این ا

مین مالی ها را تأدارد تا بتواند پروژهنستانی مالیات ولتی نیازی به پس اندازکردن و یاد

تواند بدون این که با موانعی روبرو شتتود به این کند بلکه تنها با چاپ پول خود می

 شود.های این دیدگاه عیان میجاست که به گمان من مخاطرهاهداف برسد. و این

گذشته با  یهای مدرن در چهار دههی مدرن پولی دولتحتی بدون توسل به نظریه

ست کردند ولی به دالیل متعدد های که به اجرا درآوردند و یا آن چه که باید میسیا

سرمایه شدند تا نظام مالیاتی نظام  شود داری بهانجام ندادند باعث   –شدت غیر کارآمد ب

برند، ثروتمندان، درصتتدهای ها را از امکانات عمومی میبهره نتریبیش که کستتانی

شتتماری در و شتتاهد بروز مشتتکالت بی - تری مالیات بپردازندطور روزافزون کمهب

شورها برای تأمین مالی پروژه ستیم. بیم آن دارم که شماری از این ک های عمومی ه

های مالیاتی و متخصتتصتتان ی مدرن پولی از ستتوی مدافعان بهشتتتادعاهای نظریه

یاتی و اجت مال یات مورد بهرهفرار مال خت  عث غیر  برداری قرارناب از پردا با ته  گرف

 کارآمدترشدن نظام مالیاتی کنونی ما بشود. 

های مدرن درتولید و بازتولید پول نقش باری، این نکته درستتت استتت که دولت

تعیین ارزش پول قدرت چندانی ندارند.  استتاستتی دارند ولی واقعیت این استتت که در

خواهند منتشتتر کنند ولی این که توانند هر مقدار پولی که مییمستتکوالن نشتتر پول م

ها نیستتت. شتتود دیگر در کنترل دولتارزش این واحدها در بازارها چگونه تعیین می

عداد بی با ت حدهای پولی  ماتی که عمدتاًدرواقع ارزش وا بنگاههای  شتتمار تصتتمی

ه مین دلیل استتت کشتتود. به هکنند تعیین میخصتتوصتتی برای تعیین قیمت اتخاذ می

درن ی مشتتود. پاستتخ مدافعان نظریهثبات میکند بیارزش پولی که دولت منتشتتر می

که چه چیزی را برای  با تعیین این  که دولت درواقع  به این نکته این استتتت  پولی 

ای در تعیین بهای پول داشتتته کنندهتواند نقش تعیینپذیرد میها میپرداخت مالیات

 ۴۰ این رد که این کما – مؤثر نباشداین است که اگر نظام مالیاتی باشد. ولی واقعیت 
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شته سال ست بر - ستا نکرده گذ شن نی سخن سر  رو قیمت پول چه خواهد آمد  به 

به سمت  تاًکند طبیعاعتبار دولت به مخاطره بیفتد، ارزش پولی که منتشر می دیگر اگر

دخیره رای ای بنار زدن پول نشانهکند. یعنی عوامل اقتصادی با کو سوی صفر تغییر می

که پس از بحران  کردن ما این  ند کرد ک به ذخیره کردن طال رو خواه ارزش خود 

شتتاهد افزایش چشتتمگیر قیمت طال در بازارهای جهانی بودیم. برای  ۲۰۰۷-۰۸جهانی 

نه خاطره مییافتن نمو به م لت  بار دو که اعت مانی  تد میهایی از ز نهاف به نمو  یتوان 

 نگریست. ی کنونی و حتی ونزوئالهای اخیر در سالبوه زیمبا

 

 :خالصه کنم

ست که دولتبی ست ا توانند هر میزان پولی که نیاز دارند های مدرن میگمان در

توانند تعیین کنند. ها نمیعین حال ارزش آن را هم همین دولت منتشتتر کنند ولی در

شتتود، الزم تعیین می اجتماعاًارزش پول با حرکت ستترمایه که درواقع با زمان کار 

گذاری بخش اند که ستترمایهی مدرن پولی مدعیشتتود. مدافعان نظریهمشتتخص می

شتتود گذاری دولت که با چاپ پول تأمین مالی میتوان با ستترمایهمیرا خصتتوصتتی 

گذاری دولتی با ارزشتتی که در د ولی نکته این استتت که اگر ستترمایهکرجایگزین 

سرمایهفرایند تولید در یک ا صاد ش یشود رابطهداری تولید میقت شد، تنگاتنگی ندا ته با

ست خواهد داد. درواقع افزایش قیمتارزش خود را به سقو  بیشسرعت از د تر ها و 

سرمایهسودآوری موج  کاهش بیش صاد تر  صی اقت صو گذاری و تولید دربخش خ

شد. البته که راه برونسرمایه صه داری خواهد  ست که دولت رفت از این مخم این ا

ست که مدرن بخش ستی ا سیا صاد را در کنترل خود بگیرد ولی این  سی اقت سا های ا

 ی مدرن پولی مدافع آن نیستند.مدافعان نظریه
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 چکیده
اشی نکه هر دو - یغرب یدارهیسرما یو بحران جار یستیالیسوس یهادولت یفروپاش

ستند ریفراگ یمردم مخالفت از ست -ه شی ستلزم بازنگری آنار ستم ها از ها و مارکسی

شامل  دیباگونه بازنگری ی معاصر است. اینهی فراروی از جامعتمام صفوف در مسکله

 یتماعتحوالت اجها در آن اتیتجرب همچنین و نیشیپ ونیانقالبی بررسی مجدد اندیشه

 گذشته باشد.

کمونیسم و مارکسیسم وجود دارند -های آنارکوی فراروی، سنتمسکله یدر زمینه

ی ای توجه و مالحظهها به پرستتش بازآفرینی جامعه، احیکه رویکردهای مشتتابه آن

ونه گکه چههای پتر کروپتکین از اینستتازدو از جمله تحلیلتطبیقی را ضتتروری می

سرمایهجامعه شرایط مادی  صهی نوین از درون  سید، و داری به من ی ظهور خواهد ر

 یندهایفرآ ونتوان دریرا م ندهیآ اندهکرد که ادعا 31۲«اتونومیست»های مارکسیست

 ادایج یمستتتقل براهای یافت: تنوع تالش کارگر یطبقه 313«زاییارزش-خود»ی فعل

دو  نیمقاله، ا نی. ایروابط اجتماع ی ازدیو اشتتکال جد های جدید،ستتبک زندگی

س کردیرو سکلهی پرداختن آننحوهو  ،دهدیم قرار یرا مورد برر ساخت ها را به م ی 

سرمایه سه و مقابله میبدیل برای  ست کند. در نهاداری، مقای یت با فراخوان برای کارب

 رسد.این رویکردها در بحران کنونی به پایان می

 های مارکسیسمزایی و بحران گزینهارزش-کروپتکین، خود
سلطهرا که  گرید مللو  هیمردمان روس ،یشورو میرژ سقو   ی آن بودندزمانی تحت 

از هم  یمیقد یعاجتما یکه ساختارها در همان حال. رها کرده استبحران  یمیانهدر 

سته می س و در عین حال همچنین آزادی نوینی  ی جدیدی از تهدیدهاشوند، مجموعهگ

                                                      
312 Autonomist 

313 Self-valorization 
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سیده ست به ظهور ر صت دی: خطرات جدیعنی همین بحران. ا از یک . دیجد یهاو فر

شکاروار سو، هجوم دیوانه ه ( بآیدبه نمایش درمی ونیزیلودر ت تا حدیتنها  که) یآ

های الل اقتدار حزب کمونیستتت در جریان استتت. جرگهناشتتی از انحخالء قدرت 

، برای پر کردن خالء و تمرکز قدرت در دست خودشان  هاگوناگون متقاضیان منص 

ها و احزاب ها جدید هستتتندو انواع ائتالفکنند. برخی از این جرگهبا هم رقابت می

ک قدرت هستتتند. ای از کیتکهو اکنون به دنبال  ،اندبُر خوردهبا هم ستتیاستتی جدید 

 ددی مجبندگروه یبرا حزب کمونیستسابق  یاعضا هایاندو از تالشدیگران قدیمی

داری غربی، که در پی ویژه ستترمایهصتتفوف خود( تا نیروهای خارجی، به رییتغ ای)

وجود  تر آشکارکمچیزی  بازسازی جامعه شبیه تصویر خودشان هستند. از سوی دیگر،

گیردو ستتقو  رژیم کمونیستتتی با ستتستتت شتتدن قرار می تر مورد بحثکم دارد که

سم سلماًمکانی سلطه و کنترل، م سهای احتمال های قدیمی  ده آفریمردم  یبرا یترعیو

ست تا ابتکار عمل را به دست خود بگیرند، طبق منافع خودشان عمل کنند، و کنترل  ا

 تری بر زندگی خودشان به دست آورند.بیش

شد چیزی باتر از آنتر و هم گشودهثباتیبهم امروز،  تیوضعرسد که یبه نظر م

سال  ست. 191۷که در هر زمان از  سر جهان ونیانقالب یبرا تاکنون بوده ا سرا  ،در 

ا گونه و تچهسابق  یشورو ریاتحاد جماهان مردمکه های بزرگ عبارتند از اینپرسش

ضعاین ز اتوانند یم چه حد س  به منظور تیو شیبینتعخود یراب شتریب یآزاد ک  خ

  برداری کنندشان بهرهخود یزندگ

سایهزمان نیدر چن شهمجدد  ی، برر شته  یانقالب یو تجربه اندی ردد. گمبرم میگذ

شه باید در یگانگی خود اگرچه این ستند، و همی سان نی گونه لحظات بحرانی هرگز یک

شوندو ست که یهیحال، بد نیبا ا درک  شته و مقا ا ا ب ی زمان حالهسیاز نگاه به گذ

نه ییهادرس توانمیآن،  یا یه در م نابرین، امروزه در روستت خت. ب ی بحران را آمو

سیبی سیا ست انتهای اجتماعی و  شی سانی که –ها ، برای آنار ستی برای تمام ک به را
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ه رسد کتر از همیشه به نظر میمناس  -خواهان فراروی از نظم اجتماعی قدیمی هستند

ترین ترین و خالقپتر کروپتکین بازبینی شتتود، مستتلماً وی عمیقی حیات و اندیشتته

ست شی ست چنین متفکر از میان تمام آنار ستی، در ست. به را سیه، ا های انقالبی رو

ستان سبا سیس یشنا س هایانقالب دوران دربود که  یا سال  هیرو به  191۷تا  19۰۵از 

 یراب ایهلیبه عنوان وستت سیاز انقالب فرانستته و کمون پارتا  اجازه دادکروپتکین 

س یکمک به رفقا ستفاده  هیخود و مردم رو که  یو خطرات احتماالت کند تا راجع بها

سی کمین کرده سیا سیرهای گوناگون تغییر  شند. امروزه ما نه فقط در م  1۷۸9اند بیندی

ی انقالب روستتیه و چندین انقالب عنوان نقا  مرجع تاریخی بلکه تجربهرا به 1۸۷1و 

 را نیز در قرن بیستم داریم. دیگر

مه، من  در به کیادا و  یانقالب رییدر مورد تغ کروپتکیناز تفکر را خاص  یجن

سرما یظهور جامعه پرسشاو به  کردیکنم: رویم پررنگ یاجتماع تطور سا . یدار هیپ

ست، بلکه  یمیعظ تیاهم امروز حائزتنها او نه کردیروادعا خواهم کرد که  همچنین ا

های انقالبی در غرب مورد شمار اندکی از مارکسیستاست که  چیزیهمانه ب نزدیک

ستفاده قرار داده شابهت، ا  یسانک یبرا دیها بابه نظر من کار آناند. با توجه به این م

طور که خودشتتان باید از اند مهم باشتتد، درستتت همانالهام گرفتهکروپتکین که از 

 های کروپتکین الهام بگیرند.تالش

 داریپتکین و فراروی از سرمایهکرو
ئل مختلف  نه در فراوانیمستتتا گاره یزمی ی«فراروی» یکل یان فراتر رفتن از نظم  ا، 

از  شتتدتبهکروپتکین در مقام یک انقالبی پیکارجو، وجود دارد.  کنونی، یاجتماع

س سائل آگاه بودو این از یاریب سائل عمل هم م سیس نبرد یم سائل انتزاعهم و  یا  تریم

سان. از زمان یاجتماع تطور رشتس سمشارکت به  شروعوی که  یان  تاسیفعاالنه در 

های ها و استتتراتژیپذیرش یا رد انواع تاکتیکو  یابیارز درگیرکرد،  یستتتیآنارشتت
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سی بود: برای ماال، ستیس سیا صد)مانند  یستیترور اعمال ا ، تزار( به جان سوءق

 تمجال رد نوشتن) یانقالب وپاگاندایپر(، انه)سرقت مسلح تیسل  مالک یهاکیتاکت

 یریگ(، موضعیعلم یطوالن یهارساله ییهته ،پیکارجو یهاانتشار روزنامه ،ییبورژوا

صنفی و هیدر برابر اتحاد سیس یهاگروه یهاتیفعال ای سمیکالیسندگرایی   ی دیگرا

س سمی)پارلمانتار سم، هاسوویت گیریشکل، کیدمکرات الیسو ( و ییکشوبل سانترالی

 .هیروس یهااول و انقالب یجنگ جهان جهانی همچون یخیتار عینقش در وقاایفای 

ی هایی بر پایهگذاری چنین قضتتاوتهمزمان در پی بنیان با این حال کروپتکین

ی انستتانی و ستترشتتت تاریخی تطور آن بود. به منظور تر از ماهیت جامعهدرک کلی

ئه قاارا که او تحقی باب ی چنین درک کلی بود  بل»ت خود را در  قا بال« یاری مت  دن

ساند و عاقبت کتاب شار ر  ااهمیتیب کرد، مقاالت گوناگونی در باب آن موضوع به انت

سیدشده گردآوری هایدادهاز  انبوهی یحاو  از یعلم یانتقاد صرفاً آن اثر. به چاپ ر

سلاه یهنظرانتنگ سمینیدارو شتنبود، بلکه  31۴یک صد دا ه کاینبا اثبات  همچنین ق

ی انستتانی عالوه بر انواع جوامع حیوانی دیگر وجود دارد که گرایشتتی ذاتی در جامعه

ضای دیگر گونه دیگر کمک کنند، به جای ی خود همکاری کنند و به یکافراد با اع

ست آنارکواین سیا شند، بنیانی را برای  شغول رقابت با -که در جنگ همه علیه همه م

 د.کمونیستی کروپتکین فراهم کن

 در خالل تاریخ پی گرفت.را  «متقابل یاریقانون » ، مظاهرخود قاتیتحق دراو 

اوقات مغلوب نیروهای متضتتاد رقابت و تضتتاد و گاهی پیروزمند اوقاتیگاهآن را 

در جهت مکرر  یهاتالشیافتو اما آن گرایش همواره حاضتتر بود و بنیانی را برای 

( یدارهیسرما ،ی)دولت، مذه  نهادسلطه  بخشی تعاونی از اشکال گوناگونخودرهایی

 کرد.فراهم می

                                                      
314 Huxley 
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ست خود بر پایهبا بنیان نیتکپورک سیا ستمری تحلیل جنبهگذاری  و در حال  ی م

ی ی انستتانی، خودش را از تمام رویکردهای اتوپیایی به آفرینش جامعهتکامل جامعه

د که خو انینیشیپ زهای برخی ابا تالشسو، او به وضوح  کیاز  نوین متمایز ساخت.

سونامید همدل بود. می« مدرن یهاستیالیسوس»  «ینژاکوب اتوپیاهای» با گر،ید یاز 

شت یانقالب تمرکزگرایان صومت دا سانی که او در مورد اختالفات 31۵.خ  خود با ک

سیم می ندهیآ یی را برایهاطرح سال  صریح بود. ، کامالًکردندتر شت 1۸۸۷در  ، نو

ش» شی کهبه کند،ت دنبال میسیشمتفکر آنار ی کهرو ها از آن اتوپیایی تمامی با رو

ستکنند، متفاوت پیروی می سانی را همان... او جامعها شته بوده و ی ان طور که در گذ

ست، مطالعه می شته و حال و نیز تالش دارد گرایش...  کنداکنون ه های آن را در گذ

شد آن را کشف کن صادی و فکری رو به ر شاره نیازهای اقت دو و در آرمان خود تنها ا

از  31۷وودکاک توصتتیف ،ترتی بدین 316.«رودیم کند که تطور به کدام جهتمی

سخیر نان  س دیبا ،ایاتوپ ک، و نه ی«شنهادیپ» کی( به عنوان 1۸9۲) کروپتکینت  انار

 ضمامیاندر مورد آن تحوالت را  قیتحق جینتا ،کتاب آندر  کروپتکین قضاوت شود.

. بخشیدندقوام می یدارهیسرماپسا یاز جامعه ی رادهد که عناصریارائه محال زمان  رد

                                                      

ها، نک. پیشاااگفتار او بر کروپتکین کین در مورد اتوپیاییکروپت یهمدالنه از نظرات یمثال یبرا 315

 ی، نک.روس یهاستیآنارش ریو سا کروپتکینر (. در باب تأثیر فوریه ب1906)

 Avrich 1967, p.36; Woodcock and Avakumovic 19, p. 317; and Cahm 1989, 

pp. 7, 8, 11. 
شده در کروپتکین )1882ن )، نک. کروپتکی«اتوپیاهای  اکوبن»ی او به برای حمله شر  ( و 1885(، منت

 (.1906، 1892بعدا گنجانده شده در کروپتکین )

سفه و آرمانپتر کروپتکین،  316 سم: فل شی شر افکار، ، ترجمهآنار سبی، ن . 74، ص. 1398ی هومن کا

ار ( تکر1910سا  بعد در کروپتکین ) 23کروپتکین همین استدال  را با تقریبا همین کلمات در حدود 

 کرد.

317 Woodcock 
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شید که این نمی ی ازاو فقط طرح شروعنه نوع متفاوتی از جامعه میگوهچ»ک به  تواند 

 31۸!شدگونه آینده از پیش در زمان حال ظاهر میداد که چهاو نشان می«. ظهور کند

با ترک ، انضتتمامیرفتار  یتوستتعهدر حال ی الگوها ای هاشیتمرکز بر گرا نیا

ز هر ا او را کردیرو چه از پیش در راه است،ی علمی آنکانتی به نفع مطالعه« بایست»

س هیاول هایاتوپیاییدو  نه  319.ساختی متأخر متمایز میهاستینیلن-ستیو مارک

کردند جامعه بایستتتی ای که احستتاس میدر شتترح شتتیوه 3۲1،نئو نه او 3۲۰هیفور

سازمان یابد آن شتند.  -ها تا فاالنژهااز تعاونی-گونه   کیشوو متحدان بل نیلنتردید ندا

میل نبودند که با جزئیات بستتیار مشتتخص کنند که کار به چه طریق باید نیز بیاو 

گونه بایستتتی ی چهاجتماع یریگمیتصتتم و ،(رقابتو  3۲۲ستتمیلوری)تستتازمان یابد 

 3۲3(.یمرکز یزیرو برنامه یحزب تیریمد قیطرباال به پایین از )از صورت پذیرد 

                                                      

 است. فتح نانی او بر این عبارت متعلق به وودکاک در مقدمه 318

 تا حدی به محرک ،یانقالب اسااتیساا یبه سااو کروپتکینحرکت  نخسااتینکه این با وجودحتی  319

بر  تمرکز او او درمورد رفتار اجتماعی کمونیستی اولیه )در سیبری و در  ورای سوئیسی( بود،مشاهدات 

 ای چندسالهایدئا ، از کار سیاسی او در طو  دوره« بایدهای»و « هابایست» یبه جا ای بالفعمهگرایش

آیا باید »محفم چایکوفسااکی به نام  یبرا 1873ی او در سااا  به وجود آمد. برای مثا ، جسااتار اولیه

ه تمرکز بر آیند است و فاقد« بایدها»لبریز از « ی آتی کنیم؟خودمان را مشغو  بررسی آرمانی از جامعه

صه شخ ست که بعدا به وجه م صص. 1873شود. نک، کروپتکین، ی آثار مؤخر او تبدیم میدر حا  ا  ،

46-116. 
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 غالبدهد،  یذکر شده نشان م جستارطور که همان ن،یکه لن یدر حال؛ دندنظم موجود بو یبرا یبهتر
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ندهای ی روخود بر پایه استتتیستت گذاریبنیان برایالزم را  قاتیتحق نیکروپتک

تعمیق کرد. پس از آزادی از  1۸9۰و  1۸۸۰های زمان حال، در اواخر دهه انضتتمامی

 دتر وقت خوبا سکنی گزیدن در لندن قادر بود تا بیش 3۲۴زندان فرانسوی در کلروو،

ر د هیروس نقالبکه به ا هاییسال – ندهیکار چند سال آ پژوهش اختصاص دهد. را به

 ییمتقابل، تمرکززدا یاری بابمقاالت در  یرا برا مطالبی -منتهی شتدند  19۰۵ستال 

س ،یصنعت سعه میتق شاورز یکار، تو شدند تا و  یک جزآن فراهم کرد، که گردآوری 

ال ها بر اساس گذشته و حی از آینده را در آنسه کتابی را تشکیل دهند که او تصویر

 یاری( و 1۸99) هاها و کارگاه، کارخانهمزارع(، 19۰6، 1۸9۲) نان تستتخیر :ارائه داد

 (.19۰۲) متقابل

 ، هم اصلی کلی را بر او آشکارجامعه یواقع عملکرددر مورد  کروپتکین قاتیتحق

اصتتلی که او به شتتکلی ستتاخت و هم بعداً تحت هدایت همان اصتتل قرار گرفتو 

های خود راجع به یاری متقابل به آن پرداخت. او ادعا مندتر از همیشته در نوشتتهنظام

حل و فصل تضادها  قیاز طر ای(کرد که پیشروی تطور انسانی )از جمله انقالب دوره

ظ دهد. معنای این گفته به لحارخ می« قانون یاری متقابل»و « قانون نبرد متقابل»میان 

شه میتج ستر اجتماعی ربی این بود که فرد همی تواند در هر نقطه در تاریخ، یا درون ب

سو، نهادها و رفتارهای  نبردهای خودش، مظاهر مختلفی را از این نیروها بیابد. از یک 

 ،ینعتو صتت ارضتتی تیرقابت، تمرکز مالکنظرانه، فردگرایی تنگ نبرد متقابل همچون

سرما ستامار  شتندجنگ دولت و  ،یدارهیا نهادها و رفتارهای  گر،ید سوی. از وجود دا

 ،کمونی یهاجشتتن ،ییروستتتا یهاانجمن د،یدر تول تعاون نظیر ،بودند یاری متقابل

. با این یو اجتماع یاسیس یها، انجمنهااعتصاب ،گرایی صنفی و سندیکالیسمهیاتحاد

 نبودند که مستتیر تاریخچندان در تعادل با هم « قوانین»حال، از نظر کروپتکین، این 

شر را به شکرد که میکل نامعین بگذارند. بالعکس، فکر میب اهد توان در طول تاریخ 

                                                      

Clairvaux 324 



 

 
 

 زایی و بحران مارکسیسمارزش-کروپتکین: خود ۵1۷

دهم، قرن نوز کرد که در بستربود که قانون یاری متقابل دست باال را دارد. او ادعا می

صنعتی عمدتاً به دلیل نه شرفت  سریع پی شد  ستای دهقانی بلکه همچنین ر تنها بقای رو

ه داری همیشهای سرمایهکه ایدئولوگقیاس و کارایی رو به رشد تعاون بود، نه، چنانم

شت، «. رقابت»اند، ادعا کرده صنعتی»او نو شرفت   عاملتمتقابل و  یاری ]...[ برای پی

متقابل  یاریو اگر توسعه و گسترش  3۲۵.«اندبوده نبرداز  مفیدتر یک مسلماً بسیارنزد

سان قر شرفتیدر قل  پ شد، پس ان شته با سگذاری بنیانار دا سیهر دو اخالق و  بر  تا

سیاردرک نیا یپایه ست یمنطق ، ب ش .ا سعه و نیحمله به موانع ا، ستیکار آنار  تو

 3۲6.بود رشد آن یدهکمک به سازمان

سازت خود قایدر تحق پس کروپتکین شف و جدا سمات متناق یبه دنبال ک ض تج

 کار نیاوقات ا یبود. گاه شتریهرچه ب وضوح منظوراین دو گرایش تا جای ممکن، به

 در هانیا های روستتتایی دهقانی.نوزایی کمون ایمورد بقا  و همانندنستتبتا آستتان بود

هادها شده بودند، و ن زادهدوباره  ایکردند یم یزندگی نسب یو فرهنگ ییایجغراف یانزوا

سیها مآن کمونی یو رفتارها ستتوان سط پوپولی ستقیماً )تو شوتند م ند و ها( مطالعه 

شدهبه ستی  شان دادن این را ساخت جادهکه چهبودند. ن ها و نهرهای گونه دهقانان در 

شتمراقبت از جنگلآبیاری،  صول ها، بردا صوالت لبن ریش دی، تولمح نای ب ،یو مح

 یهمکار از کار و زندگی با هم گرید یهاهنیزم یاریبستتتدارک جهیزیه و  ها،خانه

 3۲۷.ار نیست، دشوکردندمی

                                                      

 233: ص. 1902، کروپتکین، «خاتمه» 325

سطح اخالق،  326 ست»در  ش دیهرگز ناپد کروپتکین «بای جویزات تبود که او  نیا کرد رییچه تغد. آنن

ی ترتیب نداهای آنارشیستچه که از پیش در جریان بود نهاد. بدینی تحلیم مفصلی از آنخود را بر پایه

دلواپز نبودند بلکه قصد داشتند نیروهای تغییر  یاعتراضات اخالق صرفا یدارهیسرما او برای فراروی از

 ند.بندی کناندرکار هستند مفصمرا که از پیش دست

 205-184: صص. 1902کروپتکین،  327
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داری، تر با ظهور سرمایهکرد، هر چه بیشمیکه او مطالعه  یاجتماع یهااردیپد اما

مالکیت خصتتوصتتی و بازار جهانی تغییرشتتکل یافته بودند، تحلیل او باید دشتتوارتر و 

سازمانتر میظریف صنعت تا  سطح، از کارگاه محلی و  دهی جهانی بود. باید در هر 

شانه صاد، ن سایی میهای تعاون و یاری متقابل را جستهای نیرواقت شنا ه کرد، کجو و 

داری در جهت تقستتیم همه علیه همه کار های ستترمایهبا اهدافی متباین با گرایش

. او ماندبود، تأثیرگذار باقی می که او قادر به انجام چنین کاریویژه اینکردند. بهمی

ستتطوح  جا در تمامعی در همهبرای ادراک و اثبات حضتتور تعاون اجتماتوانستتت می

 ینستتب مزیتاقتصتتاددانان بر  وقی را از هم بشتتکافد. رقابت تیو واقع یلفاظ، جامعه

دگی گرایش متقابل پویا را در جهت افزایش پیچی کروپتکینکردند، می دیتأک ایستایی

دیک با در ارتبا  نزکه  ایتوسعهو داد و وابستگی متقابل )تعاون( در میان صنایع نشان

ست. در  هدانش و تجربناپذیر المللی توقفگردش بین صاددانان )و بع حالیا دها که اقت

 کردند،تجلیل می دیتخصتتص در تول یورو بهره ییکارآ ازشتتناستتان کار( جامعه

 یهار تالشبمبتنی بلکه  ،بر رقابت مبتنی نه یوربهره همیننشتتان داد که  نیکروپتک

 اند.قط به شکل صوری از همه جدا شدهی کارگرانی است که فبه هم پیوسته

 تغفلو  یصنعت سازیشهری میانکه او توجه خود را به رابطه  یوقت برای ماال

بر دومی ستوگواری حمله و  اولیبه  صترفاکرد،  معطوف یکشتاورز دیتول ی ازنستب

و راستتتی انکرد، یا تصتتاویر روستتتایی نوستتتالژیکی را از گذشتتته یادآور نشتتد. به

یت که این را جستتتت هاییموقع کاوش کرد  حاظفلج خصتتصِتجو و  به ل نده   کن

گشتتتو همانند باغبانی تجاری در اطراف ی، از پیش مغلوب میو اجتماع اکولوژیک

او ادعا کرد آمیختند. درمی با خاک دوباره به نفع همگان شتتهر یاهکه زباله، سیپار

تگی متقابل تعاونی ای، مظهر گرایش مخالف در جهت وابستتی زندههانمونه نیکه چن

 دادند.بودند، و حداقل یک راه رو به جلو را در این حوزه تشکیل می
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های متعددی را از گرایش به وحدت مجدد صتتنعت و نمونه یو ،همین ترتی  به

سطه شاورزی به وا صنعت در ک سمت دومی، پایداری یا جابجایی  ی حرکت اولی به 

د تحلیل قرار داد. او رشد صنعت بزرگ های روستایی، یافت و مورها و شهرکدهکده

 اغل  آن یتنها اندازهنهبلکه خاطرنشان کرد که کرد یا صرفاً نقد نانکار تتت مقیاس را 

سرمایهبیش سودآوری  ست تا تکنولوژی، بلکه همچنین میتر تابع  دید که  توانداری ا

ستا شهرها یا در رو شی  صنایع کوچک مکمل در حوا شد موازی  سته موج  ر ها پیو

بدینمی ی  وقتی از شتتود.  نه گرایش محرز»ترت خا هتها کار به  در ج هاجرت  م

ستاها شگویی افرا  نمی مندانهتفکر آرزو درگفت، میسخن « رو صرفا پی  3۲۸کرد.یا 

 و ی،تجرب یهمعمول بر استتاس مشتتاهد به معنای« علمی»این نوع کار کروپتکین، 

 ها معنا دهد.د و به آنباشها سازگار است که با داده یلیتحل پروراندن

قه به ا یفعل یعال به از تالش نیمن  کار اکروپتکین، بیش یهاجن به روش  و تر 

که کجا حق با او بود و کجا ی اینهای او. مطالعهاستتت تا دقت مشتتاهدات و تعمیم

شتباه می سیاری انجام دادها ستو کاری که ب اند. یعنی کدام یک از کرد، حائز اهمیت ا

که او شتتناستتایی کرد غلبه یافتند، و کدام به محاق رفتند یا منکوب  هاییگرایش

ادراک او  دقت که درمورد ییهانه در قضاوت زهایچ نیکشف ا تیاما اهم 3۲9.شدند

یی هافرمول چوناستتت. کار او نه  نهفته روش او احیایبلکه در  ،آوریمبه عمل می

هد دیما نشتتان م اب استتت که بهخاطر جذبدین، بلکه کندارزانی میما به  ندهیآ برای

سیرهای بدیل موجود  یهاگرایش میتوانیم چگونه شف کنیم که م در زمان حال را ک

جا که این نظام کنند. از آنداری ارائه میرا برای خروج از بحران کنونی و نظام سرمایه

ود بهایی که او شاهدشان های پس از نوشتار او توسعه یافته است، برخی بدیلدر سال

                                                      

 151: ص. 1899کروپتکین،  328

 در ویراست فریدم پرس.ها ها و کارگاهمزارع، کارخانههمانند تفسیر کالین وارد بر هر فصم از  329
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شده اند. سایرین باقی مانده کنند.اند، و دیگر راهی رو به جلو فراهم نمیدر نظام جذب 

 ها است.اند. مشکل ما، یافتن آنناگزیر ظاهر شدههای دیگری بهبدیل

 ی فرارویبحران مارکسیسم و مسئله
س ییبه معنا سان ییهاتیفعال ماابهبه سمیمهم، مارک س یک شان را مارک  ستیکه خود

 تکینکروپطور که بوده است. همان یبحرانم در وضعیت ستیقرن ب سراسر، در نامندیم

-سمیو سپس مارکس سیدموکرا-الیسوس سمیظهور مارکس نینخست ،دیدمیبه وضوح 

چه کرد.  لیتبد یدارهیسرما ی سوسیالیسم وهسلط یدئولوژیرا به ا سمیمارکس ،سمینیلن

 انیدر م چه ی،غرب یقدرت در اروپاکس   یرادموکرات بالیسوس هماوردان انیدر م

ستال-ستینیلن مدارانقدرت س ،یشورو ریدر اتحاد جماه ستینیا  لیاز تحل سمیمارک

صم ینظر ضاد تخا سرما انیمآمیز ت ستامار  س یبرا یکارگر نبردهایو  یدارهیا   ک

شتو  یقدرت مرکزآزادی به توجیهی نظری برای  س انبا ستحاله یافستیالیسو . تی ا

س» و روح ل ق سر جهامبدل  یهاجامهدر تمام  «ارتدوکس سمیمارک سرا ن، آن در 

 .همین بود

شود، اما اهمیت در باقی جهان تنها دارای اهمیت نظری تلقی میکه  یاصل یمسکله

شت، این بود که با چه فرایندهایی می شوروی دا سطه در اتحاد جماهیر  توان از بالوا

شت. سرمایه سکله عبارت بود از صورتداری پا فراتر گذا  حل، و راه«گذار»بندی م

شناختی که تمام جوامع باید از ای خطی و غایتدر توسعه«. سوسیالیسم»عبارت بود از 

سرمایه سبه نام ) دگرگونی ندیفرآ قیاز طرداری باید آن گذر کنند،  ( که مسیالیسو

رب در غ هادموکراتالیشود. سوس نیگزیجا خواهد کرد، برقراررا  سمیکمون جیتدربه

 . در اتحادبودندنقش دولت  در یاهیحاشتت اصتتالحات قیاز طر یرییتغ به دنبال چنین

س ،یشورو ریجماه سرعت از طریق کنترل ها ستینیلن-ستیمارک شتند به  صمیم دا ت

ریزی مرکزی، به این دگرگونی نائل شتتوند. البته در هر دو خود بر دولت و برنامه
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شت مورد، میزان موفقیت ه شد، انبا ستی»ر چه که با سیالی شت اندکی بیش از انب« سو ا

پایان تحت های کار بیدندهداری بود، و انقیاد زندگی اکار مردم زیر چرخستترمایه

نظارت شتترکت یا دولت ادامه یافت. مردم باید برای بهبودهایی که قادر به کستت  

ی همانند غرب. جنگیدندو در اتحاد جماهیر شتتوروی ستتوستتیالیستتتها بودند میآن

سم به سی سانی که در ابتدا فری  خورده بودند، فقط توجیه مارک سط ک ناگزیر حتی تو

طرد  سم،یمارکس ترین بحرانشد. بنابرین کلیدیگری برای قدرت و استامار تصور می

 ها بوده است.و نه کمکی برای نبردهای آن کارگر به عنوان مانع هاونیلیمآن توسط 

ه، ستتلط یدئولوژیبه ا ستتمیمارکستت لیتبد ندیفرااین  علیهارج و حال در خ نیبا ا

 از کار مارکس برای تأثیرگذاریکه هنوز  ی وجود داشتتتندمختلف یانقالب یهاشیگرا

سخهنبردهای خود بهره میبر  سیالبردند، و هر دو ن سو سدموکرات و ی  -ستیمارک

من  یفعل هدفکه به هایی نآ از همه، تر. جال ندکردمیرد  ی اویهنظررا از  ستینیلن

سان شوند،میمربو   ستقل و خالقیت مردم در نبرد بوده یک اند که بر تقدم فعالیت م

سرمایه صرار میعلیه  ضا وندر 33۰.ورزیدندداری ا سجم ،هایگرایش نیا یف  ینقد من

بلکه  «گذار»رد مفهوم رشتتد یافته استتت که نه تنها « ارتدکس ستتمیمارکستت»از 

شامل می یدارهیسرمافراروی از  د فرایندپردازی مجدمفهوم شابهترا  های شود، که م

  ی کروپتکین درمورد این موضوع دارد.بسیار با اندیشه

صرار بر  نیا ستقل تیفعال خودگردانیا سرم ،کارگر یطبقه م ایه نه تنها در برابر 

سازمانهمچنین بلکه  سم» یاهدر برابر   -حزبو  صنفی یهاهیاتحاد ماالً- طبقه «یر

ستفاده از  ستدالل کلی و  سمیمارکسنام من را به ا ست برای توصیف این خط ا اتونومی

سوق می ست همراه با آن  سکلهدهد. در زمینهسیا ی فراروی، تأکید بر خودگردانی ی م

به  ریکه تنها مس شده استمنجر کارگران به انکار این استدالل مارکسیست ارتدکس 
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طریق نظم سوسیالیستی انتقالی تحت مدیریت حزبی که به  از ی،دارهیپساسرما یجامعه

نند ما د،یجد یجامعه گذرد. بالعکس، فرایند ساختراند مینام مردم بر دولت فرمان می

ست کار خود مردم باید  ایانقالب،  ندیفرآخود  شک شد یا از همان آغاز محکوم به  با

از انقالب  پس کردیرو نیکه ا یاسیس یهاشیگرا نیاز نخست یکی  یترتنیبداست. 

س 191۷ شد، ون آن در هیرو «  یکارگر یشوراها»بود که  «ییشورا سمیکمون»ظاهر 

س ها راسوویت ای اندر آلم را شکالهیدر رو ستی میدیجد یسازمان ، ا سط که  دان تو

شده ساخته  ش نیزها آناند. مردم  شویکها، ستیهمانند آنار سوویت هاکنترل بل  هابر 

سرنگونی یهاهی)مانند اتحاد ستا تجدیدحیات آغازانقالب و  کارگری( را  مار سلطه و ا

 .دانستندمی

 یهنظری بازتفستتیرکارگر به  یطبقه خودگردانیبر  دیتاک نیها اطول ستتال در

س شدهی ستیمارک شتکه  ،منجر   و را به ارمغان آورده یطبقاتوجهی نبرد -دو سر

سرما توجه کانون شغولیدل) هیرا از  رده کارتدکس( به کارگران منتقل  سمیمارکس م

 کهتشتتخیص این، از جمله منتهی شتتده ادراکات جدید بستتیاریبه  رییتغ آن. استتت

ام انواع و اقسکه  موقعیتی گرو نشاناست ای از سرمایهخودش مقوله« ی کارگرطبقه»

ناخته ش تینه تنها به رسم جه،یدر نت 331.اندافراد برای اجتناب یا فرار از آن تقال کرده

 یایاستتت )از پرولتار همگان یزندگ انقیادبه دنبال  یدارهیشتتده استتت که ستترما

نبرد تمام آن مردمان،  بلکه ،(انیجودار و دانشدهقانان، زنان خانه تا یستتنت یکارخانه

سبک زندگی یتالش براهم و  انقیاد نیمقاومت در برابر اهم  ساخت  های جدید را بر

 ست،اتونومی یهاستیمارکس توسط ریاخ اردیپد نیا یهعمطالو  گیرد. مشاهدهمی در بر

شده یقاتیتحقهمان نوع به  ست منجر  شف ک یبرا ی خودهادر تالش نیپتکروک که ا

ی اهداف مغایر با ستتلطه بهکه  کردو روندهاییدنبال می متقابل یارینوظهور  روندهای
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ر کا سرشتتفاوت، اما م یتا حدود یچارچوب نظر اندرکار هستند.داری دستسرمایه

 است. یکسان بوده

ته فاوت الب چارچوب نظرها ت ناب توانیم ی رادر   لیاز تحل نیکروپتک در اجت

س طبقاتی شان ی یافت. در حالی کهستیمارک س یتوجهابلق یهمپو  جوان ز ا یاریدر ب

ستگاه )به عنوان ماال،  یدارهیسرما لیتحل ان از کنندگدیتول ییدر جدا آن یخیتارخا

 و درمورد ماهیت اییهنظر نیکروپتکی نخ آریادنهداشتتت،  وجود (هاآن دیتول بزارا

اری متنازع ی« قوانین». تفاوت داشتمارکس ی نظریه با کامالًکه  ی بودانسان یجامعه

متقابل و نبرد متقابل نزد او، همتای ناچیزی در نظریات مارکس راجع به نبرد طبقاتی 

 نی، استتاختروشتتن  کروپتکینطور که همان اشتتتند.و تعاون غیرازخودبیگانه د

 نبردکه  یدر حال ،ندبودی انستتان حیاتاز جمله  حیاتذات تمام  دراو  یبرا هاگرایش

شد که فقط با ظهور طبقات در تاریخ به وجود اری تلقی میدیمارکس پدبرای  یطبقات

 هاییلدر تحلدو این  توان از آن گذر کرد.طبقه میی بیآمده استتت و فقط با جامعه

شتتدند. هر دوی تر میی خود درمورد ازخودبیگانگی و تعاون به هم نزدیکهمربوط

ه شتتد کای ناشتتی میکردند، که از شتتیوهدیدند و تقبیح میها فلج شتتدن فرد را میآن

سیم میسرمایه ند. هر انگیختدیگر برمییک کردند و کارگران را علیهداران کار را تق

وری روی بنیادین تعاون را که در قل  هر دو سطح گذشته و کنونی بهرهها نیدوی آن

 کردند. به عالوه، میان اصتترار کروپتکین بردادند و تحلیل میبود تیز تشتتخیص می

صرار مارکس بر ایننحوه سازمانی ابراز گرایش یاری متقابل، و ا ی دهکه کارگران، 

 .ند، تشابه وجود داشتدادمی گسترشیه به استامار سرما خودشان را در واکنش

 گروندریستتهدر  ژهیمارکس به و ی خودهادر نوشتتته یخیتار لیتحل ،حال نیبا ا

 یدارهیسرما یدر مورد سلطهرا  یترشیببسیار  اتی+(، جزئ1۸6۷) کاپیتال( و 1۸۵۷)

سوبژکتیویتهکرد تا میارائه  سیار کارگر. ی طبقه یدر باب  سال طی دهدر کار ب ها 

ستی نظامبود تا خود مارکسیستالزم  مندی های اتونومیست به تنهایی، تحلیل مارکسی
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تقابل م باب یاری دری کارگر، که مشتتابه با کار کروپتکین را از خودگردانی طبقه

ست،  سترش دهند. آن کار ا سط و گ ستخراج کنند و ب در  یااز مطالعهاز آن متون ا

مسدود ) ی کارگرسلبیت طبقهتوسط  یدارهیسرما یتوسعه یچگونه الگو کهنیمورد ا

 نبردها آن ایجابی یمحتوا ای درموردبه مطالعهشد، تعیین می( راتییتغ لیو تحم کردن

 تطور یافت.( هاستهمکاری با آن ای محدودیتبه دنبال  هی)که سرما

-خود»مفهوم  بندیصتتورتعبارت بود از  لینوع تحل نیا یدر توستتعه یمهم گام

 یمفهومزایی به ماابه ارزش-خود. هیستترما زاییارزش هیکارگر عل یبقهط «زاییارزش

 یکه در اواخر دهه به وجود آمد یو انقالب فرهنگ یطبقات دیشتتد نبردهایدر که 

فعالیت به  صتترفاً، نه ندداد رخمتحده  االتیو ا ایتالیدر ا 19۷۰ یدهه لیو اوا 196۰

ستقل سوی یهاجنبههمچنین به آن کارگران بلکه  م شت که در فرا شاره دا ی از نبرد ا

 جا کهاز آنرفتند. های جدید میسبک زندگی مقاومت صرف یا نفی به سوی آفرینش

صطالح به گونه این سترش یاا ست که خود یافته گ را نه  کارگر یطبقه زاییارزش-ا

ی را از اظرین بندیصورتکند، یمپردازی متنوع مفهومای ماابه پدیدهبهبلکه  کپارچهی

ست  سم اتونومی سی صرفاً برای یارائه مسنت درون مارک دهد که خودگردانی را نه 

خیص و هم تش. شناسدبه رسمیت میآن  گوناگون یهابخش برایبلکه  رکارگ یطبقه

ند تمام فعالیتارزش-هم پذیرش تنوع خود های دیگر در تنوع مردمانی زایی، که مان

سلط سرمایه در پی ت شه دارد که  ست، بر بر آن ری ستیسها ه کی داللت داردو کامل ا

س هایانگاره سرا  یسنت یستیالیسو  از «گذار»و  ،کندیرد م یدارهیسرماااز وحدت پ

سترشنظر ماز  را سمیبه کمون یدارهیسرما شکال موجود خود گ زمان زایی از ارزش-ا

بستتیار  طریقیبه  ستتمیکمونبه عبارت دیگر،  33۲.کنده بازتعریف میندیحال به آ

ایی عنوان اتوپیشودو نه بهپردازی میهای خود کروپتکین بازمفهومهماهنگ با دیدگاه
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سید، بلکه به عنوان واقعیت زنده شد آن فقط باید از که روزی به آن خواهیم ر ای که ر

 333.قید و بند آزاد شود

ه نزمان حال در  ندهیکشتتف آی برا ییهاتالش نیچن ن،یمطالعات کروپوتک مانند

ربی ی جمعی بلکه همچنین مبتنی بر مطالعات تجی ستتوبژکتیویتهمبتنی بر نظریهنها ت

طالعه مگذشته را  نیکه کروپتک طورکارگران واقعی در حین عمل بودند. درست همان

های اتونومیست نیز همین کار را انجام بر زمان حال تأثیر بگذارد، مارکسیست کرد تا

 زیو صتتنعت، و ن یدر هر دو کشتتاورز ها راگرایش که او طوراند. درستتت همانداده

سرا  هاآن متقابل ارتبا  س نیکرد، ا یبرر که  در حالی. چنین کردند زیها نستیمارک

سه و کمون کروپتکین به  شتانقالب فران ضاد محققان لحظات نی، ابازگ و  یبقاتط ت

عال قل تیف قه مستتت کاوش کرده رگرکا یطب ند، همچونرا  ندا ستتتازیآزاد ا ن ز

سال  33۴نیوگیت سال  33۵نگویدر سن دوم گان، شورش برد1۷۸۰لندن در  ، 1۷91در 

 یکارگر ی، شوراها191۰ی دههدر  336(IWW« )کارگران صنعتی جهان»نبردهای 

سال  صن، 1919و  191۸آلمان در  صنعتی جمعی هاتح ، 193۰ یدههدر  یکارگران 

 یشتتوراها، 19۵۰ یههددر ها هیاتحاد هیعل ییایتالیا یشتتورش کارگران کارخانه

 نبردهای، 196۰ یدههدر و زنان  یانو جنبش دانشجو19۵6مجارستان در سال  یکارگر

                                                      

ست که  یکی از مفاهیمدر مطابقت با  پردازیبازمفهوم نیا 333 سطمدتمارکز ا ثر اک های طوالنی تو

که  تسین ی از امورتیما وضع یبرا سمیکمون«که مبنی بر این، بودشده ارتدکز رها  یهاستیمارکس

ش جنبآرمانی نیساات که واقعیت باید خودش را با آن تطبیق دهد. ماا کمونیساام را برقرار شااود،  دیبا

 .(46-1845 ،)مارکز «سازدملغا میرا  کنونی چیزها تیکه وضع مینامیم یواقع

334 Newgate Prison 

335 San Domingo 

336 Industrial Workers of the World 
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نان و فق قا هه کیدر مکز یشتتهر ایرده  نیچن  33۷.رهیو غ 19۸۰و  19۷۰ یدر د

اند. تهگرفموارد انجام  ی ازروزافزون شتتمارو در  مستتتقل تیبر فعال دیکأبا ت یمطالعات

 تمرکز کرده است. یاجتماع تعاون دپژوهش بر اشکال جدی

 یی ومناطق روستتتا یاز مطالعه جینتا نیتراز روشتتن ی، برخکروپتکین همانند

سازی مداوم یشهر رغمبهحاصل شده است. ها آن یدهقانان در روستاها فعالیت مستقل

 اند و رشد و نموهای دهقانی به حیات خود ادامه دادهشمار وسیعی از کشت ستم،یقرن ب

سد یبه نظر ماند. یافته شته،ها آن یانزواکه ر پذیر تحلیل یراحتها را بهآن همانند گذ

ست که چن قاتیحال تحق نیبا ا سازد.می شان داده ا سب صرفاً ییانزوا نین س ین  ، وتا

 در مناطق هممختلف  یهاگروه انیاز ارتباطات م یی راهاشتبکه هامستتقل آن تیفعال

 یهاتیعالفآن نوع از  یاریتنها بسکرده است. نه جادیا یطق شهرمناهم در و  ییروستا

شاهده کرد، ادامه م کروپتکینکه  تعاونی را  یالهیسو ییهاشبکه نیچن بلکه، یابندیم

به شتتیوههمچنین نبرد فراهم کردهاطالعات و  گردش یبرا ند،  گارها که ان ی هایی 

سوی منطقهاجتماع به سویی منزوی و حتمرات  به فرا ست یمل یمرزها ی به فرا رش گ

به جای در دام  اند زیرانامیده شتتده« ن نو» ییهاشتتبکه نیچن ک،ی. در مکزیافته استتت

 33۸.های خاص محلی هستندکنندگان، قابل انطباق با نیازها و پروژهانداختن شرکت

ر د یدر جهان سوم، الگو ژهیبه و ،ییمناطق روستا باب در یکار چنینبه موازات 

صنعت نبردسلطه و  طورتحال  ست. اما د مورد مطالعه قرار گرفته یشهر یدر مناطق  ر ا
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مرکز کارخانه مت بر یبه طور انحصار باًیارتدوکس تقر سمیکه مارکس و مارکس یحال

 یگستتترش ستتلطه اتونومیستتتی در مستتیر رشتتد خود، ستتتیمارکستت یهیبودند، نظر

ا ر« یاجتماع» یو ظهور کارخانه پی گرفته یاجتماع سراسر حیات دررا  یدارهیسرما

ستو سیم کرده ا ص یادغام زندگ یعنی تر صو سه، و غ یخ  دیبازتول در( رهی)خانه، مدر

 .یدارهیسرما

سترش نیاایم که شاهد بودهغرب،  یانتقاد ینظریهخالف بربا این حال  امل ش گ

 یماعاجت تعاون یکار و هم محتوا یکه هم معنا شود،گسترش یکسان تضاد و نبرد می

ظهور ونگذشته و  یکشف الگوها به قاتیداده است. هدف تحق رییمتقابل را تغ یاریو 

 ستتازییابزار یهاتیمحدود مکررا ازکه  ییهاآن ژهیبه و ،تعاون تبدیل شتتده استتت

 گریزند.می یدارهیسرما

با طه  و  ییایتالیپردازان اهیاز نظر یبرخ ،بازستتتازیبحران و  یفعل یدوره در راب

قه درمورد خودگردانی یوفرانستت یدی از نشتتتان دادهکارگر  یطب جد که نوع  ند  ا

که  ،ی قرار دارددارهیستترما یکنونی کارگر در قل  بحران ی طبقهستتوبژکتیویته

شان م هاشود. آنای میتودهکارگر  نیگزیجا صیات دهند که ین صو فقط با درک خ

سوبژکتیویته، که  سرمامابت آن  سیختمی از همرا  یدارهیکنترل  ضد گ یت با و به 

مه میتالش یاد ادا هد، میهای کنونی آن برای انق ماالت توانیم آن تالشد یا احت ها 

 دیجد یاز این ستتوبژکتیویته هیاول توصتتیفاتاز  یکی. میرا درک کن یظهور آزادنو

به که در واقع  به) اا ته از یتنوع م ی لهیقب»شتتود( یم دهیها دستتوبژکتیوی

شدیداً متحرک، اخراجی جدی 339ی«کورهاموش ستی از کارگران  س دی بودو اجتماع 

 خالقان ،ینیرزمیکنندگان در اقتصتتاد زشتترکت ،وقتجویان پارهدانشتتوقت، و پاره

را  همواره متغیر حیات اجتماعی که چندپارگی و بحرانموقت و  های خودمختارحوزه

                                                      

 های مبارز. مسو ه کنایه از عدم تمرکز نبردها و پراکنده بودن 339



 ومن کاسبیی ههری کلیور / ترجمه ۵28 

 توصتتیف 3۴۰.ندکردتحمیل می «یاجتماع یکارخانه» ایتودهستتازمان کارگران  بر

 بحران هچگون کند کهاین تمرکز می استتت که بر« شتتدهیکارگر اجتماع» ،گرید

ای است که فعالیت مستقل آن در تمام لحظات اً ناشی از سوژهقیدق یاجتماع یکارخانه

پردازان هینظر نیا 3۴1.کشتتدداری را به چالش میزندگی، ستتاختار کنترل ستترمایه

که تصتتتاح  )یعنی کنتر ند  قد ندهمعت با »ی ل( جمعی فزای عامالت « ارت را درون ت

صی یا تبادل اطالعات، که با  شخ انند، دهمراه می« ی اطالعاتیکامپیوتر و جامعه»بینا

سایی کرده شرح  لیتحل نیا اند.شنا ست: دوره ذیلبه  س باانبوه  دیتول یا  کالیراد میتق

شتتد که میمشتتخص  )در داخل و خارج از کارخانه( یدیو  ذهنیو درون کار  میان

ران از کارگ یکوچک تیرا به اقل یارتبا  تعامل یجمع نظاممشارکت روزانه در هر نوع 

شمندان(  ،ماال برایماهر ) سان و دان ستمرار  نیاکردو محدود میمهند امر به معنای ا

ال، ح نی. با اکردندمیمحکوم  همان تقستتیماتی بود که مارکس و کروپتکین هر دو

ا تغییر در ترکی  مکانی و زمانی کار ر شتتکل روزافزونیبه  یطبقات نبرد هایپویایی

ساخته ضعیف میمجبور  سیم را ت سو،اند، که آن تق س کند. از یک  طور  به ونیاتوما

شتتکل روزافزونی در بخش به دهدو می کاهشرا  ستتاده یدینقش کار  یریچشتتمگ

ستمر نه یوآورو ن عالوه بر تولید. همزمان، نیازهای هماهنگی جهانی« خدمات» تنها م

                                                      

in (Red Notes & the  ”The Tribe of Moles“Bologna, 1977. In English as  340

CSE, 1979). 

 شده است.( گرفته 1991بلکه از بی ) ایاز بولون نه« موقت ی خودمختارحوزه»اصطالح 

و  نگری، یآلکواتدر  ی( توسط رومانو آلکواتoperaio sociale)« شدهیکارگر اجتماع»اصطالح  341

توسااط آنتونیو نگری اقتباس شااده و  1970 یو از اواخر دهه بودشااده  ابداع( 1976حدود ) سااورمانو

  تطور، نک نیاباب در  گسترش یافته است.
Wright, 1988; Negri, 1979; and his “Archeologia e proggetto. L’operaio 

massa e l’operaio sociale” in Negri, 1982. 

در  «یو کارگر اجتماع ایتودهو پرو ه: کارگر  یباستان شناس»عنوان  نیز تحت یسیزبان انگل به یآخر

 ( موجود است.1988) ینگر
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شغل آن یجمع سرشتبلکه  ذهنینقش کار  سترش داده، و  شتری را گ های هر چه بی

ستلزم دست ه هوشمندان یریگمی، تصمهای اطالعاتکاری جریانرا آفریده است که م

ستقل، خالق د،یتول ونو آگاهانه در  یهدیچیپ یهاشبکه یو هماهنگ تیابتکار عمل م

  3۴۲.ی هستنداجتماع تعاون

انطباق  تجستتم ی،تحوالت در ستتطح اجتماع آن استتت که نیا یاستتاستت ینکته

ی هستتتند که مستتتقل ی جمعی بیش از پیشستتوژهظهور  با یدارهیستترماروایی فرمان

کرات از توانایی ستترمایه برای دهی آن به بازی و کار ذاتاً فکری، بهخودستتازمان

شی می شدجویدمحدودیت و کنترل آن پی شف  صنعت. الگوی ک شاک ه در مورد   پو

مدرن چشتتمگیری را از آن حرکت در جهت  ریتصتتو ا،یتالیا ونتو در یدر منطقه

 نیچه اآندهد. کرد ارائه میروستتتاهایی که کروپتکین در قرن نوزدهم تصتتور می

 fabbrica diffusa آفرینشگونه هاستتت که چ نیااند ها نشتتان دادهستتتیمارکستت

سیار قدرتمند و بسیار مستقل آغاز شد و انجام گرفتو ب به شکلی انکارگرخود توسط 

ر د یمواز تطور یچه مطالعهآن به طوری که ستترمایه را مجبور به انطباق با خود کرد.

شاک پار شکار سیصنعت پو ست ساخته آ  یتعاون خودمدیریتیاز  یدیسطح جد ،ا

 3۴3است. مستقل شدیداً توسط کارگران

 میتوانیم نیهمچن ،یدر سطح جهان یتا حدود یراستبهتر، گسترده اریبس حیدر سط

ی برای وتریکامپ یارتباط یهاشتتبکهمردم به شتتکل روزافزونی گونه هکه چ مینیبب

                                                      
342 See: Coriat, 1990; and Lazzarato, 1990. 

 دیداش کروپتکین رااست که  آشکارا همان چیزی ،یو ذهن یدیکار میان  میبه غلبه بر تقس گرایش نیا

 .شدای میتوسعه نیهر چن تیتقو ت، که خواهانساخمی مندعالقه

343 Fabbrica diffusa.به عنوان کارخانهی غیرمتمرکز یا پراکنده ترجمه میشود. نک  
 Quaderni di Territorio , 1978; and Mattera, 1980. 

و  ییایالتیپوشاااک ا عیکارگر در صاانا یطبقه فعالیت مسااتقم یهبر مطالع یمبتن یتا حد میتحل نیا 

 (.1990، سانتیلی والزاراتو ، Negriت )اس یفرانسو
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نت( تیبو  نترنتیا برای ماال،معاصر ) یهاشبکه کنند.ی خودشان تصاح  میاستفاده

ه ساخت (ARPANET) هیدر خدمت سرما فناوری یل توسعهیتسه یبرا اصلدر که 

ها استتتفاده هایی که از آنوستتیعا توستتط جماعتتنها نهشتتده و به کار افتاده بودند، 

و مُهر مادی آن خودمختاری را در ستازمان فنی ستیال و –اند کنند برستاخته شتدهمی

ندغیرمتمرکز خود حفظ می که -کن یانمداوم  ای را از تضتتتادهنیزم بل  یهاتالش م

صاح  مجدد آن، یدارهیسرما سرسختانه برای ت  یبه آزاد ی اکار کاربرانو وفاداری 

ستفاده و  ضای « حرکت»ا سر ف سرا سته بازآفریکه آفریده« سایبری»در  نی اند و پیو

 ستترشتتت طبقاتیو ترین گواه این استتتقالل، دهد. محستتوسکنند، تشتتکیل میمی

ست ایرویارویی ضاد ،که در کار ا ست « هکرها» دولت و انیم ت ا موانع ر که مکرراًا

ها که توسط سرمایه در تالش آن برای مهار و کنترل این شبکه- حرکت آزاد در برابر

 ریموج اخ لیمتحده به دل االتیدر ا عمدتاها آن 3۴۴شتتکنند.درهم می -اندشتتده جادیا

 3۴۵ها سر بر آوردند.ی آنهاتیو سرکوب فعال اختاللهدف  بادولت  ناموجهاقدامات 

ست تراما مهم مشهودتر کمچه آن شبکیکنندگان ب، شرکتا  هها هستند کهشمار 

قا از  با عملکرد خود هاد ای یشتتخصتت ورود ن از  ،(دولتی ای یشتترکت ،ی)علم ین

همچنین برای تعقی  عالئق خودشتتان )و بلکه  «یرستتم»کار  ینه تنها برا تکنولوژی

 لیشکاست، ت بودهتوجه قابلچه در چند سال گذشته آن .کنندیاستفاده مدوستانشان( 

ظم ن واژگونیبه هم به طور کامل  باًیها استتت که تقراز شتتبکه ایگستتترده یشتتبکه

                                                      
344 See Levy, 1984. 

345 See Sterling, 1992. 

 یعنی) «یمعنو تیحقوق مالک»در دفاع از  یساایو پل قضاااییاقدامات  قیاز طر یمداخالت دولت سااایر 

شتراک ریفراگ «ییایدر یدزد» هیافزار( علنرم دیتولبازکنتر    رشتسخ داده است. ها ربرنامه یگذارو ا

ه ک «افزارهارایگان»و  «افزارهااشتراک»ها آشکار است و در ازدیاد ینوآور یآزادانه عیتوزباز یستیکمون

ود گرفته خبه  یدر دسترس هستند، شکم قانون یوتریکامپ یهادانلود از شبکه یبرا یابه طور گسترده

 است.
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سترشبه کنونی و هم  صای میافراد هم اجتماعات خودمختار گ ه به یابند کفکری اخت

سلهشیوه سل صل ی غیر شتراک امیال خود به هم مت صرفاً با ا مراتبی و ریزوماتیک، و 

شبکهه عبارتند از ن هااند. ماالشده ستقل مانند تنها   ای PeaceNet ،EcoNetهای م

سم یهاشبکه وندر کالیراد یهاشبکههمچنین ، بلکه 3۴6اروپا یشبکه-ضد  یر

 یپستتت فهرستتت) L-Activو ( 3۴۷ی اقتصتتاددان مترقی)شتتبکه L-Pen همچون

 .BITNETدر  Listserv ون( در3۴۸اکتیویست

ست که ا نیا ،ردیقرار گ دیمورد تأک دیبا جانیچه در اآن صرفاًشبکه نیا ه ن ها 

سط  سط درونهای طبقهبچه-« های کامپیوترخوره»تو ست دارند با ی متو گرا که دو

ست، بلکه به -کامپیوترها بازی کنند شرکت یشتریب مرات به تعداد د کنندگان در از 

ر . دکنندکار میسسات ؤاز م ی متنوعیمجموعهدر  شود کهتشکیل می هاجماعت نیا

وسط ت عمدتاًممکن است  دان مترقیاقتصاد یشبکه همچونها از شبکه یکه برخ یحال

شگاه شامل ی شبکه-ضد ای PeaceNet سایرین همچون شکل بگیرند، یاندان اروپا 

مام انواع افراد عالی در ت ند. آن نبردهاها و تیف یاد  مورد رچه دهستتت کامپیوتر »ازد

ص ستردهمتحده )که  االتیدر ا «یشخ ست(  گرید یهر جا از ترگ  ، توجه بودهقابلا

سریع آن به نحوه س ای ازدروازهی تطور  ست که افراد و  تارتباطاو  جیب های جنبشا

صورت منزوی را به هم پیوند می سل در غیر این  ستین ن شدید با نخ دهند. در تقابل 

سبک آرکید های کامپیوتریبازی سیاری ا( ونیزیمانند تلو) که ،3۴9به  سیر ب  زدر تف

شافراد،  ستی اجتماعی به یاخته یبه فروپا صفحهه سبیده به  صرفاً منفعل و چ ی ای 

                                                      
346 European Counter-Network 

347 Progressive Economist Network 

348 Activist Mailing List 

 های بازی کامپیوتری قدیمی. مماشین 349



 ومن کاسبیی ههری کلیور / ترجمه ۵32 

شبکهنمایش کمک می سترش  شد تعاون کنند، مودم و گ های ارتباطی، رگ و پی ر

 آورند.های چشمگیری فراهم میاجتماعی جمعی را در مقیاس کالن به شیوه

 پیامدها

شترک در ا صر م سکله کردیدو رو نیعن سرما فراروی یبه م ست از  یدارهیاز  عبارت

تجستتم موجود که از پیش  یهاتیفعال ، شتتناستتاییحالزمان در  ندهیآ یجستتتجو برا

 نیابه نظر من،  ی زندگی هستتتند.بدیلی از تعاون اجتماعی و شتتیوه و دیجد اشتتکال

 یمانزهای کروپتکین را در همان چیزی است که پژوهش و نوشته آن جیجستجو و نتا

 بخشیها طراوت الهامو هنوز به آن ،ساختمی زیانگ جانیجذاب و ه چنین ه بودکه زند

شدمی شبفرد عمیقاً که او نیانه . فقط بخ شن )اما محتوم به  ینیخو بود که امیدهای رو

گونه سرآغاز مسیرهای بهتر را به آینده ببیند دانست که چهشکست( داشتو بلکه می

شان دهد.  شتی همان نیاو به دیگران ن س سر صر مارک ست که کار معا  یهاستیا

ساختهجال  را چنین« اتونومیست»  یرتیتر و قوجوان سمیها مارکساست. آن توجه 

 یمردم واقع نبردهایکه در  کردند،خورده خسته و شکست کیشیراست نیگزیرا جا

امیال و  عناصتتر یبرخ الاقل قادر بوده استتت تا  یترتبدینو  از نو به وجود آمده

 ند.ک بندیها را صورتزایی آنارزش-های خودپروژه

که میهر دو مورد،  در مدهایی وجود دارد  یا فاده  های موردتوان از روشپ استتت

از جمله روستتیه و ملل دیگر -ی که بخش اعظم دنیا بحران یهانی. در ماستتتخراج کرد

سابق ست، باید راه -شوروی  ستقل هایی را رو به جلو در فامروزه درگیر آن ا عالیت م

جا را یافت، و فقط در آن« هاحلراه»توان جا میجو کرد. فقط در آنخود مردم جست

 کروپتکین، 191۷. در ستتال پرورش دادرا  ییهاحلراه نیچن یتوان قدرت اجرایم

مه: دیدر بحران درا خطرات  جا که در  جاع و هم خطراتی  بدل هم خطرات ارت ی م

ما دوباره باید  199۲ه پارلمانی چه بلشتتویکی. در ستتال اند، چانقالب پوشتتانده شتتده
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چه در  3۵۰ی نمایندگان خلقخطرات را شتتناستتایی کنیم و نام ببریم: چه در کنگره

صندوق ب سال  نیپول. کروپتک یالمللنیدفاتر  ست که کجا یم نیهمچن 191۷در  دان

ضا برا جادیخطرات و ا آنمخالفت با  یقدرت برا به دنبال دیبا س مردم یف  یراب هیرو

شان بگردد: هاحلراه آفرینش ستقل تیدر فعالی سال . کارگران و دهقانان م ، 199۲در 

ست یقدرت نیکه چن مینیتا بب مینگاه کن به اطراف خود دیبا مجدداً جا نهفته ک ممکن ا

سیج آن تالش کنیم، هم  شد، و برای ب سبا آن، زیرا در خارج از  همو  هیدر داخل رو

ی اخیر یاد داده ی دو دههی آن زمان منزوی نیست، و نجربهاندازه به گریداین کشور 

 جیدر بس زاییارزش-جا، منبع مهم پشتیبانی از خوداست که برای تمام مردمان در همه

در  م،یدانیطور که مهمان 3۵1.انددستتتدوربستتیار اغل  که  افراد دیگری قرار دارد

تمرکز،  هم در برابر ارتجاع ورابر در بهم مقاومت  یقدرت کارگران برا 191۷ستتال 

های تمرکزگرایی، نیات خود را در پس لفاظی انیگوسخن رایآمد، زاز آب در یناکاف

 ریپذامکان گرید لفاظی نی، چن199۲در ستتال  هامروز درخشتتان انقالبی پنهان کردند.

د وجو یدولت یو فرامل یمقامات مل آن فقط زبان بیگانه و یکنواخت یجا بهو  ،ستین

 دارد.

 بر کاری که امروزه انجامش هنوزانجام داد، و  در آن زمان نیتکپورکه ک کاری

ی بندجو و درک امیال و فعالیت مستقل مردم بود، و بعد صورتجست ،واج  استما 

کند. تنها ها کمک میها و هم به توانمندسازی آنها به طرقی که هم به گردش آنآن

به شکلی معنادار، ادامه و گسترش آن درون بستر کنونی راه افتخار به کار کروپتکین 

                                                      
350 Congress of People’s Deputies 

و  هکاراگوئین ،یجنوب یقایآفر تنام،یها عبارتند از: وآن نیترهسااتند، اما واضااح کرور کرورها مثا  351

 یبوده اسااات که فضاااا و منابع کاف یالمللنیب تیحما جیبسااا قی. در هر مورد تنها از طرنیفلساااط

 .به دست آیداستقال   یبرا نبردها زنده نگاه داشتن یبراتوانست می



 ومن کاسبیی ههری کلیور / ترجمه ۵34 

ی بحران، بگذارید مانند او منابع نوآوری و قدرت مردمی را در استتت. اکنون در میانه

 جو و حمایت کنیم.ها، جستحین شناسایی و مبارزه با تمام موانع بر سر راه رشد آن

کنندگان روس ز شتترکتتمایل دارم ا  ،یعج نیستترزم نیدر ا ایهبیعنوان غر به

سم که چه چیزی از کروپتکین ا بحران یاد گرفتند که در مقابله ب در این کنفرانس بپر

آن هنوز  کجاکه  رمیبگ ادیها خواهم از آنیمها مامر ثمر استتت  کنونی برای آن

خواهم ی  مپویایی دارد یشورو ریاتحاد جماه یهاابهخر انیمتقابل در م ی یارییهروح

شنوم ک شد آن محلی خطرات کدامو  ند،ستیه امکانات آن چب به   کنندیم دیتهد را ر

در طرف  زهایچ نیا ییایدر مورد پو یزیاز ما چ یخود مطمکن هستتتم که برخ ینوبه

نابرامیدانیم ایدن گرید ید نی. ب گذار ید. میبا هم توافق کن ب گذار تان  ب هانداستت و  برد

اشتت عادت د نیتکپکرو ترکه پ ییهاداستتان آن نوع م،ییرا بگو هاامکانها و جنبش

 .میبا هم انجام ده میتوانیم کاری چه ببینیمو  تعریف کند،
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 مترجم یادداشت
عنوان جدیدترین کتاب شانتال موف استاد علوم سیاسی « چپ یسمدر دفاع از پوپول»

تز  1آن را منتشر کرد. ۲۰1۸مینستر است که انتشارات ورسو در سال دانشگاه وست

یستی ی پوپولطور خاص اروپای غربی در لحظهاصلی موف در این کتاب این است که به

بندی هژمونیک نولیبرال پدید آمده است. برد که بر اثر بحران در صورتبه سر می

های آتی میان پوپولیسم راست و پوپولیسم چپ رو، او محور تعارض را در سالازاین

ا که کدام یک از این نیروها دست باال را پیدباور او بسته به اینکند. بهبینی میپیش

 د. باش تریکدموکرات یااقتدارگراتر  تواندیم یدجد یکهژمون دیبنکند، صورت

استحاله  اش به نولیبرالیسمزعمدموکرات که بهتطلبی عقیم احزاب سوسیالاو با نقد اصالح

اند و نیز راهبرد انقالبی چپ افراطی که بر گسست کامل از نظم موجود داللت یافته

کند که اصول پافشاری می« طلبی انقالبیحاصال»پیروی از ژان ژورس بر دارد، به

بندی هژمونیک جدیدی کوشد صورتپذیرد اما میدموکراسی را میمشروعیت لیبرال

 بخشد. کند و بدان عمق میریزی کند که دموکراسی را احیا میرا پی

دهندگانِ به احزاب پوپولیستی دست راستی راهی سهل سواد خواندن رأیباور او بیبه

احزاب چپ میانه است تا ضمن نپذیرفتن مسکولیت خود در پدیدآمدن چنین برای 

 ینا شکست چپ یاصل یلگفت دل توانیدرواقع، م وضعیتی، به تغییرات تن ندهند.

ر کارگ یطبقه یگرا خودشان را صداراست هاییستپوپول» یژکقول ژاست که به

 دینخبگان جد یصدا گراچپ هاییبرالل کهیدرحال کنندیم یشده معرفسرکوب

کراتیک ی دمودهندگانِ به چنین احزابی باید هستهجای سرزنش رأیبنابراین به«. هستند

                                                      

 توسط مترجم و  ینبه قلم همکه  ی کتاب استمتن حاضر برگرفته از مقدمه1 

 .  خواهد شد منتشر یانتشارات اختران به زود
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خواهانه به آن داد، امری که مستلزم رسمیت شناخت و بیانی ترقیمطالباتشان را به

 اندازی احزاب چپ و اتخاذ راهبردی پوپولیستی است. پوست

وف مدل اقتصادی مناس  برای این دوران جدید است. ورزی می مبهم در استداللنقطه

ی جدید مناس  نیستند، زیرا های کینزی برای این دورهحلاو که معتقد است راه

دارند، روشن  دنبالمحیطی سنگین بهی باال بردن تقاضای مصرفی تبعات زیستواسطهبه

 مناس  باشد. تواند اقتصادی برای این شرایط جدید می کند چه نوع سیاستنمی

حیح تواند به فهم صکتاب فوق هرچند در بافتار اروپای غربی نوشته شده است، اما می

از  چندان دور، شکلیهای نهدینامیک سیاست در سایر بافتارها نیز کمک کند. در سال

که  هاطل پوپولیسم راست در کشور ما نیز تجربه شد. این درحالی بود که اصالح

اض بر تن دارند هرگز حاضر نشدند نقش خودشان را که غرق در همواره قبای اعتر

گرایانه بودند در ظهور پوپولیسم بپذیرند و با های نولبیرالی و نخبهاجرای سیاست

 دادند تا به چرخشدهندگان و ... ربط میسوادی رأیفرافکنی آن را به عواملی چون بی

ه را برای ظهور شکل جدیدی از تردید راها بیشان تن ندهند. آندر اصول اساسی

 اند.  پوپولیسم هموار کرده

 عبارتند از: فصول آن ینکه عناو است شده یفلأفصل ت کتاب در چهار

 ی پوپولیستییکم   لحظه

 دوم   آموختن از تاچریسم

 کردن دموکراسیسوم   رادیکالیزه

 چهارم  برساختن مردم

 خوانید.ی کتاب را میدر ادامه، مقدمه
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 دفاع از پوپولیسم چپدر 

 درک سرشت بزنگاه کنونی وکه این باور راسخ من است  رو کتاب پیشبنای سنگ

د امری عاجل است. ما شاه چپ یبرا نمایانگرش است« ی پوپولیستیلحظه» چالشی که

بندی هژمونیک نولیبرال هستیم و این بحران امکان برپایی یک نظم بحران در صورت

کند. برای شکار این فرصت الزم است با سرشت ا میتر را مهیدموکراتیک

 شان برای سیاست کنار آییم.   سال گذشته و پیامدهای 3۰های پدیدآمده در دگرگونی

ار دموکرات گرفت تردیدی ندارم که بسیاری از احزاب سوسیالیستی و سوسیال

ه نقدش تی کاند، برداشای از سیاست چسبیده، زیرا به برداشت نابسندهاندآشفتگی

هژمونی و راهبرد هایم بوده است. این نقد با کتاب هاست در کانون بازاندیشیسال

که مشترکاًًً با ارنستو الکالئو  1سوی سیاست دموکراتیک رادیکال،سوسیالیستی: به

 چاپ شد آغاز شد.  19۸۵نوشتم و در سال 

ی در نسخهکرد این بود که سیاست چپ، هم چیزی که در ما انگیزه ایجاد می

ها را ای از جنبشاش قادر نبود مجموعهاش و هم سوسیال دموکراتیکمارکسیستی

پدیده آمده بودند و درحکم ایستادگی در  196۸های دنبال شورشحساب بیاورد که بهبه

ی نبودند. بندهای طبقاتی قابل صورتهای سلطه بودند که در قال برابر طیفی از شکل

گرایان، پیکارهای ضد نژادپرستی و مسائل نبش همجنسموج دوم فمینیسم، ج

محیطی پانورامای سیاسی را عمیقاًًً دگرگون کرده بود اما احزاب چپ سنتی زیست

صد اصالح پذیرفتند. به قشان نبودند نمیمطالباتی را که مایل به تصدیق خصلت سیاسی

 کنیم. ی تحقیقی دالیل چنین وضعیتها بود که تصمیم گرفتیم دربارهاین کاستی

گرایی ما خیلی زود پی بردیم که موانعی که باید از میان برداشته شوند از دیدگاه ذات

گرایی ذات»گیرند. بر اساس این دیدگاه، که که در تفکر چپ حاکم بود سرچشمه می

                                                      

1 Hegemony and Socialist Strategy:Towards a Radical Democratic Politics 
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های سیاسی تجلی جایگاه عامالن اجتماعی در روابط تولید بود نامیدیم، هویت« طبقاتی

کرد. جای هیچ تعجبی نبود که چنین دیدگاهی ها را این جایگاه تعریف میو منافع آن

 نبودند عاجز بود.  « طبقه»از فهم مطالباتی که مبتنی بر 

های مدد یافتهبهگرا ذات یکردرو ینابخش مهمی از کتاب فوق به رد 

، 1گرامشی وهای آنتونیها با یافتهپساساختارگرایی اختصاص یافته بود. ما با آمیختن آن

یه توانست تنوع پیکارها علوبسط دادیم که میی بدیلی را شرح«گراضد ذات»رویکرد 

ها بندی آن پیکارکه به مفصلهای متفاوت سلطه را فهم و درک کند. برای آنشکل

کردن کالیزهرادی»ی سوسیالیستی بر اساس بیان سیاسی دهیم، پیشنهاد کردیم که پروژه

 شود.  بازتعریف« دموکراسی

ی ها که مطالبات طبقهارزیای از همای مبتنی بود بر تشکیل زنجیرهچنین پروژه

 شکل« ای جمعیاراده»کرد تا بندی میهای جدید مفصلکارگر را با مطالبات جریان

نامید. ما با  ۲«هژمونی گسترنده»گیرد که هدفش آفریدن چیزی بود که گرامشی 

تیم توانس« گرا و رادیکالدموکراسی کارت»اساس ی چپ بر بندی پروژهبازصورت

ی رهاین ترتی ، دایتر انقالب دموکراتیک را در آن پروژه بگنجانیم. بهی وسیعحوزه

ی کارگر محدود چون طبقه« عامل ممتازی»تعارض اجتماعی را بسط دادیم و آن را به 

ا ز استدالل ما، ادعای مهای ریاکارانه اتر، برخالف برخی خوانشنکردیم. به بیان روشن

یست. ی کارگر نزیان مطالبات طبقههای جدید بهدادن به مطالبات جنبشمعنای اولویتبه

به  شینییپ یتگونه محور یچه دادننسبتبدون  گراما تأکید کردیم که سیاست چپ

دی بنسازی مفصلهای متفاوت مطیعها را پیرامون شکلیکارها باید آنپاین کدام از  یچه

 کند.

                                                      
1 Antonio Gramsci 

2 expansive hegemony 
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 کردن/شدن پیکارهای دموکراتیکچنین نشان دادیم که گسترشِ و رادیکالیزهما هم

شد ی رهایی را دیگر نمیای کامالً آزاد دست یابد و پروژهتوانست به جامعههرگز نمی

مر شفافیتِ جزئیِ اها، پیکارها و عدمدرحکم برچیدن دولت تلقی کرد. آنتاگونیسم

سان یک ی کمونیسم بهخواهند داشت. به همین دلیل، افسانهاجتماعی همیشه وجود 

 روشنی دال بر پایان سیاست بود تت باید کناررسیده تت که بهآشتیی شفاف و بهجامعه

 شد. گذاشته می

اش بحران در فرماسیون هژمونیک کتاب در بزنگاهی نوشته شد که مشخصه

 یبرالیولن مستقر شده بود. یورشیهای پساجنگ دموکراتیک بود که در سالتسوسیال

چنان ها همبود اما این ارزش دموکراتیکتیالسوس یهاارزشچالش کشیدن در حال به

دهی به عقل سلیم در اروپای غربی مؤثر بودند و هدف ما تجسم این بود که در شکل

م ها را رادیکالیزه کرد. افسوس، وقتی ویراست دوها دفاع و آنطور باید از آنچه

ی جدید متذکر شدیم بیرون آمد در مقدمه ۲۰۰۰در سال  هژمونی و راهبرد سوسیالیستی

، «سازیمدرن»پس از چاپ اول، پسرفتی جدی رخ داده بود. در پوشش  1۵که در طول 

شان را کنار گذاشته و «چپ»دموکراتیک هویت تای از احزاب سوسیالشمار فزاینده

 بازتعریف کرده بودند.« چپ میانه»م خودشان را با حسن تعبیر درمقا

چاپ شد، این بزنگاه جدید را  ۲۰۰۵که در سال  1ی امر سیاسی،دربارهدر کتاب 

 ۲را که در بریتانیا از سوی آنتونی گیدنز« راه سوم»جا، پیامد تحلیل کردم. در آن

 کرد بررسی کردم.و حزب چپِ نو آن را پیاده می 3شد و تونی بلرپردازی مینظریه

ز شده اقرمز هژمونیک کشیدهی جدید که خططور حکومت چپ میانهنشان دادم که چه

ود سازی نولیبرالی وجپیرامون این دگم که هیچ بدیلی برای جهانی ۴سوی مارگارت تاچر
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مشهور او، به اجرای چیزی رسید که « 1.آی.ان.اِیتی»ندارد را پذیرفته بود، همان 

« یمیانه»نامیده است. « دموکراتیک نولیبرالسیمتالی سوسینسخه» ۲استوارت هال

 بنیاد و تقابل چپ/راستبا این طرح ادعا که مدل سیاست رقی « رادیکال»اصطالح به

بین راست میانه و چپ میانه شکلی « اجماعِ در میانه»منسوخ شده است و با ستودن 

نه یک رویارویی جانبداراساالر از سیاست را ترویج داد که بر اساس آن، سیاست نه فن

 ی امور عمومی بود. طرفانهبلکه مدیریت بی

و  امروز، انتخاب نه میان سیاست اقتصادی چپ»گونه که تونی بلر گفته بود: همان

سازی نولیبرالی چونان جهانی« راست بلکه میان سیاست اقتصادی خوب و بد است.

نهیم و مسائل سیاسی به  مجبور بودیم به آن سر یهمگشد که تقدیری دیده می

چ ی اختیار مختصصان بود. هیموضوعات فنی صرفی فروکاسته شده بود که در حیطه

اقعی معنای وهای سیاسی متفاوت، بهفضایی برای شهروندان باقی نماند تا میان پروژه

ای «یعقالن»های شده بود که بر سیاستمحدود شان به این کلمه انتخاب کنند و نقش

 دادند مهر تأیید بزنند.  وبسط میخصصان شرحکه آن مت

ی پیشرفت یک دموکراسیِ در حال من برخالف آنانی که چنین وضعیتی را نشانه

ایند سرآغاز فر« پساسیاسی»کردند استدالل کردم که این وضعیتِ بلوغ معرفی می

 از ی امتناعنارضایی از نهادهای دموکراتیک است، امری که خود را در سطح فزاینده

 روزافزون احزاب پوپولیستی راست چنین نسبت به موفقیتداد. همدادن نشان میرأی

دهند که صدای مردم را که از سوی ها مدعی بودند که بدیلی را ارائه میو آنهشدار دادم

 گرداند. بر نیاز به جدایی ازها بازمینخبگان تشکیالت موجود مصادره شده بود به آن

ایط منظور خلق شری سیاست بهو تأکید مجدد بر سرشت جانبدارانهاجماع پساسیاسی 

 های ممکن اصرار ورزیدم.بر سر بدیل« آگونیستیک»الزم برای بحث 
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کردم که احزاب سوسیالیستی و چنان فکر میهم در آن زمانیابم که اکنون درمی

دن کری رادیکالیزهتوانستند دگرگون شوند تا پروژهدموکراتیک میتسوسیال

 د. کردیم اجرا کنناز آن دفاع می هژمونی و راهبرد سوسیالیستیدموکراسی را که ما در 

احزاب  های اروپای غربیپرپیداست که چنین نشد و در اکار دموکراسی

های که پوپولیسم راست پیشرویاند، درحالیدموکراتیک وارد فرایند زوال شدهتیالسوس

باعث شد تضادهای مدل  ۲۰۰۸ان اقتصادی سال همه، بحرمهمی کرده است. بااین

واقسام بندی هژمونیک نولیبرال از سوی انواعصورتامروزه نولیبرال برجسته شوند و 

ها( زیر سؤال برده ها و هم چپهای ضد دولت مسلط موجود )هم از سوی راستجنبش

صد ق و دیخواهم نام «یستیپوپول یلحظه»که  شود. این همان بزنگاه جدیدی استمی

 . کنم یواکاو جایندارم آن را در ا

کتاب پیش رو دو استدالل اساسی دارد: یکم، برای مداخله در این بحران هژمونیک 

باید مرزی سیاسی ترسیم کنیم دوم، پوپولیسم چپ، درحکم راهبردی گفتمانی برای 

ستی ا، در بزنگاه کنونی همان نوع سی«الیگارشی»و « مردم»کشیدن مرز سیاسی میان 

 دهد که برای احیا و تعمیق دموکراسی مورد نیاز است. را شکل می

را نوشتم پیشنهاد کردم که مرز چپ/راست از نو  ی امر سیاسیدربارهوقتی کتاب 

سیم طور سنتی ترسان که بهام که چنین مرزی )بداناحیا شود اما اکنون اطمینان یافته

اقسام ویست که محتوای انواعبسنده ن اییی جمعبندی ارادهشد( دیگر برای مفصلمی

اه مجموعه گی پوپولیستی تجلیمطالبات دموکراتیکی است که امروزه وجود دارند. لحظه

عین های اجتماعی متوانند بر اساس منافع دستهمطالبات ناهمگونی است، که صرفا نمی

جدیدی از  هایشکل ˚داری نولیبرالیبندی شوند. افزون بر آن، در سرمایهصورت

 ها منجر به پدیدآمدن مطالباتیاند که خارج از فرایند تولیدند. آنسازی ظهور کردهمطیع

های شده بر اساس ترمهای اجتماعیِ تعریفاند که دیگر متناظر با بخششده

ها در ساختار اجتماعی نیستند. چنین مطالباتی تت دفاع از آن شناختی و موقعیتجامعه
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طور کارها علیه تبعیض جنسی، نژادپرستی و سایر اشکال سلطه تت بهزیست، پیمحیط

ی شیوهباید به امروزه دلیل، مرز سیاسی همیناند. بهروزافزون نقشی محوری یافته

چنین نشان خواهم داد که بُعد ترسیم شود. با وجود این، من هم متقاطع «پوپولیستیِ»

ت ست که برای بزنگاه کنونی مورد نیاز اسبرای تعیین آن نوعی از سیا« پوپولیستی»

ه این هایی باشد کباشد تا نمایانگر ارزش« چپ»کافی نیست بلکه باید پوپولیسم 

 کند.پوپولیسم تعقی  می

راهبرد پوپولیستی چپ با تأیید نقش حیاتی گفتمان دموکراتیک در تخیل سیاسی 

 یکعنوان دال هژمونبه یر دموکراستت بر محوارزی ی همجوامع ما و از راه ایجادِ زنجیره

انداز آرزوهای بسیاری از مردم طنین ˚سازیدر میان پیکارهای گوناگون علیه مطیعتت 

میان پوپولیسم راست و  ˚یاسیتعارض سمحور  یندهدر چند سال آنظرم شود. بهمی

 ی)یعنی اراده« مردم»برساختن  مددتوان بهپوپولیسم چپ خواهد بود. درنتیجه می

ای که از بسیج عواطف مشترک در دفاع از برابری و عدالت اجتماعی سرچشمه جمعی

 ارزه کرد. کند مبیم یجراست ترو یسمکه پوپول هراسییگانهب هاییاستسگیرد( با می

ازگشت ب»حاکی از « ی پوپولیستیلحظه»ی بازآفرینی مرزهای سیاسی، در هنگامه

تواند راه را برای ت است. این بازگشت میهایِ پساسیاسپس از سال« امر سیاسی

 دموکراتیکتهایی که نهادهای لیبرالهای اقتدارگرایانه باز کند تت از راه رژیمحلراه

های تواند به بازتأکید بر و بسط ارزشچنین میکنند تت اما همرا تضعیف می

اسی روهای سییک از نی چیز بستگی به این دارد که کدامدموکراتیک منجر شود. همه

موفق شود و چه نوع  کردن مطالبات دموکراتیک کنونیتواند در هژمونیکمی

 یروز به در خواهد آمد.پپوپولیسمی از میدان نبرد علیه پساسیاست 
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)دورانی که اغل    19۷۸تا  19۴۵ی کارگری در فاصلههای چشمگیر جنبش پیشروی

شود( و گسترش چشمگیر حقوق داری از آن یاد میعنوان دوران طالیی سرمایهبه

ها در دو سوی آتالنتیک شمالی )امریکای اجتماعی، سیاسی و کارگری که این جنبش

ین لی و همشمالی و اروپای غربی( به دست آوردند، به واکنش دستگاه اقتصادی و ما

هایی تها سیاسکه تأثیرات بسیار داشت. این دستگاه –ای انجامید طور سیاسی و رسانه

طور جدی های نولیبرالی علیه جنبش کارگری تدوین کردند که بهکالً موسوم به سیاست

های کارگری کاست و حقوقی را که در طول چند دهه به دست آورده از قدرت جنبش

 بودند کاهش داد. 

گویند. در اغل  این کشورها از روشنی از این تغییرات سخن میارهای موجود بهآم

درآمد نیروی کار از تولید ناخالص داخلی به نفع درآمدهای سرمایه کاهش  19۸۰ی دهه

 (1یافته است.)

در جهان  الگوی مسلط -ی سیاسی طبقات حاکم یعنی پروژه -درنتیجه، نولیبرالیسم 

ای هم م در امریکای شمالی، شد. درنتیجه، روایت و گفتمان تازهغرب، هم دراروپا و ه

ی کارگر )که دار و یا طبقهی سرمایهحاکم شده است که در آن مفاهیمی چون طبقه

ها و گفتمان سوسیالیستی بودند( در عمل از ادبیات سیاسی و بررسی یدرواقع مشخصه

دهد که چرا حتی رهبران وضیح میی فکری تاین زمینه اند.های عمومی حذف شدهرسانه

ی همبارز»کنند. مفهوم و روایت احزاب چپ هم دیگر از ادبیات طبقاتی استفاده نمی

شده  ها حذفها و گفتمانی کارگر هم از این روایتکنار گذاشته شد و طبقه« طبقاتی

ان و دتبدیل شد. این گفتمان جدید قشربندی اجتماعی را به ثروتمن« ی متوسططبقه» به

ی د طبقهگیرنها تقلیل داد و بقیه هم که درمیان این دو قرار میها و فقرا و پایینیباالیی

د که کنناندیشان هم فکر میهستند. شماری از نویسندگان حتی در میان چپ متوسط

م که توانم به شانتل موف اشاره کنبندی مفید است. در میان این نویسندگان میاین طبقه



 

 
 

 چرا پوپولیسم چپ کافی نیست؟ ۵۵1

ی های پوپولیسعنوان جنبشچه بهای در مورد اعتراضات شهروندان و آنستردهطور گبه

 پردازی کرده است. تعریف کرده، نظریه

در دفاع  –زبان منتشر شده است ترین کتابش که در دنیای انگلیسیموف، در تازه

معتقد است که علت سقو  احزاب چپ این بود که در  –از پوپولیسم چپ 

ر کند که تأکید چپ باند. او ادعا میوی طبقات اجتماعی تأکید داشتهشان رهایبررسی

ی طبقاتی اشتباه بزرگی بود چون باعث شد تا به دیگر وجوه منازعات موجود مبارزه

 که درواقع ربطی توجهی شود. موف معتقد است که امروزه انبوهی از علل متناقضکم

علیه « هاپایینی»های متعدد شهای طبقاتی ندارند، به صورت جنبهم به تناقض

است )البته بدون این که توضیح بدهد که چه کسانی در باال و چه کسانی « هاباالیی»

ی در پایین هستند و بدون این که مناسبات بین این دو گروه را توضیح بدهد(. نکته

و ت ها مشترک اساصلی از نگاه این نویسنده، بررسی عواملی است که در میان پایینی

هایی را که با ی آنها را متحد کند. در این چارچوب فکری موف همهتواند آنمی

ز جنبشی خواند، اگیرد پوپولیست میای را دربر میاند، که طیف گستردهها مخالفباالیی

که به رهبری لوپن در فرانسه وجود دارد تا حزب کارگر جدید انگلیس و یا حزب 

ک بین پوپولیسم چپ و راست را قبول دارد و منظورش پودموس در اسپانیا. موف تفکی

هایی است که خواهان دموکراسی و کاهش نابرابری ی آناز پوپولیسم چپ هم همه

اهیم کدام از این مفطلبانه دارند( بدون این که هیچهستند )اهداف دموکراتیک و برابری

داری ارزش زیادی را تعریف کند. او معتقد است که جداکردن سوسیالیسم از سرمایه

دهد از دموکراسی رادیکال نام ببرد که به گمان جای سوسیالیسم ترجیح میندارد و به

 او هدفی است که باید از راه دموکراسی لیبرال به دست آورد. 
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 پاسخ به شانتل موف: پوپولیسم چپ کافی نیست
ات مهمی ند نککالزم به تکرار نیست که بسیاری از نکاتی که شانتل موف مطرح می

اهمیت تلقی شود. ولی روشن است که نگاه تحقیرآمیزش به هستند و نباید کم

و  درستی درک نکند که چه رخ داده استسوسیالیسم و تحلیل طبقاتی باعث شد که به

ها را کند آنکه او فکر می –داری ی سرمایهیافتهیا درحال حاضر در کشورهای توسعه

به بعد  19۸۰ی دهد. با توجه به آن چه که از دههیزی رخ میچه چ -شناسدبه خوبی می

توان پذیرفت که عدم توفیق انتخاباتی احزاب مترقی و یا دانیم به دشواری میمی

کند به خاطر استفاده از گفتمان طبقاتی بوده باشد گونه که موف فرض میگرا، آنچپ

ا دموکرات اروپا، رسوسیال )البته حزب دموکرات امریکا و نیز احزاب سوسیالیست و

 توان حزبگرایانه دارند نمیهای مترقی و حتی چپاگرچه بعضی از اعضایش دیدگاه

کند چون در جهانی که من دانم شانتل موف در کدام سیاره زندگی میچپ نامید(. نمی

یک از رهبران کنم )اروپای غربی و امریکای شمالی( درعمل هیچدر آن زندگی می

 های خوددر گفتمان« ی کارگرطبقه»و یا « ی طبقاتیمبارزه»از عبارت  احزاب چپ

و یا  «ی متوسططبقه»ی کارگر از عبارت ها به جای طبقهاند. درواقع آناستفاده نکرده

هاست که این روایت استفاده از طبقات کنند. درواقع مدتاستفاده می« ی مردمیطبقه»

تأکید »فتمان رسمی احزاب چپ حذف شده است. ی طبقاتی از گاجتماعی و مبارزه

که به ادعای موف موج  سقو  محبوبیت انتخاباتی شده در « چپ بر طبقات اجتماعی

جا وجود نداشته است. آنانی که مسکول افول محبوبیت انتخاباتی چپ هستند )از هیچ

اند. ه نکردهفادهایی استها یا تحلیلجمله کلینتون، بلر و شرودر( هرگز از چنین عبارتآن

ی کنار یرندهدموکراتیک دربرگزدایی گسترده از گفتمان سوسیالیستی و سوسیالسیاست

د و اسناد توان با شواهسادگی میگذاشتن یا کتمان ادبیات طبقاتی بوده است. درواقع به

ی کارگر را فراموش نشان داد که علت اصلی سقو  این احزاب این است که طبقه
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های خود این احزاب را کنار گذاشته و از جنبشینوبهی کارگر هم بهبقهاند و طکرده

 ( ۲نوظهور پوپولیسی حمایت کرده است.)

 های طبقاتی دیگر نامربوطند و )عالوه به گمان من پذیرش این نکته که مقولهبه

مبارزه  لشود تا نتوانیم دیگر اشکاها نادیده بگیریم( باعث میو یا این که اصالً این مقوله

 پوشی دارد وهای هویتی همی اجتماعی با دیگر مقولهرا درست بفهمیم. چراکه طبقه

گذارد. برای ماال، خصلت و عالوه بر رفتار اعضای هر جنبش اجتماعی اثر میبه

جتماعی گیری طبقاتی اطور عمده سمتهای گوناگون فمینیستی را بهگیری جنبشسمت

 هایهای مهمی که بین تکامل جنبشکند. تفاوتیرهبران آن تعریف و تعیین م

فمینیستی در امریکا و اسپانیا وجود دارد از همین روست. جنبش فمینیستی اسپانیا  با 

بش در مرات  از این جنداری و سوسیالیستی، بهعنوان جنبشی ضدسرمایهتعریف خود به

ی ملی زنان )جنبش اصلهای مشابهی برای سازمان تر است، چراکه ویژگیامریکا مترقی

 ( 3تصور نیست.)فمینیستی امریکا( اصالً قابل

 

 ی کارگرای چون طبقهشدههای فراموشاهمیت مقوله
کشورهای دموکراتیک اروپایی  های مردمی که دری جنبشقرن بیستم همه طول در

مردم  ی کارگر و دیگر طبقاتترین بهبود در کیفیت زندگی و رفاه طبقهموج  بیش

اند، در ایدئولوژی سوسیالیستی با شده -دهند ی جمعیت را تشکیل میکه بخش عمده -

ی تنوعی که دراین ایدئولوژی هست، ریشه داشته است. بنیان انتخاباتی همه این همه

ویژه به –ی کارگر این کشورها بود که در ائتالف با دیگر طبقات ها طبقهجنبش

ن نوع داد. ایشان را تشکیل میهای اجتماعیفعالیتبنیان  -هایی از طبقات میانی بخش

ورژوازی ی متوسط، بهای فوقانی طبقهفعالیت اجتماعی با رفتار اجتماعی و سیاسی الیه

 بورژوازی تفاوت دارد. و خرده
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 کردن جامعه وای که براساس ایدئولوژی سوسیالیستی بود دگرسانهدف پروژه

الیسم بود که در پی آن در کنار دیگر انواع داری با سوسیجایگزین کردن سرمایه

ی کارگر پایان داده شود. به این روال جوامعی که در کشی از طبقهها به بهرهکشیبهره

ها بهره اند جوامعی هستند که در آنتر عمل کردهی سوسیالیستی موفقاجرای این پروژه

زرگی از که بخش بتنها کارگران خصوص جنسیتی کمتر است. نهکشی طبقاتی و به

اند. شواهد موجود مند شدهها بهرهطور کلی از این پروژهآنان زن هستند، بلکه زنان به

ی به اجرا تری سوسیالیستی را با موفقیت بیشدهد که کشورهایی که پروژهنشان می

ای از درآوردند )برای نمونه سوئد که احزاب متمایل به سوسیالیسم در بخش عمده

ی مسائل زنان هم د از جنگ دوم جهانی درقدرت بودند( در زمینههای بعسال

اند )برای نمونه، کس  حق سقط جنین، مرخصی زایمان، تری داشتههای بیشپیشرفت

تری از زنان در مقامات ها، و حضور شمار بیشتر برای خانوادهخدمات حمایتی بیش

 قدرت در جامعه(.صاح 

 

 های مختلفضرورت همگامی در مبارزات گروه
مهم است تأکید کنم که هیچ یک از احزاب متمایل به چپ در کشورهای اسکاندیناوی 

ورد زنان هایی که در محزب قدرتمند فمینیستی نداشتند که در رسیدن به این پیشرفت

کننده داشته باشد. آن چه که وجود داشت یک جنبش پیش آمده است نقش تعیین

اش نهایی توجهی داشت و هدفمینیستی حساسیت قابلسوسیالیستی بود که به مسائل ف

کشی بود و درنتیجه اهداف فمینیستی را اهداف خود دانست و به دیگر هم حذف بهره

ناوی های سوسیالیستی اسکاندیش داد. حضور فمینیسم در جنبشکشی ربطاشکال بهره

فی بدانند که ها امکان زیادی بخشید تا این نوع اهداف را جزئی از کل اهدابه آن

ومی ی عمهای گسترده و متعددی بود و به صورت یک پروژهی حساسیتدربرگیرنده

در آمد. بدون شک این واقعیت که بخش بزرگی از طبقات مردمی زنان بودند درواقع 
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های جنبش سوسیالیستی همیشه یک بُعد فمینیستی هم داشته تضمینی بود که خواسته

 باشد. 

 

 ی پیشنهادی شانتل موف  های برنامهای از محدودیتونهعنوان نمامریکا به
 گذرد مقایسه کنید.چه را در بخش شمالی اروپا پیش آمد با آن چه که درامریکا میآن

عان ها و مدافداری است که در آن بخش شرکتی سرمایهامریکا یک کشور پیشرفته

 در بسیاری از کشورهای تری دارند.ی کارگر قدرت بیشها در مقایسه با طبقهشرکت

سیاسی  یهایی که در توسعهشمال اروپا مال سوئد وضعیت متفاوتی وجود دارد. تفاوت

ت، دهد که چرا نابرابری در توزیع ثرودر صد سال گذشته اتفاق افتاد در واقع توضیح می

درآمد و قدرت سیاسی درمیان طبقات اجتماعی، براساس جنسیت و براساس نژاد در 

 اند.کنندهواقع خیرهها بهمرات  بیشتر است. تفاوتبهامریکا 

تصادفی نیست که امریکا یکی از معدود کشورهای دموکراتیک است که  جنبشی 

ت کشی طبقاتی، نژادی و جنسی باشد. واقعیاش حذف بهرهسوسیالیستی نداشته که هدف

ی زنان، همان طور های آزادی زنان داریم، مال سازمان ملجا جنبشدارد که ما در این

ها و برای که در حمایت از حقوق سالمندان، حقوق مدنی و یا در حمایت از اقلیت

ت کننده اسهایی هست. ولی وضعیت در امریکا بسیار گیجمنظورهای خاص هم جنبش

هاست ما سازمان ملی زنان را عنوان ماال یکی از شواهدش هم این است که سالو به

سه چنان در مقایها زن  ولی زنان در امریکا هما عضویت میلیونداریم که جنبشی است ب

تری دارند. با توجه به مرات  کمی اروپا، حق و حقوق بهبا کشورهای عضو اتحادیه

عالی پیش آمده بعید نیست بخشی از همین حقوق اندک تغییراتی که در اعضای دیوان

 را هم از دست بدهند. -برای ماال حق سقط جنین  –
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 کشی: طبقه، جنسیت و نژادمناسبات ضروری بین انواع مختلف بهره
پا ی اروتوان دید. درمقایسه با کشورهای اتحادیهدر مورد سالمندان هم وضع مشابهی می

 تر است و دسترسی به خدمات بهداشتیهای کمک به بازنشستگان در امریکا کمبرنامه

نسبت محدود است و بت از نیازمندان، بههای مراقبت سالمتی و مراقهم با وجود برنامه

. این آیددسترسی به خدمات بهداشتی به صورت بار سنگینی بر دوش خانوارها درمی

ها کمبود حقوق اساسی در میان کارگران در امریکا هم وجود دارد که برای آن

ی مشترک درآمده است )امریکا کشوری است امنیت شغلی به صورت یک پدیدهعدم

خصوص در توان کارگرها را اخراج کرد( و بهتر از دیگر کشورها مین راحتکه در آ

 ت. تر اسپوست این عدم امنیت به خاطر تبعیضات نژادی بیشمیان کارگران سیاه

کشی براساس طبقه، جنسیت و دهد بهرهشواهد زیادی وجود دارد که نشان می

، اگرچه تر استی اروپا بسیار بیشسن و نژاد در امریکا در مقایسه با کشورهای اتحادیه

بت کشی وجود دارند نسپذیر در برابر بهرههای آسی هایی که برای دفاع از گروهجنبش

زرگ های بشود که در کشوری با جنبشگونه میتر است. چهی اروپا بزرگبه اتحادیه

 ها حقوقیگروهتوانان، اعضای این ها و یا کمدر دفاع از منافع زنان، سالمندان و اقلیت

 این قدر ناچیز دارند 

توان در این واقعیت مشاهده کرد که در امریکا جنبشی سادگی میعلت را به

دیگر بپیوندد و در کلیت خود خواهان ها را به یکی این جنبشوجود ندارد که همه

کشی باشد. به عبارت دیگر، مشکل فقدان یک جنبش حذف و یا کاهش بهره

 های اجتماعی تحتی این گروههای همهی خواستهکه دربرگیرندهسوسیالیستی است 

 روند وکشی باشد. این کارت مبارزات اعتراضی که هر کدام راه خودشان را میبهره

ها شده است. شواهد موجود تقاضاهای مجزای خود را دارند در واقع باعث تضعیف آن

کشی در امریکا حتی برای هگذارد. قربانیان بهردیگر جایی برای شک و تردید نمی

 کنند. دیگر رقابت میتوجه خدمات جامعه و دولت با یکجل 
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دانند که کار درامریکا میی محافظهاز سوی دیگر صاحبان تجارت و طبقه

هایی است که دست باال را دارند به همین دلیل به این گی قربانیان به نفع آنچندپاره

عالوه به کنند.دیگر جلوگیری میها به یکشدن آنزنند و از نزدیکگسستگی دامن می

ی سوسیالیستی دارند که با استفاده از مفهوم ای با پروژهطور خاص ضدیت ویژهو به

دیگر نزدیک کند. از این های متفاوت را به یککوشد این گروهی اجتماعی میطبقه

 ی زیادیواهمه – ی حاکمیعنی وحدت طبقات گوناگون اجتماعی علیه طبقه -پروژه 

 کند که باعثپذیر میدیگر وحدتی را امکانها به یکشدن آنوجود دارد چون نزدیک

کشی از طبقات گوناگون را شان برای بهرهشود و تواناییتضعیف طبقات حاکم می

که من افتخار آن را داشتم که از  –جسی جکسون  19۸۴دهد. وقتی در کاهش می

پوست، نامزد انتخابات ریاست ی اقلیت سیاهعنوان نمایندهبه خود را -مشاورانش باشم 

جمهوری کرد، نیویورک تایمز )که در واقع صدای سخنگوی نظام حاکم است( 

عنوان وقتی او خود را به 19۸۸آمیزی نوشت. ولی چهار سال بعد در ی ستایشسرمقاله

های نژادها و جنسیت یکه همه -کمانی ی کارگر در ائتالفی رنگینی طبقهنماینده

 اینامزد انتخابات کرد همان روزنامه در سرمقاله -ی کارگر را متحد کرده بود طبقه

وقتی در آخرین «. خواهد امریکا را نابود کندمی»این بار جکسون را متهم کرد که 

خواهد آرای گونه میاز جکسون پرسیدند که او چه 19۸۸حزبی سال انتخابات درون

به »ید پوست بالتیمور )یک شهر صنعتی( را به دست بیاورد او پاسخ داد کارگران سف

نافع پوست مکنم که چون کارگرند با کارگران سیاهاین طریق که آنان را متقاعد می

«. کنندتری دارد تا با صاحبان سفیدپوست شرکتی که در آن کار میمشترک بیش

لتیمور برد و چیزی نمانده بود جسی جکسون انتخابات درونی حزب دموکرات را در با

های گروهی ازجمله ابزارهای رسمی ی مطبوعات و رسانهکه با وجود ضدیت گسترده

 ترین انتخابات سالحزب دموکرات، انتخابات سراسری را هم برنده شود. حتی در تازه

 «خانوارهای کارگر امریکایی»، برنی سندرز نامزد سوسیالیست براهمیت وحدت ۲۰16
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گیرد، تأکید کرد. چیزی نمانده بود که های هویتی را نادیده میالفی که تفاوتدر ائت

های حزب دموکرات حزبی پیروز شود، هرچند مسکوالن و ارگاناو در انتخابات درون

شان هیالری )از جمله جنبش فمیتیستی و سازمان ملی زنان که نامزد مورد حمایت

  کلینتون بود( با او مخالفت کرده بودند.

بو  به هویت، های مرحال با توجه به گسترش محبوبیت پوپولیسم با تکیه بر مقوله

ای از تری دارد. تشویق پوپولیسم با تکار گستردهتأکید بر این نکته اهمیت بیش

کارگیری هیج داشتن این تکار بدون بههای مخالف وضع موجود، و گرامیجنبش

ها تواند موج  وحدت این جنبشواقع میها که درتر کردن آنمعیاری برای نزدیک

بشود تنها قادر است همان سرانجامی را بازتولید کند که در امریکا اتفاق افتاده است. 

های اجتماعی متعددی دارد ولی فاقد یک جنبش سوسیالیستی کشوری که اگرچه جنبش

 ها( درآن بسیار ضعیف است. است و جنبش چپ )و زنان و اقلیت

 

 ها ضروری است؟جنبشچرا همگامی 
های ها و حتی وحدت این گروهتواند باعث همگامی جنبشیکی از عواملی که می

هد تا دخود امکان نمیخودیگرایی بهگرایی است. با این همه ملیگوناگون بشود ملی

کند، ولی از همان ملیت است، نیروها را بسیج کنیم. این بتوانیم علیه کسی که ظلم می

توان در کاتالونیا )اسپانیا( مشاهده کرد. بخشی از دالیل سقو  وضوح میهموضوع را ب

 های نولیبرالی است که احزابسطح زندگی و رفاه در میان اقشار مختلف اجرای سیاست

ز اند. طبقات حاکم اجا تحمیل کرده و به اجرا گذاشتهگرای کاتالوینا بر مردم آنملی

ای بسیج اقشار گوناگون مردم علیه منافع خودشان پرستی( برگرایی )همانند وطنملی

ی نمونه اشتر اسپانیا در کلیتکنند. کاتالوینا و حتی در مقیاسی وسیعاستفاده می

 واضحی از این وضعیت هستند.
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ات ی اغل  طبقتواند دربرگیرندههایی که میساختن جنبشدیگر عنصر همگام

ی اجتماعی مشخص ی طبقهت مقولهجاست که اهمیاجتماعی باشد کدام است  این

ی پوستان و سالمندان، برای نمونه در کشورهای پیشرفتهشود. اغل  زنان، سیاهمی

اند )جال  است توجه ی کارگر و دیگر اقشار طبقات مردمیداری عضو طبقهسرمایه

تماعی است ی اجترین طبقهی کارگر بزرگطور عینی طبقهفقط درامریکا بهکنیم که نه

 کنند(. درعنوان عضوی از این طبقه تعریف میبلکه اغل  مردم درامریکا خود را به

بخش مهمی از اقشار میانی که اتفاق افتاده است، « کردنپرولتریزه»واقع در پی روند 

تنها هرو هستند و این وضعیت نثباتی روبهامنیت و بیبخش بزرگی از این طبقه با عدم

جه، شود. درنتیای طبقات میانی هم میتی شامل اعضای حرفهی کارگر که حشامل طبقه

ه کشی در آن ریشی اشکال گوناگون بهرهبرای ایجاد بنیان و هدف مشترکی که همه

ی سوسیالیستی )که تأکیدش بربهبود وضع زندگی طبقات مردمی دارند یک پروژه

ه نژاد و جنس ب -ی حاکم طبقه –است( موردنیاز است. در جوامعی که دشمن مشترک 

اد است. باید تأکید کنیم که تغییر در جنسیت و یا نژ تربرتر تعلق دارد این نیاز بیش

چه که معمول است یعنی مردان سفیدپوست( ضرورتاً به نفع اکاریت نخبگان )از آن

در طول  .ی کارگر هستند(کل و یا اکاراً از طبقهپوستان نیست )که یا بهزنان و سیاه

ای از پوست، باراک اوباما، که بخش عمدهجمهور سیاهوری اولین رییسجمهریاست

پوست کرد، سطح زندگی طبقات مردمی سیاهتشکیالت اقتصادی و مالی از او حمایت می

 در امریکا تغییر نکرد. 

ندارد  ها هیچ توضیحی برای تغییربرای بسیاری از مبلغان پوپولیسم استراتژی آن

که  جاستاند. و اینجا رسیدهگونه به اینسانی هستند و چهکه طبقات فرادست چه ک

یابد و باید به رسمیت شناخته شوند. در اغل  شده اهمیت میهای فراموشهمان مقوله

ها کسانی هستند کشورهای اروپایی و امریکای شمالی، صاحبان سرمایه و مدیران آن

ی درسطح کشوری را تعیین های گروهکه معیارهای اقتصادی، سیاسی و رفتار رسانه
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تر باشد، کیفیت دموکراتیک کشور هم کنند. و هرچه قدرت این دستگاه بیشمی

ی تر است. یک بار دیگر هم باید تأکید کنم که درمیان کشورهای پیشرفتهپایین

ترین کیفیت دموکراتیک بدون تردید به ایاالت متحده تعلق دارد. نفوذ داری کمسرمایه

زندگی سیاسی،  ی )که شامل مالکان و مدیران بنگاههای بزرگ است( درطبقات بازرگان

توان گفت که مطلق است. این که العاده و حتی میهای گروهی و فرهنگی فوقرسانه

. جاستی کارگر در اینتوجه طبقهاین همه قدرت دارند هم دقیقاً به خاطر ضعف قابل

پوست و سفیدپوست باهم( است اهی کارگر )زن و مرد، و سیاین قدرت و ضعف طبقه

ی طبقاتی کندو نه فقط نابرابرکه در تعیین سطح نابرابری در امریکا نقش اساسی ایفا می

 چنین نابرابری بر اساس جنسیت و نژاد.که هم

 

 ساختن و ویران کردن سوسیالیسم
ینی نترین استراتژی سوسیالیستی استراتژی لداری، موفقی سرمایهدرکشورهای پیشرفته

یعنی تسخیر دولت )در سال فالن، ماه فالن و روز فالن( نبود  –تسخیر کاخ زمستانی 

کوشید سوسیالیسم را هر روزه بسازد. هروقت که نهادهای بلکه آن استراتژی بود که می

م آمده ها فراهی آناصطالح منتخ ، با منابعی که براساس توانایی شهروندان در تهیهبه

طور دموکراتیکی تعریف شده باشد( شان )که بهبراساس نیازهایاست، به شهروندان 

شدن است و مهم هم نیست که چه نامی برایش دهند، سوسیالیسم درحال ساختهپاسخ می

دانند این سوسیالیسم است یا خیر. گذاریم و حتی مهم نیست که خودشان هم میمی

ل سوسیالیسم ) یعنی به ی اصوهای متعددی دربارهجال  است اشاره کنم که بررسی

اش( نشان داده که این اصول از سوی قدر تواناییهرکس به قدر نیازش و از هرکس به

اکاریت مطلق طبقات مردمی درکشورهای مختلف در هر دو سوی اتالنتیک شمالی و 

این  شر  اساسی برایی امریکا پذیرفته شده است. البته پیشازجمله در ایاالت متحده

ن در فقط در محل کار که عالوه بر آی کارگر نهاق بیفتد این است که طبقهکه این اتف
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اختیار باشد. در میان کشورهای ی مدنی و سیاسی صاح های جامعهدیگر ساحت

 میدنرهای داری پیشرفته، سوئد کشوری بود که این قدرت به حداکار رسید. رفرمسرمایه

عنوان شر  ضروری دموکراتیزه کردن کامل ها بهباالترین بیان این قدرت بود چون آن

جامعه حتی خواهان مالکیت اشتراکی سرمایه )نه فقط در دست دولت بلکه از راه 

یرد گها( شدند. نیازی به تکرار نیست که درموضعی که موف میگسترش تعاونی

م واش هم این است که برای او سوسیالیسم مفهکدام از این موارد وجود ندارد و دلیلهیچ

 ربطی است. بی

 

 درسوئد چه اتفار افتاد؟ )ویرانی سوسیالیسم(
سوئد کشوری است که در آن طبقات مردمی از همه جا قدرتمندتر بودند و همگانی 

کار و تر بود. ولی احزاب محافظهشدن حقوق اجتماعی، کار، جنسیتی و نژادی گسترده

ی این حقوق را به چالش گرفتند اند همهها در سوئد حکومت کردهلیبرال که برای سال

کردن خدمات بهداشتی شدن متوقف شد. خصوصیها این همگانیو دربسیاری از عرصه

وقف عالوه تعجبی ندارد که تهای طبقاتی را در سوئد تشدید کرد. بهو آموزشی نابرابری

 شطور جدی تغییر داد و این وجه با افزایبودن، فرهنگ مسکولیت مشترک را بههمگانی

هزار نفر مهاجر تازه وارد  3۰۰به این سو  ۲۰1۴چشمگیر در مهاجرت تسهیل شد ) از 

میلیون  9اند که به نسبت جمعیت این کشور، پی آمدش شبیه به این است که سوئد شده

مهاجر جدید وارد امریکا بشوند(. احزاب مسکول این تغییرات، از جمله حزب 

ین تغییرات بود( حمایت انتخاباتی خود را از دموکرات )که درواقع  آغازگر اسوسیال

درصد از کل آرا را  1۷دست داد و حزب راست افراطی که شکل گرفت در انتخابات 

 ی کارگر بود.اش هم رأی اعضای طبقهبه دست آورد که بخش عمده
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 ائتالف ضروری نیروهای مخالف وضع موجود
با حفظ استقالل خود وارد بسیار مهم است که نیروهای مختلف مخالف وضع موجود 

کشانه که ائتالفی برای رسیدن به اهداف مشترک بشوند، یعنی مناسبات اجتماعی بهره

داری است با مناسبات اجتماعی براساس رهایی طبقه، نژاد، ی نظام سرمایهمشخصه

طور کلی ملت براساس عدالت و مسکولیت مشترک، جایگزین شود. این جنسیت و به

در جریان است و برمبنای مناسبات قدرت طبقات اجتماعی، جنسیت، پروژه هرروزه 

مشترک ت سوسیالیسم ت یا ساخته و یا ویران  اینژاد و ملت درهرلحظه در دل پروژه

نیم تعریف ک« غیرمسکوالنه»و « منسوخ»ای عنوان مقولهشود. این که این پروژه را بهمی

است که مسکول بخش  ار و نولیبرالکتوجه نیروهای محافظهی پیروزی قابلنشانه

 ها هستند. ای از این مصیبتعمده

 

 یادداشت پایانی و کامالً شخصی
های داری نولیبرالی در حوزهآوری که تفکر سرمایهی خفقانکامالً آگاه هستم که سلطه

تولید و بازتولید فرهنگ غال  کشور دارد )که گفتمان و روایت بازتولید آن را نیز 

ها و مفاهیم علمی به حاشیه رانده شده و به شکلی کند( باعث شده تا واژهیتعریف م

کند که تصویر شوند که جذابیت عمومی خود را از دست بدهند. این وضعیت تعیین می

ی وسیلههیابی به کسانی که بچرا احتماالً مطلوب است که به دالیل تاکتیکی برای دست

ها یا نمادها استفاده نکنیم. اند، از بعضی واژهوشوی مغزی شدهایدئولوژی مسلط شست

من از درستی منطقی این تاکتیک مطمکن هستم. ولی پذیرش تاکتیکی این مقوله متفاوت 

کند، یعنی تحقیر و رد مفاهیم تحلیلی که به درک از کاری است که شانتال موف می

 کند. ها کمک میواقعیت

ه کند ارزشمندند و من بموف مطرح میبدون تردید بسیاری از نکاتی که شانتل 

های تأکید او بر این که باید گوناگونی منازعات را به رسمیت بشناسیم و بعالوه به شیوه
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 گزارم. ولی این پذیرش، تکرارالعمل نشان بدهیم ارزش میها عکسمختلفی باید به آن

ی علمی، از جمله هااعتنایی به مقولهکنم که مورد حمایت من هم هست، به بهای کممی

داری اساسی است، به دست طبقات اجتماعی، که از نظر من برای درک جوامع سرمایه

 آمده است. 

در اسپانیا، جنبش ضدریاضتی در مخالفت با دستگاه سیاسی موجود شکل گرفت. 

سرعت مورد حمایت چشمگیر عمومی قرار گرفت به« ها نمایندگان ما نیستندآن»شعار 

ان ششده از سوی طبقات حاکم این کشور )و مستخدمانف مباحث ارایهکه درواقع خال

ها های نولیبرالی که آندر نهادهای دموکراتیک( بود که مدعی بودند در مقابل سیاست

خواستند بر مردم تحمیل کنند، بدیلی وجود ندارد. خوان )و نیز حزب سوسیالیست( می

ا وجود دارند، پیشنهادهایی برای ایجاد هبدیل»تورس، البرتو گارزون و من در کتاب: 

نشان دادیم که برای هر سیاست نولیبرالی که به « اشتغال، و رفاه اجتماعی در اسپانیا

اجرا درآمد و به زیان طبقات مردمی بود سیاست بدیلی وجود داشت که به نفع این 

ای گسترده طوراند. جنبش ضدریاضتی بهطبقات مردمی بود و طبقات حاکم نادیده گرفته

طور مستند نشان دهد که چرا ادعای نبود سیاستِ بدیل از این کتاب استفاده کرد تا به

« توانیبله تو می»ها وجود داشتند و وجود دارند. شعار پایه و اساسی ندارد. بلکه این بدیل

 ترین شعار پودموس درآمد که از جنبش ضدریاضتی ریشه گرفته است. به صورت اصلی

اجتماعی این جنبش اجتماعی دقیقاً قدمی در راستای های اقتصادی و پیشنهاد

ه و طور دموکراتیکی تعریف شدتخصیص منابع براساس نیازهای هر شهروند بود که به

. این اش گرفته شده استشود که براساس از هرکس به قدر تواناییبا منابعی تأمین می

 En و ان ماریا En Comu-Podemتشکیالت سیاسی )در کنار ان کومو پودم 

Marea همراه با دیگر تشکیالت چپ )IU د انیک بلوک سیاسی قدرتمند ایجاد کرده

ی اسپانیایی است و جامعه را در راه رسیدن به آن که درحال دگرگون کردن جامعه

نیه رسد این بیامی هدایت کرده و موتور تغییر در آن است. برعکسِ آن چه که به نظر
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در  های از این قبیل،ت بلکه بر واقعیت استوار است، یعنی جنبشآمیز نیستعص 

توانند منبع تغییرات عظیمی باشند که ها و احزاب سیاسی، میهمکاری با دیگر جنبش

 ی اسپانیا به آن نیازمند است. جامعه

 

 پیوند با متن انگلیسی:
Why Left Wing Populism Is Not Enough 
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ن عبارت با ای - مانیفست حزب کمونیست - ناد قرن نوزدهمثیرگذارترین اسأیکی از ت

 شود:معروف آغاز می

ی نیروهای اروپای : شبح کمونیسم. همهوگذار استدر گشتشبحی در اروپا »

، اند: پاپ و تزارکهنه، در تهاجمی مقدس برای تارومار کردن این شبح، متحد شده

 های آلمان.ی پلیسهاهای فرانسه وخبرچینمترنیخ و گیزو، رادیکال

اش، دشنام کمونیست کو آن حزب اپوزیسیونی که از طرف حکومتیانِ مخالف

 (1۸۴۸ ،)مارکس و انگلس« بودن نخورده باشد

مقدماتی تهیه کرد ولی  بندمشابهی با همین  توان سندویکم میآغاز قرن بیست در

، سیاسی سات اقتصادیسؤطور نام مبگذاریم و همین« پوپولیسم»باید « کمونیسم»جای به

ین اشان را به پرسش گرفته واهمه دارند و که قدرت جنبشکه از رشد این را و مذهبی 

بدهیم. این سند جدید با این پاراگراف مقدماتی  خوانند تغییرمی یرا پوپولیست جنبش

 تواند آغاز شود:می

رده صره کداری پیشرفته را محاشمالی شبحی سرمایهاقیانوس اطلس سوی  دو درهر»

ن در ای ایرسانهسسات سیاسی و ؤاست: شبح پوپولیسم. اتحادی مقدس بین م

شان علیه این شان و همین طور نهادهای فراملیتیهمراه احزاب حاکمکشورها به

 ایانهرسجنبش شکل گرفته است. کو آن حزب سیاسی که مؤسسات سیاسی و 

 «ت بودن نخورده باشد موجود را به چالش گرفته باشند ولی دشنام پوپولیس

 

درقرن « پوپولیسم»کمونیسم اتفاق افتاد عبارت  یهمان طور که در قرن بیستم با واژه

کار برده هب یجنبشبرای تعریف هر  ایرسانهسیاسی و  تشکیالت یوسیلههویکم ببیست

ت که برجمعی را های عمومی نولیبرالیشان و سیاستشان، مشروعیتشود که قدرتمی

اقیانوس ی سو دو بسیاری از کشورها در کنند، به پرسش گرفته باشد. درتحمیل میخود 

شاهد این پدیده هستیم. هدف  ،طور در امریکای شمالیشمالی، در اروپا و همین اطلس

وجود  مشترکی یها نکتهجنبشبررسی کنم آیا بین این  کهمن دراین مقاله این است 
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ثانی هدف دیگر من  کنم. دران را بررسی میعلل اساسی رشدش سپسدارد یا خیر و 

ف وضع های مخالدیگر جنبشهای پوپولیسم در مقایسه با بررسی استراتژی و محدودیت

 موجود )سوسیالیسم( در قرن گذشته است. 

 

 ها مشترک است؟جنبشچه عواملی بین این 

لی و ،اندشوند متفاوتعنوان پوپولیست تعریف میاگرچه اغل  احزابی که به

شان با های مشترک مخالفت جدیهای مشترکی دارند. یکی از این خصلتخصلت

 آمد اینفرهنگی و سیاسی است که پی سازیهمگنکردن و ادغام اقتصادی و جهانی

را تهدیدی برای هویت  سازیهمگنهای پوپولیسی این فرایند است. اعضای جنبش

ها همیشه شکل جنبشژی این آورند. درنتیجه ایدئولوحساب میفرهنگی خود به

 گیرد.گرایی( به خود میناسیونالیسم )ملی

د است منابع خو این ناسیونالیسم که شامل عالقه به بازیابی هویت ملی، کنترل، و

این باور است که علت سقو  سطح زندگی، و رفاه  جا( بروجه عمده )اگرچه نه همه در

 آید و همینر منطقی میظبه نامر این کردن است. جامعه، فرایند جهانی اصلیطبقات 

قو  کردن مسکول سبینی است که از نظر این طبقات، جهانیقابل پیش واکنشیطور 

ی )که ستهای پوپولیشان باشد. در نتیجه جنبشسطح زندگی و از دست رفتن هویت

کردن و احزاب و نهادهای مدافع شوند( جهانیحمایت می عمدتاً از سوی طبقات خلق

ها نمونه برای نشان دادن این وجه وجود دارد. یکی از نمونه انکنند. هزارا رد میآن ر

 دانداک یدر بالتیمور، مریلند، امریکا اتفاق افتاد. در منطقه ۲۰16 چیزی است که در

ساکنانش کارگران سفیدپوست هستند )کارگرانی که در صنایع فوالد این  یکه عمده

کردن جمهوری که مخالف جهانینامزد ریاست هده بطور عمکردند( بهشهر کار می

 زا یکی که –فوالد  یی دادند. ترامپ علیه انتقال کارخانهأر - دونالدترامپ – است

نها آ به کشورهایی که مزد و شرایط کاری در - بود ترین مراکز اشتغال در شهربزرگ
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ه یالری کلینتون کواقع علیه ه دهندگان هم دریأاست سخن گفته بود و ر ناهنجارتر

 یمناطقی که طبقه یهمه ی دادند. درواقع درأکردن است ریکی از مدافعان جهانی

 دهند همین اتفاق افتاده است. شبیه به همیندهندگان را تشکیل مییأکارگر اکاریت ر

 ی اروپا هم در حال وقوع است. بسیاری از کشورهای اتحادیه وضعیت در

شواهد عملی  است:طبقات خلق در این جوامع یات تجربدرک قابل واکنشاین 

جدی  طوردهد انتقال صنایع به کشورهای با مزد پایین بهزیادی وجود دارد که نشان می

 عمدتاً در –داری سرمایه یی کارگر در کشورهای پیشرفتهبرسطح زندگی طبقه

ه وجود دارد ک چنین شواهد زیادیاثر منفی گذاشته است. هم -و اروپا  شمالی امریکای

داری پیشرفته اثرات برای کشورهای سرمایه دهد اگرچه مهاجرت نیروی کارنشان می

ورها جمعیت در این کش پذیرآسی های برای بخشو مابت دارد ولی بدون هزینه نیست 

ها با مهاجرت دهد که چرا آنکه درواقع توضیح می دهدسطح مزدها را کاهش می

 کردنواقع مسب  این جهانی سیاسی که در دستگاه و روهیهای گرسانهاند. مخالف

، «ایمنطقه»، «رفتنواپس»عنوان به کند ومیسرزش را گرایی هستند این ملی

 ،«دفاعغیرقابل» ،«غیرعقالیی»، «عهد عتیقی»، «ضدمدرن« »اییگرحمایت»

ایجاد  یروایت رصدد استد حاکم دستگاهشود. درواقع و غیره نامیده می« ینیستیشوو»

 مقابل انترناسیونالیسم مدرن و پیشرو جلوه گر شود. ینقطه ناسیونالیسمآن  کند که در

کنار دومین خصلت  کردن و ادغام اقتصادی از سوی احزاب پوپولیست دررد جهانی

کردن و ادغام اقتصادی هستند احزابی که مدافع جهانی ردّ :گیردها قرار میجنبشاین 

های نولیبرالی )یعنی رفرم بازار کار که موج  بیکاری و تسیاس چنین ردّو هم

ها و حقوق های عمومی، کاهش حمایتشود، کاستن از هزینهناپایداری و تزلزل می

اجتماعی، و تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی، که از دید این جماعت درواقع 

به  می پوپولیسهای سیاسگران مالی و اقتصادی است(. برنامهابزاری در دست البی
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 که یی ]است[هاآن»اند، یعنی مردم در مقابل «بخش مغلوب»ها که صورت دفاع از آن

 ت. کردن اسیعنی نخبگان سیاسی که کارشان تبلیغ جهانی - «انددر صدر نشسته

چرا بخش غال   دهد:ها را توضیح میویژگی این جنبشاین مجموعه درواقع سومین 

ر ها حضوجنبشاین  هایپایه در استناپدید شده  شدفرض می ی کارگری کهطبقه

بریتانیا و یا سوئد )کشورهایی که من به خاطر زندگی چندین  همچون ،د. در امریکادار

کشورهای  یدر فرانسه و آلمان، و بسیار نیزشان( و شناسمها خوب میام در آنساله

دادند اکنون ی میأا رهی کارگر که در گذشته به چپدیگر، بخش عمده ای از طبقه

یستند که ها تنها کسانی ندهند. بالفاصله اضافه کنم که اینی میأبه احزاب پوپولیستی ر

ین ا دهندگان هم نیستند( ولی دریأحتی اکاریت رگاهی ) دهندی میأاین احزاب ر هب

ی کا طبقهامری کنند. درهای علیه وضع موجود و پوپولیستی نقش کلیدی ایفا میجنبش

دهد( ی کارگر امریکا را تشکیل میطبقه یکارگر سفیدپوست )که درواقع بخش عمده

جمهوری نقش اساسی بازی کرده است. درواقع انتخاب دونالد ترامپ به ریاست در

ی أوباما رپوست ای کارگر سفیدپوست که در گذشته به نامزد سیاههایی از طبقهبخش

ی دادند. شبیه به همین وضعیت در انگلستان أر داده بودند در انتخابات آخر به ترامپ

ی جنبش برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه ی کارگر در بریتانیا درپیش آمد. طبقه

ادن ی اروپا و از دست دسیاسی اتحادیه یی اعتراضی علیه پروژهجنبشاروپا( که درواقع 

امبر سوئد در سپت دراین عضویت است نقش عمده ای ایفا کرد.  ینتیجهدرکنترل ملی 

 ی دادند که درواقع پوپولیستِ أی کارگر به حزبی رای از طبقهبخش عمده ۲۰1۸

دهندگان پاریس یأای از رهای سوئد(. درفرانسه، بخش عمدهگرا است )دموکراتراست

ی دادند و در آلمان نزول چشمگیر در محبوبیت انتخاباتی أو حومه به لوپن ر

با رشد محبوبیت  - ی اروپادیگر کشورهای اتحادیهمانند ه –ها دموکراتسوسیال

ند همراه برخورداری کارگر ای از طبقهبخش عمده حمایتاحزاب پوپولیستی که از 

 شده است. 
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 ها در حال رشدند؟ جنبشچرا این 

های انهرسهای نولیبرالی است که از سوی سیاسیون حاکم و علت اصلی اجرای سیاست

 ستیزهاجرنیست و یا میهای پوپولیستی را شووود. این که این جنبششتبلیغ می گروهی

شان علت اصلی رشدشان را نژادپرستی آشکار و یا ضد خارجی بودن تعریف کنیم و

ها چه عواملی وجود دارد چون این پس این نگاه تواند توضیح بدهد که دربدانیم نمی

ها وجود دارد( درواقع نشانه و جنبشها )که در شماری از این داوریها و این پیشنگاه

بدترشدن وضعیت  هاآن هاست. دلیل واقعی رشدجنبشنه علت ظهور و گسترش این 

، این کشورهاست در خاص طوری کارگر بهو طبقه عامطور زندگی طبقات احتماعی به

شمالی  اروپا و امریکایدر  19۸۰ یدههدرواقع علت اصلی وضعیت اسفباری است که از 

 ۲۰۰۷این بدترشدن وضعیت زندگی را در رکود بزرگ تبلور ترین شد. عیان ازآغ

رالی بود. های اقتصادی نولیبگسترده از برنامه یاستفاده یکه عمدتاً نتیجه توان یافتمی

تدوین  ی کارگرهایی برای تضعیف طبقهبرنامه های نولیبرالی عمدتاً و بااین برنامه

  1.انددهبوم موفق ه واقعاًاند که شده

 دهند. درآمد نیروی کاروضوح این وضعیت ناهنجار را نشان میآمارهای موجود به

 امریکای شمالی و اروپا )درآمد ناشی از کار، برای نمونه مزد( دراغل  این کشورها در

که سهم سرمایه برعکس روند افزایشی به خود گرفته است. روند نزولی داشته درحالی

طور آغاز شده است. به 19۸۰ یو اوایل دهه 19۷۰ یدههها از اواخر اجرای این سیاست

 - شودعنوان آن چه که به کارگر پرداخت میبه –سهم مزد  19۷۰ی دههمشخص در 

عضو  کشوری که بعداً 1۵ و در درصد تولید ناخالص داخلی بود ۷۰درامریکا حدود 

آلمان این نسبت  خالص داخلی بود. درتولید نا %۷۲.9طور متوسط ی اروپا شدند بهاتحادیه

                                                      

 :به کتاب منن.ک. 1 

Attack on Democracy and the Welfare State. Critique of the Dominant Economic 

Thought (Anagrama, 2015)  
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 %۷۲.۴اسپانیا هم  و در %۷۴.3در بریتانیا  ،%۷۲.۲، در ایتالیا %۷۴.3در فرانسه  ،۷۰.۴%

اهش شدت کها بهها این نسبتپس از اجرای این سیاستولی تولید ناخالص داخلی بود. 

کشور عضو  1۵ ، در%63.6سهم کار از تولید ناخالص داخلی درامریکا  ۲۰1۲یافت. در 

بریتانیا  در ،%6۴.۴در ایتالیا  ،%6۸.۲، درفرانسه 6۵.۲، در آلمان %66.۵ی اروپا هم اتحادیه

 تولید ناخالص داخلی بود.  %۵۸.۴و در اسپانیا هم  ،۷۲.۷%

 1۵ درو  %۵.۵در امریکا  ۲۰1۲تا  19۸1کاهش سهم کار از درآمد ملی درطول 

 در ،%۷.1ایتالیا  در ،%۸.۵درفرانسه  ،%۵.۴مان ، درآل%6.9ی اروپا کشور عضو اتحادیه

تولید ناخالص داخلی بود. در پس این آمارها البته  %1۴.6اسپانیا هم  و در ،%1.9بریتانیا 

ه به عواملی ک شاهد گسترش نابرابری اجتماعی چشمگیر و روزافزون هستیم. یکی از

دهای ناشی از کار است توزیع درآم گسترش این نابرابری دامن زد، رشد نابرابری در

خصوص درامریکا بسیار جدی است، یعنی در امریکا درآمد مدیران و اعضای که به

آوری داشته است در حالی که سطح واقعی مزد های مالی رشد حیرتبنگاه یبرجسته

 1.کارگران میانی و پایینی درواقع کاهش یافته است

ه صورت یک معضل جدی هم ب های گروهیرسانه این رشد نابرابری حتی در

افزایش چشمگیر  سب چنین به آن و هم ازمردم  رشد آگاهیبه دلیل  .درآمده است

اه و سطح زندگی اکاریت لطمه به رف یثروت و درآمد اقلیت ثروتمند که از کیسه

دهند( به دست آمده )که درهمه جا اکاریت مطلق جمعیت را تشکیل می طبقات خلق

نگ موجد نگرانی بسیار و ز ای که موج  آن شده،اتیبثبی این وضعیت به سب است. 

 مراکز قدرت سیاسی بوده است. درخطری 

 

 های پوپولیستیشرایط زندگی علت رشد جنبش زوال

                                                      
1 See Bivens, J., The decline in labor’s share of corporate income since 2000 means 

$535 billion less for workers, Economic Policy Institute, 10/09/2015 
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با تی های پوپولیستصادفی نیست که از زمان رکود بزرگ به این سو شاهد رشد جنبش

رشد  یان نتیجهعنوتنها به ی کارگر هستیم. توضیح این رشد و گسترشطبقه پشتیبانی

ا نادیده ر وضع زندگی طبقات خلق زوالو یا احساسات شووینیستی درواقع  مهاجرستیزی

 ها این احساسات وجود دارند(.جنبشکنم که در شماری از این )البته انکار نمی گیردمی

 ردمهاجران همراه نیست.  یگستردههمیشه با رشد  مهاجرستیزیدرواقع رشد احساسات 

 بریتانیا و فرانسه چنین آلمان و سوئد شاهد افزایش مهاجرت هستیم ولی درامریکا یا

 ریباً این کشورها تق یها در همهجنبشرشد این  ،چیزی اتفاق نیفتاده است. با این وصف

ترین دلیل رشد این عمده وضع زندگی طبقات خلق زوالدیگر است. مشابه یک

قوق، دهد که میزان حنشان می های هر کشورای دادهبرمبن تفصیلیهاست. بررسی جنبش

این کشورها نزول کرده است. شاهد بدون ابهام  یهمه شرایط کاری، شغل، و رفاه در

 «بیماری ناشی از استیصال»هایی است که به آن تر شدن وضع رشد بیماریاین خراب

 یاسترس( که در همههای مرتبط با الکل و بیماری )معتادان به مواد مخدر و گویندمی

 1.های پوپولیستی هم ارتبا  دارداین کشورها حاضر است و با رشد جنبش

  

  

                                                      
1  See Navarro, V., Why the White Working-Class Mortality and Morbidity Is 

Increasing in the United States: The Importance of the Political Context, International 

Journal of Health Services, February 2019. 
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 های بین پوپولیسم و سوسیالیسم تفاوت

یاری بسهدف کنیم که ی در قرن بیستم مشاهده میمردمهای بررسی طبیعت جنبش در

تکوری( ایجاد در  کمدست) هاو احزاب سیاسی آن های براساس نیروی کاراز جنبش

هایی داری با طرحشان با سرمایهداری بوده و مخالفتسرمایه بدیلعنوان سوسیالیسم به

نونی تنها های پوپولیستی کعکس اغل  جنبشبرای برپاکردن سوسیالیسم همراه بود. به

ثر و مفید برای ایجاد یک نظام ؤد مدولت موجود دارند ولی فاقد یک بعُعد ضدیک بُ

طور ولی حداقل در تکوری، یک کلیت ایدئولوژیک داشت و به ،. سوسیالیسمبدیل هستند

عاد اب یهمه عالوه، دورنمای سوسیالیستی برهکلی یک هدف عمومی هم مد نظر بود. ب

ون مضمبرای ماال، های سیاسی اثر داشت ازجمله برمسائلی چون هویت ملی. فعالیت

 گاهدستاز متأثر )که عمدتاً  ملت یایانهگرملت از مضمون راست یمقوله یگرایانهچپ

 پردازی سوسیالیستیمسلط اقتصادی و مالی است( متفاوت است. ملت در یک مفهوم

هدف اصلی عملیات  شانرفاهشود که است که از مردم عادی تشکیل می اجتماعی

اس اس منابع بر یمطالبهبرای نمونه، تخصیص منابع براساس نیازها و  .عمومی است

شود. گسترش حقوق کار، حقوق اجتماعی و پرداخت شهروندان تعیین می اناییِتو

تای راس ی کارگر درسیاسی بخش اساسی و ضروری برای صاح  اختیارکردن طبقه

از همین روست که در کشورهایی که این حقوق  رسیدن به سوسیالیسم است. دقیقاً

ی به دارگرفت، تداوم سرمایهجمعیت را دربر یتری سراسری شد و همهطور گستردهبه

های رمرف اگروضوح در سوئد مشاهده کردیم که پرسش گرفته شد. این وضعیت را به

 یتوانستیم به یکی از اهداف اساسی پروژهشد میاجرا می 19۷۰ یدههمیدنر در 

این حقوق  مافزایش متراکابزار تولید برسیم. بر سوسیالیستی یعنی مالکیت اشتراکی 

شود. داری و مطرح شدن سوسیالیسم میباعث به پرسش گرفتن نظام سرمایهسراسری 

ارگیری کهدولت رفاه و ب یکردن گستردهبرای ماال خصوصی ،های نولیبرالیسیاست

سال گذشته  3۰هایی که باعث تضعیف امنیت و حمایت اجتماعی شد، )که در رفرم
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دموکرات هم همین ای سوسیالهاگرچه درمواردی دولتو راستی اجرا های دستدولت

دیدار پشدن حقوق، همبستگی، و امنیتی کار را کردند( به صورت تضعیف این سراسری

امنیت کارگران که در میان نیروی کارگر وجود داشت. این وضعیت موج  عدمشد 

های راست افراطی درآمد که ازجمله جنبش ظهور بنیانبه صورت  عین حالشد که در 

مهاجرت که در  یالعاده)البته این مسکله با رشد فوق مهاجرند مخالف کارگران

غلی، امنیت ش. عدم(ی رشد کرد تشدید شداسابقهچون سوئد به میزان بیهم کشورهایی 

 های نولیبرالی بود شرایط ضروریاجرای سیاست یآمدهای مشابه که نتیجهو دیگر پی

 های ضدمهاجران را فراهم کرد.برای رشد جنبش

  

 ناسیونالیسم راستیدست روایت

ی گیرگراها سمتناسیونالیسم )یعنی دفاع از هویت ملی( از سوی راستحال، بااین

 انهت، نژادپرسگرایانهحذفخواه، ای، تمامیتاش اسطورههای اساسیمتفاوتی دارد. خصلت

حاکم  ات(، دارای دورنمای طبقاتی است ولی منافع ملی را با منافع طبقگرایانهیا قوم)

رد و کسوسیالیسم تعریف میعنوان ناسیونالداند. درواقع نازیسم، خود را بهیکی می

رسیدن به اشتغال کامل بود که باعث ، هادر کنار دیگر سیاست ،هایشازجمله سیاست

 ها، درواقع بخشی از استراتژی نازیسمحذف بیکاری شد. ولی در پیش گرفتن این طرح

 هادرواقع در جوامعی که این جنبشمونیسم و سوسیالیسم بود. برای توقف و انهدام ک

ن از فاشیسم( از سوی قدرتمندا نیزحمایت عمومی از نازیسم )و  ها پا گرفته بودند،در آن

داری و گرفت. نازیسم و فاشیسم باعث نجات سرمایهمالی واقتصادی صورت می

ا ف اساسی آنها بود. مورد اسپانیداران از خطر سوسیالیسم و کمونیسم شد. این هدسرمایه

این مقوله است. فاالنژها )حزب فاشیستی( به همراه کلیسا از  بسیار آشکار ییک نمونه

 طول رژیم فرانکو علیه کمونیسم و سوسیالیسم سرکوبگرترین نهادهایی بودند که در

دی و صااقت یگران عمدهفعال بودند. با موقعیت مشابهی اکنون روبرو هستیم که البی
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عنوان هکنند )بهای پوپولیستی کنونی در بعضی از کشورها حمایت میمالی از جنبش

 ماال در امریکا و دراسپانیا(.

 

عنوان شکست بزرگ چپ: نقشی که در تدوین و گسترش نولیبرالیسم به

 رشد پوپولیسم ایفا کرد  اصلیعلت 

ست که که چه شد که درمقابل این واقعیت، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این ا

ه دهند و نی میأهای راست افراطی ری کارگر درانتخابات به جریانهایی از طبقهبخش

ند  دارریشه  ی کارگرطور سنتی در طبقهبه که -گرا چپ احزاب اغل  –به احزابی 

ای از این احزاب چپ در قدرت ال بسیار ساده است. چون بخش عمدهؤاین س پاسخ به

است کار، سی از جمله رفرم بازار ،های نولیبرالی بودندول اجرای سیاستدرعین حال مسک

هایی که موج  رشد های رفاهی، و سیاستریاضت اقتصادی، کاستن از پرداخت

که  انددرستی این احزاب را مسکول تغییراتی دانستهخلق به کردن شد. این طبقاتِجهانی

ر احزابی ی که به دیگواکنشست )مشابه منفی زیادی گذاشته ا أثیراتها تزندگی آن بر

گرا حمایت مردمی را زاب چپحنتیجه احکومت بودند نشان داده شد( و در که در

ها و از دست دادند. پذیرش و اجرای نولیبرالیسم از سوی سوسیالیست شدتبه

های ترین دلیل رشد جنبشعمده امریکای شمالی و اروپاها در دموکراتسوسیال

 ر این جوامع است. پوپولیستی د

شان با احزاب حمایت کلی و انتخاباتی از احزاب سنتی چپ و جایگزینی افول

سیاسی جدید که از درون جریانات چپ  هایجنبشدهد که چرا پوپولیستی توضیح می

بینی مردم و خشم کوشد این سرخوردگی منطقی و قابل پیشحال ظهور است می در

اند به سوی خود هدایت های راست افراطی متمایل شدهکه به کانالرا  ی کارگرطبقه

 د. برنی سندرز درامریکا و جرمی کوربین دربریتانیا و جنبش چپ جدید در آلمانکن
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پودموس و فرانسه،  در« ناپذیری تسلیمفرانسه»حزب و   Aufstehen با عنوان برپاخیز

های های این جنبشجنبهها هستند. درواقع بعضی جنبشهایی از این در اسپانیا نمونه

 رسد مرزهایبرداری کند به نظر میکوشد از خشم مردم بهرهضد دولتی که می نوپای

سنتی چپ و راست را کنار گذاشته است. برای ماال دولت ترامپ پیشنهادهایی داده 

برداری شده است، برای نمونه رد توافق چپ ساندرز نسخه یروشنی از برنامهکه به

 نفتا.  یمجدد درباره یسیفیک و یا مذاکرهاپسمشارکت تران

تل یعنی کاری که شان - عنوان پوپولیستچپ به جدیدهای حاال تعریف این جنبش

 یمقابله»که این دیدگاه پوپولیستی  گفتن ندارداشتباه بزرگی است.  -کند موف می

ی جتماعاست چون مردم در طبقات ا پذیرفتنیتاحدودی البته « مردم علیه نخبگان

 های گوناگون منافع متفاوتی دارند. یافتن آنگوناگون، جنسیت و نژاد متفاوت و ملیت

رار ها قجنبشترین چالشی است که در مقابل این گزرعامل مشترک در این مبارزه ب

را در چارچوب آن جا داد.  سرکوبانواع  یدارد، یعنی یافتن آن هدفی که بتوان همه

سی موجود بودن کافی نیست. موضوع اصلی در واقع هدف تنها مخالف ساختار سیا

غیر این صورت یک چیز  کند. درمبارزه است که ماهیت جنبش را تعریف می

گراها. این وحدت برای دگرسان مال پوپولیسم راست ،خود استبندی شده و بیسرهم

 جدید یداری کنونی و کوشش برای رسیدن به یک جامعهکردن جدی جوامع سرمایه

نیست در سال فالن، و ماه فالن و یا روز فالن ایجاد شود ولی هرروزه با  )که قرار

گردد( ضروری است. می شود و یا نابودجوامع مختلف یا ساخته می مناسبات قدرت در

 از چپ بیرون آمده یا در آن ریشه دارند یا مستقیماً  های چپ جدیداین جنبش یهمه

های زاب و یا جنبشحوجه شبیه اهیچگری( و بههای کارطور مشخص در جنبش)به

یست ها را پوپولآیند. وقتی آنگونه به نظر نمیگرا نیستند و آنپوپولیسی راست

ایم. مفهوم سان برآورد کردهها را همگرا آنخوانیم درواقع با اشکال مشخص راستمی
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شان در میان فرهنگها و اساس اجتماعی، اهداف، گفتمان بر« مردم»و درک فعاالن از 

 ست تفاوت دارد. ا گراهامیان راست چه درگراها با آنچپ

 

 و نو قدیمیمحدودیت عظیم پوپولیسم: ضرورت ترکیب 

مقابل نخبگان( اگرچه  استراتژی دفاع از فرودستان در برابر فرادستان )یا مردم در

چون همان  .ی استشدت ناکافو یا تاکتیکی، به یانتخابات نظرمضروری است ولی چه از 

ور جپذیرد که اعضای جمعیت یک جامعه منافع یکام نمیطور که در باال اشاره کرده

های مختلف جمعیت البته که عوامل مشترکی دارند و ندارند. تردیدی نیست که بخش

 ثرترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد. درؤضروری است تا این نکات مشترک به م

ربیات متفاوت زندگی مردم را به رسمیت بشناسند که در واقع چپ باید تج عین حال،

شان است. کاستن از حقوق اجتماعی و حقوق کارگران های موجود در بینآمد تفاوتپی

ی از جمعیت اثرات جدی ولی بزرگبخش  ها بریکی از این موارد است. این کاستن

 خورند. در نتیجه درلطمه می تر از مردان از بحرانمتفاوت دارد. زنان، برای نمونه بیش

های مختلف تحلیلی، برای نمونه، بندیاستراتژی سیاسی این مهم است که وجود دسته

ار اجتماعی که اهمیت بسی یاجتماعی را در نظر بگیریم. طبقه یجنسیت، نژاد، و طبقه

اند نادیده گرفته شده اقیانوس اطلس شمالیسوی  دو در هر اغل  کشورها در زیادی دارد

بدون  - متوسط و فقرا یاند، اغنیا، طبقهکلی تقسیم کرده یچون مردم را به سه طبقه

ه یا گزاره کبا این پیش احتماالً ،ی کارگر برده شودکدام نامی از طبقهاین که در هیچ

ری های کارگمتوسط درآمده است. جنبش یا محو شده و یا این که به صورت طبقهکاملً

اند که این طبقه وجود دارد و درعین حال خیلی هم نشان داده واقع ضددولتی در

 سرخورده است. 

جاست که بدون تکرار اشتباهات چپ سنتی )که کم هم نیست( ما باید این این

 دشویمکه یا فراموش شده و یا کتمان  را اجتماعی یطبقه یعنی –های تحلیلی بندیدسته
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 . درمند استدهد که وجود دارد و ارزشیرسمیت بشناسیم چون واقعیت نشان مبه -

( )یعنی افراد با آموزش عالی« شدهطبقات متوسط ترسیم»واقع، این فضای عظیمی که 

این آوری یرو ،اندگرا اشغال کردهچنین احزاب سیاسی چپنهادهای انتخابی و هم در

یم، از دبه نولیبرالیسم را تسهیل کرده است. به این ترتی ، وحدت جدید و ق احزاب

با احزاب پیشین، در این احزاب جدید حتمی و ضروری است. قدیمی  ائتالفجمله 

. برای نمونه، علم، اصول اساسی متعددی دارد که خیلی منسوخ نیستمعنای ضرورتاً به

. قانون جاذبه خیلی قدیمی است ولی با این ستچنان درست اهم قدیمی هستند ولی هم

گر هم شما این قانون را قبول ندارید، حرفی نیست، از وصف غیرمفید و زائد نیست. ا

چهارم یک ساختمان به بیرون بپرید تا صحت این قانون برای شما  یپنجره ای در طبقه

 که با این باور کهاست دموکراسی آمده است این سوسیال ثابت شود. آن چه که بر

ارم یک چه یی در طبقهثر نیست، از پنجره اؤطبقات اجتماعی دیگر م یگفتمان درباره

چه اتفاق آن یشد. گذشته به ما درباره نابودساختمان به بیرون پرید و به همین دلیل هم 

باه ایم. نادیده گرفتن این گذشته اشتکه درواقع از کجا آمده بخشدآگاهی میافتاده است 

 دناجتماعی، و یا مربو  بو یقدرت مال طبقه یشدههای فراموشبندیاست. دسته

شتباه در تصحیح این ا مقالهسوسیالیسم، شبیه به انکار قانون جاذبه است. امیدوارم این 

 مفید بوده باشد. 

 پیوند با متن اصلی:
The Causes of the Growth of Populism on Both Sides of the 

North Atlantic 

 

https://www.counterpunch.org/2019/04/11/the-causes-of-the-growth-of-populism-on-both-sides-of-the-north-atlantic/
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 هایهای قومی از نامزدهای انتخاباتی متفاوت طبقات اجتماعی، نژادها، و گروهحمایت

 کشد. یهای متعددی را پیش مهای پوپولیستی پرسشها و سیاستانتخاباتی پوپولیست

بات دهند  آیا محاسچرا برخی بیش از دیگران به پوپولیسم پاسخ مابت نشان می

 شان به پوپولیسم وجود دارد منطقیِ هزینه و فایده در تمایل

وضعیتی وجود دارد که ی محلی )برای نمونه در محل کار( آیا در یک محدوده

اله ای است که در این مقموج  حمایت احساسی از پوپولیسم بشود  پرسش اخیر نکته

بر آن تأکید خواهم داشت. بسیاری از نویسندگان به احساسات بسیار قوی که در 

اند، ترس، خشم، سرخوردگی، شود اشاره کردهها ابراز میکارزارهای سیاسی پوپولیست

ی حمایت احساسی از پوپولیسم داریم (. به سؤالی که درباره۵9ص و رنجش )جودیس 

 توان پاسخ داد. براساس سه مقوله می

 مناسبات پوپولیسم با دموکراسی. -1

 گراییها با کارتکنونی و ضدیت پوپولیست« انفجار پوپولیستی»ظهور  -۲

 عدالتی در محل کار.گرایی با احساس بیی کارترابطه -3

 

 وکراتیک است؟. آیا پوپولیسم دم1
ش اند به این پرسکه هردو پژوهشگر علوم سیاسی پروفسور مود و روویرا کالتواسر

باحث ای از ماند. بخش عمدهکه آیا پوپولیسم دموکراتیک است یا خیر، پاسخ گفته

شود. مربو  می« دموکراسی لیبرالی»و « دموکراسی انتخاباتی»ها به تفاوت بین آن

ریت شان از آن هم این است که اکاسی انتخاباتی است و تعریفپوپولیسم مدافع دموکرا

ی مردم حاکم است و حق حاکمیت مردم هم محفوظ است )هیچ قدرتی فراتر از اراده

وجود ندارد(. پوپولیسم با دموکراسی لیبرالی مخالف است که سه اصل اضافی دارد: 
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سوی نهادهای مستقل، هایی که باید از ها، محدودیتحمایت از حقوق اساسی اقلیت

ی اعمال شود و ابزارهای نظارت« استبداد اکاریت»های قانون اساسی، بر برای ماال دادگاه

 ( ۸۰-۸۲که باید وجود داشته باشد. )مود و کالتواسر، صص 

که او هم پژوهشگر علوم سیاسی است با این دو نویسنده موافق است ولی  مولر

 دموکراسی انتخاباتی مولرگیرد. از نظر کار میهای متفاوتی بهبرای بیان خود واژه

ها بدون (. بسیاری ازمباحاه۵۵، ۵۴، ۵۰،۵1است )صص« دموکراسی غیرلیبرالی»درواقع 

رسد. نویسندگان اشاره درنظر گرفتن چارچوب نظام سیاسی در همین جا به پایان می

حمایت  نتخاباتیکنند که پوپولیسم از گذار از حاکمیت اقتدارگرا به دموکراسی امی

 کند. می

که  کنند که یک ایدئولوژی استگونه تعریف میپوپولیسم را این کالتواسرو مود 

 «مردم ناب»داند، دارد و جامعه را شامل دو زیرفرهنگ همگن می« منطق پوپولیستی»

یان را ب« مردم»ی عمومی و بر این باور است که سیاست باید اراده« نخبگان فاسد» و 

گر این تعریف از پوپولیسم را در نظر بگیریم روشن است که پوپولیسم با کند. ا

ها همیشه گوید که پوپولیستمی مولرگرایی مخالف است. دموکراسی لیبرالی و کارت

ها گاه پوپولیسم را در (. پوپولیست۲۲و 3گرایی مخالف هستند )مولر صص با کارت

گرا پدهند. پوپولیسم چمیزبان قرار می عنوان ایدئولوژیبستر یک ایدئولوژی دیگر به

سم گیرد در حالی که پوپولیعنوان ایدئولوژی میزبان بهره میمعموالً از سوسیالیسم به

 کند. گرایی استفاده میگرا از ناسیونالیسم، اقتدارگرایی و حتی بومیراست
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 اند؟با نولیبرالیسم مخالف« مردم»چرا  -۲
 اجماع بنیادی»ی مشخص شاهد تغییر هد که در چند دورهدتاریخ پوپولیسم نشان می

(. این تحوالت 19)جودیس، ص « ایمی نقش دولت در اقتصاد و در خارج بودهدرباره

ی لیبرالیسم نیودیل شود، بعد به دوره( آغاز می19۲9فر )تا ی اقتصاد لسهاز دوره

ولیبرالیسم شروع ن 19۷۰ی رسیم و سپس از اوایل دهه( می193۲-196۸روزولت )

حران گیرد که از بی مخالفت با نولیبرالیسم را هم دربر میی پایانی دورهشود. مرحلهمی

 ۴6تشدید شد )جودیس صص  ۲۰۰۸شروع شد و بعد با بحران مالی جهانی سال  1991

 (. ۵9و 

جمهوری امریکا در سال های انفجار پوپولیسم تا انتخابات ریاستترین سالتازه

های کردن و سیاستهای جهانیتوان در واکنش فزاینده به شکسترا می، ۲۰16

نشده های محققی وعدهنولیبرالی درک کرد. پرسش این است که چه کسانی در نتیجه

« مدستگاه حاک»شان را هایهستند که شکوه« مردم»ها ترین زیان را دیدند  آیا آنبیش

شان ها و هویت اجتماعیی بین این شکوهها چیست  رابطههای آننشنیده است  شکوه

کند دریابیم که های من به این سؤاالت کمک میکدام است  پاسخ« مردم»در مقام 

 ند. او چرا با تکارگرایی مخالف عدالتی توزیعی را تجربه کردهگونه مردم بیچه

هد شود شاشروع می19۸۰ی های پایانی دههای که از سالی جودیس، دورهبه گفته

کردن، نابرابری روزافزون در توزیع های جهانیتحقق وعدهناامیدی روزافزون از عدم

های غیرقانونی هستیم زدایی و مهاجرتثروت، بیکاری، کسری تجاری، صنعت

کردن است مدافع تجارت آزاد، (. ایدئولوژی نولیبرالی که اساس جهانی۴۵)جودیس ص 

زدایی از بازارها و غیره مهاجر، نظارت تحرک آزاد سرمایه، تحرک آزاد کارگران

 است. 

های نولیبرالی و دردفاع از کسانی که ها بارها در مخالفت با سیاستپوپولیست

اند. این روند با بحران مالی بزرگ جهانی سال اند سخن گفتهترین صدمات را دیدهبیش
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اقف نولیبرالی وی ها بر کمبودهای سیاست و برنامهتشدید و موج  شد تا خیلی ۲۰۰۸

 3۵)جودیس صص « ی میانی رادیکال امریکاطبقه»های درازمدت شوند. یکی از شکوه

این است که نخبگان  -شود از آن استفاده می« مردم»جای واژه ای که اغل  به -( 3۸و 

 های کارگری راکنند تا از میزان مزد بکاهند و اتحادیهآگاهانه از مهاجرت استفاده می

ی میانی رادیکال بر (. طبقه۴۲وار کار ارزان تضعیف کنند )جودیس، ض سیلبا هجوم 

های شغلی برای شهروندان امریکایی های اخیر فرصتاین گمان است که مهاجرت سال

تر برای ها با با پرداخت مالیات بیش(. آن۵۷را کاهش داده است )جودیس، ض 

هداشتی های بقانونی برای تأمین هزینه پرداخت یارانه به طبقات پایین و یا حتی مهاجران

های دولت اوباما برای مقابله ها با سیاست(. آن۵۷و ۴3اند )جودیس صص ها مخالفآن

رسید به نفع طبقات پایینی است درحالی که طبقات میانی نظر میبا رکود بزرگ که به

 (.۵۵گیرد موافق نبودند )جودیس ص را نادیده می

علت حمایت از پوپولیسم کنونی امریکا معتقد است که  در توضیح فرید زکریا

ها اشاره شده در پژوهشترند. او به شواهد ارائهعوامل فرهنگی از عوامل اقتصادی مهم

 ی مسائل فرهنگی، برایدهند نگرانی اقتصادی از نگرانی دربارهکند که نشان میمی

تر مرات  کمآید، بهمیشان درنمونه مهاجرت گسترده که به صورت یورشی به تمدن

هاست که به ی فرهنگی پوپولیست(. واهمه13ص  ۲۰16است )زکریا، فارین افرز، 

-1۴آید )زکریا، صص هراسی و ناسیونالیسم نژادی در میصورت نژادپرستی، بیگانه

1۵.) 

ز های سفیدپوست که اامریکایی»ها برای بسیج ترین کوشش پوپولیستتازه

 ۲۰16در فعالیت انتخاباتی ترامپ در « اندپساصنعتی زیان دیدهکردن و جهان جهانی

توان عمدتاً (. اساس حمایت از ترامپ را می۷۵سازد )جودیس ص خود را نمایان می

ی کارگر سفیدپوست توصیف ی میانی و طبقهدهندگان طبقهخواهان، رأیجمهوری

« مردم»توان ماهیت انجام گرفت می ۲۰16کرد. براساس چند نظرخواهی که در سال 
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ی کارگر هستند که در بخش هاً عمدتاً از طبقهحامی دونالد ترامپ را مشخص کرد. آن

تری دارند. از کسانی کنند، آموزش و ثروت کمخدمات یا کارهای غیریدی کار می

 %۵۰التحصیل کالج نبودند و شان فارغ%۷۰.1اند، خبر داریم که که به ترامپ رأی داده

ی کارگر تر بود. آنان عمدتاً فرزندان طبقههزار دالر کم ۵۰شان از د ساالنهها درآمآن

آغاز شد )جودیس ص  19۷۲شان از واشنگتن از سفیدپوستی هستند که فرایند دوری

ها از زمان بحران بزرگ جهانی به بعد تشدید شد چون هم وضعیت (. دوری آن۷۵

های اجراشده عمدتاً به نفع طبقات شان ناهنجارتر شد و هم این که سیاستاقتصادی

 های رفاهی دولت اوباما مخالفها با برنامهی میانی بود. آنهای باالیی طبقهباالیی و الیه

ر دوش شان بار مالیاتی اضافی بمالیها و فقرا بود و تأمینبودند چون عمدتاً به نفع اقلیت

 (.۷۷طبقات میانی بود )جودیس ص 

ی در ترین جنبش پوپولیستکه حامیان ترامپ، یعنی این تازهدرنتیجه تعجبی ندارد 

ی اقتصاد ترین مرحله در رابطهکه نولیبرالیسم )یعنی تازه« اجماع واشنگتنی»امریکا با 

دهند، های شغلی را از دست میفرصت« مردم»اند. کند مخالفبا دولت( را تأیید می

های تر برای تأمین مالی برنامهیشمزدشان ثابت مانده است، و باید منتظر مالیات ب

ی اقتصادی خود نگرانی دارند و ی آیندهها و مهاجران باشند و دربارهحمایت از اقلیت

نند و کهای نولیبرالی را پیاده میسیاست« نخبگان فاسد»روست که ها از آنی اینهمه

 اعتنا هستند. بی« مردم»های به شکوه

 

 شود؟وپولیسم میگونه محل کار حامی پچه. 3

ی پوپولیسم دایماً به احساساتی بودن حامیان پوپولیسم اشاره و دیگر ناظران پدیده مولر

ها رنجش، خشم گویند که نیروی محرک پوپولیستها میکنند. در اغل  موارد آنمی

ها احتماالً (. بخشی از این احساس16و 1۵و 1۲و 9و 1و سرخوردگی است )مولر صص 
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ه کردن( کهای نولیبرالی )جهانیشده در باال علیه سیاستمباحث ارایه تواند بهمی

آمدهای منفی داشته است )نابرابری، مزدهای ثابت، وضوح برای بخشی از جمعیت پیبه

صنعت و در  در« نخبگان فاسد»تر، بیکاری( مربو  باشد. عالوه بر آن، بار مالیاتی بیش

های نولیبرالی خود شده به اجرای سیاسترانده حاشیهبه« مردم»دولت هم با غفلت از 

 دهند. ادامه می

دهد. این احساساتی بودن حامیان را توضیح می« منطق پوپولیستی»بخش دیگری از 

ا به ر« نخبگان فاسد« »مردمِ از نظر اخالقی خالص»این منطق بار دیگر این است که 

مردمی »تر، ن اندکی خشن(. حتی با زبا63و ۲۰-19و 3گیرند )مولر صص چالش می

کنند های پایینی جامعه هستند )و کار نمیها که در الیهآن»با « کنندکه سخت کار می

(. به نظر ۲3اند )مولر ص مخالف« برند(ی کار دیگران بهره میو مال انگل از نتیجه

ی انحصاری اخالقی نماینده»اند که هایی که در قدرت هستند مدعیمولر پوپولیست

 توجیه»های پوپولیستی ( و به همین دلیل برای سیاست۴۸هستند )مولر ص « ردمم

گرایی اخالق»(. به این ترتی  مولر پوپولیسم را ۴۴تراشند )مولر ص می« اخالقی

شود (. هرگاه اخالق وارد گفتمان سیاسی می۲۴-۲3خواند ) مولر صص می« سیاسی

 شود. توان انتظار داشت که احساسات هم تحریک بمی

 های نولیبرالی وبه سیاست« مردم»با توجه به این شرایط )یعنی واکنش منفی 

د گونه تجربیات احساسی یک فرد در پیونچه«( منطق پوپولیستی»گرایانه بودن اخالق

اده از توان با استفتواند فرد را پوپولیست کند  میبا عدالت توزیعی در محل کار می

لت توزیعی به این پرسش پاسخ داد. ولی پیش از بررسی ی عدادیدگاه ارسطو درباره

 ی مبانی کلی عدالت توزیعی به چند نکته اشاره کنم. دیدگاه ارسطو باید درباره
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 نگاه کلی به عدالت توزیعی
ه ها در جامععنوان منطق توزیع )برابر یا نابرابر( پاداشتوان بهعدالت توزیعی را می

هایی مانند ثروت، فرصت و امتیاز، اگرچه بری، پاداشدرک کرد. بر اساس اصل برا

 شود. طور نابرابر، اما در تناس  با معیار یا معیارهای موردتوافق، توزیع میبه

شود این توزیع عادالنه است. خواه چیزهای ارزشمند مادی باشد، گاه گفته میآن

 تواند سهمفرد میها )شغل، امنیت، ارتقا(، یک مال ثروت، یا غیر مادی مال فرصت

تواند در ی خود را براساس این معیارها به دست بیاورد، یا برعکس می«عادالنه»

اسی شنی فردی با دیگران احساس محرومیت نسبی داشته باشد. از منظر روانمقایسه

« جایگاه پاداش»آمدها و پی« گذاریجایگاه سرمایه»اجتماعی، معیارهای توزیع نابرابر 

اشد ب اکتسابیتواند گذاری میعالوه، جایگاه سرمایهشود. به( نامیده می)ثروت و غیره

با آن  باشد و انتسابیدست آمده باشد( و یا این که )یعنی با آموزش و کس  مهارت به

ها اداشساالری، پبه دنیا آمده باشید )برای نمونه، نژاد، مذه ، ملیت، قومیت(. در شایسته

شود. ولی در طور نابرابر توزیع میری اکتسابی بهگذابراساس جایگاه سرمایه

 (.139-13۵آریستوکراسی، توزیع نابرابر ناشی از جایگاه انتسابی است )الشولر، صص 

 ی عدالت توزیعیدیدگاه ارسطو درباره
وزیع آید ترسد که به نظر میجا میی اجتماعی به اینی ارسطو وقتی مقایسهگفتهبه

آید. او چند پیش می« منازعه و شکایت»ه است، در آن صورت غیرعادالن« هاپاداش»

 دهد. رسد توضیح میموقعیت را که به این سرانجام می

چه را که برابر باشد نخواهند داشت، در نتیجه منازعات اگر آنان برابر نباشند، آن

ر است اند که نابرابآید که یا برابرها پاداشی گرفتهها زمانی پیش میو شکایت

عالوه، این (. به96یا آنان که نابرابرند سهم برابر دارند )بارنز و کندی، ص  و

ها باید براساس شود که پاداشوضوح روشن مینکته از این واقعیت هم به

شود که چه نوع روشنی معلوم نمیی موارد بهها باشد... اگرچه در همهقابلیت
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دانند تراز مییت آزادمرد بودن همها آن را با موقعقابلیتی مد نظر است. دموکرات

ای دانند )یا این که در خانوادهو مدافعان اولیگارشی هم آن را ناشی از ثروت می

... شودبرجسته به دنیا آمده باشند(. عدالت، در آن صورت، چیزی متناس  می

ایی است هاست )یعنی قابلیت افراد متناس  با پاداش« هابرابری نسبت»عدالت 

 (.9۷یرند( )بارنز و کندی ص گکه می

وار در توان در دو موقعیت یک کارگر نمونهبندی انتزاعی ارسطو را میصورت

 شان مال هم استهای کاریامریکای امروز معنا کرد. تصور کنید دو نجار که قابلیت

دهند ولی یکی، سفیدپوست و مسیحی است و در و باهم کار مشترک و مشابه انجام می

های قومی است )غیر دنیا آمده در حالی که دیگری عضوی از اقلیت امریکا به

ی اجتماعی ها در دو موقعیت درگیر مقایسهسفیدپوست، غیرمسیحی و مهاجر(. آن

 شوند. می

 

 موقعیت الف: در یک دموکراسی لیبرالی
 (96بارنز و کندی، ص « ) چه را که برابر است نخواهند داشتاگر برابر نباشند، آن»

باید براساس « ارزش» ار خودبرتربین سفید پوست براین باور است که نج

 بودن. نجار خودبرتربینهای میراثی باشد. نژاد سفید، مذه  مسیحی، و بومیموقعیت

د. به نظر او تر باشگوید که در مقایسه با نجار اقلیت، باید ارزش او بیشسفیدپوست می

تری پرداخت شود ولی هردو مزد برابر دریافت است که به او مزد بیش« عادالنه»کامالً 

کنند. نسبت پاداش به ارزش )موقعیت میراثیِ برتر داشتن ولی دریافت همان سطح می

مزد( برای نجار خودبرتربین با نسبت پاداش به ارزش نجار اقلیت مهاجر )یعنی موقعیت 

ید گومی سان نیست. آن گونه که ارسطوتر میراثی ولی مزد برابر( یکفرودست

ع منازعات و شکایت شرو»عدالتی و نامنصفانه بودن جاست که به خاطر تصور بیاین
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یعنی گرایی هم داریم )باید اشاره کنم که در یک دموکراسی لیبرالی ما کارت«. شودمی

دهد تا یک کارگر اقلیت درمقایسه با یک ها( که اجازه میاحترام به حقوق اقلیت

شغل و مشخصات مهارتی مشابه دارند مزد مشابه دریافت کنند. کارگر خودبرتربین که 

ها )حقوق برابری گرایی یعنی حمایت از حقوق اقلیتها گذشته، کارتی ایناز همه

ی قانونی دارد(. ناگفته روشن است که نجار اقلیت این موقعیت را عادالنه که پشتوانه

 داند )دریافت مزد برابر برای کار برابر(.می

 یت ب: در یک دموکراسی انتخاباتیموقع
ارنز و )ب« برابرها سهمی نابرابر دارند و یا این که پاداشی نابرابر خواهند گرفت.»

 ( 96کندی، ص 

داند، آموزش، مهارت خود را براساس موقعیت اکتسابی می« ارزش»نجار اقلیت 

جار داند. درنتیجه نبین برابر میاندوزی. او ارزش خود را با ارزش نجار خودبرترو تجربه

ی او با مزد نجار خودبرتربین برابر باشد. ولی نجار اقلیت انتظار دارد که مزد عادالنه

از داند. و بتری دارد. نجار اقلیت این موقعیت را ناعادالنه میخودبرتربین درآمد بیش

در دموکراسی انتخاباتی، به حقوق «. شودمنازعات و شکایت شروع می»جاست که این

ظر نجار رو هستیم. از منجا با تبعیض شغلی روبهشود. در اینها احترام گذاشته نمیاقلیت

 -گذاری یا جایگاه سرمایه -های میراثی او خودبرتربین، ارزش او به خاطر قابلیت

کند از نظر او عادالنه است. تری که دریافت میتر است درنتیجه مزد بیشبیش

« عادالنه»هستیم که در آن تبعیض شغلی براساس قومیت  درموقعیت ب با وضعتی روبرو

 شود.برآورد می

چارچوب سیاسی )دموکراسی انتخاباتی درمقابل دموکراسی لیبرالی( به مقدار 

عدالتی )یعنی زیادی به درک واکنش احساسی این دو نجار در تصورشان از بی

ط )یعنی در شرایکند. نجار خودبرتربین درموقعیت الف محرومیت نسبی( کمک می

کند )شکایت( ولی در موقعیت ب دموکراسی لیبرالی( احساس خشم روحی می
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)دموکراسی انتخاباتی( احساس رضایت خواهد داشت. به عکس نجار عضو اقلیت و 

مهاجر درشرایط الف احساس رضایت دارد ولی درشرایط ب، احساس خشم روحی دارد 

 ی بر تعاریف متفاوت آنها از موقعیت)شکایت(. واضح است که شرایط متفاوت سیاس

گذارد، شرایط الف و یا ب و درنتیجه، شاهد واکنش متمایز احساسی موجود اثر می

 ها هستیم.آن

  

 گیرینتیجه
به موضوع اصلی این مقاله برگردیم. چه موقعیتی باعث حمایت احساسی از پوپولیسم 

ات علت و معلولی در محل کار ای از مناسبشود  در یک دموکراسی لیبرالی زنجیرهمی

برتری  شود. با توجه به احساسبا نژادپرستی کارگر خودبرتربین سفید پوست آغاز می

ها که کارگر گذاری میراثی، مزد و دیگر پاداشنژادی، موقعیت برتر سرمایه

کند، برابر چه که یک کارگر اقلیت دریافت میکند، اگربا آنخودبرتربین دریافت می

شم ی خشود. تجربهعدالتی توزیعی رهنمون میوسوی باور به بیو را به سمتباشد، ا

با « منطق پوپولیستی» -1شود به سوی پوپولیسم جذب شود. احساسی باعث می

ها مخالف است و معتقد است که دولت تنها باید گرایی، حمایت از حقوق اقلیتکارت

چنین با نولیبرالیسم به این دلیل هم پوپولیسم -۲باشد. « مردم»ی عمومی بازتاب اراده

 هاست. به نفع اقلیت« مردم»مخالف است که به زیان 

 

 پیوند با متن انگلیسی:
Populism, Neoliberalism, and Distributive Justice 

 

  

https://www.globalresearch.ca/populism-neoliberalism-and-distributive-justice/5586859
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یل ی دلدولت متنفرند ولاین . هردو از دارندک اشترا امریک  میلیاردرها و کارگران در

 ایارهپ ها در. کارگران از دولت متنفرند چون معتقدند که دولتکندفرق میتنفرشان 

شتغال ا دهند تا برالمللی اجازه میبین یگرا هستند، به سرمایهراستبیش از حد  سایلم

ز ا بزرگی، بخش سایلشماری دیگر از م ثیرات منفی بگذارند. درأو سطح مزدها ت

یرند گنتیجه می گرا هستند وها اندکی زیادی چپاند که دولتناین گما کارگران بر

اتفاق بیفتد. میلیاردرها ولی به به کشور دهند تا مهاجرت زیادی اجازه میغلط( )بهکه 

فشار مردم ممکن است به اعمال  ها گاه در زیراین دلیل از دولت متنفرند که دولت

های کارگری را بپذیرند و یا دیگر یهبازارهای مالی دست بزنند یا اتحاد نظارت بر

 شود به اجرا دربیاورند. سودآوری می کاهشکه باعث را ی یهاسیاست

د کوشنحاکم می یهایی از طبقهدرنبود یک کودتای فاشیستی علنی، بخش

ها را مجبور به اتخاذ ای مهندسی کنند تا دولتگونهاجتماعی را به هایجنبش

 قع خالف منافع کارگران است. ند که درواکنهایی سیاست

 

 جمهور میلیاردر تأمین مالی میلیاردرها و رییس
های سیاسی راست افراطی، ضد اسالمی، ضد امروزه شماری از میلیاردرها شخصیت

 دیلهای برسانههای و یا شخصیتها جنبشیا رهبران افراطی ناسیونالیست، /مهاجرت، و

تر را هرچه بیش های رسمین این است که سیاستشاکنند. هدف عمدهرا تأمین مالی می

ازی ترسند بمی وسوی راست افراطی هل بدهند چون سیاستمداران جریان رسمیبه سمت

مردم را  توانندگونه میافراطی ببازند. ولی پرسش این است که نخبگان چه برا به احزا

ا ال این است بؤس هایی که به ضررشان است وادارند  پاسخ اینبه حمایت از سیاست

 برای نمونه، سیاست ریاضت اقتصادی، ت شانهایشان از علل اصلی بدبختیکردنمنحرف

ها هم درواقع همه و این تگذاری زدایی و کمبود سرمایهنظارتسازی، خصوصی
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ار شهایی است که مورد حمایت میلیاردرهاست ولی به عوض روی خشم اقسیاست

 کنند. و اسالم کار می مختلف مردم به خاطر مهاجرت

های جمهور ترامپ نه فقط با گروهامریکا نگرانی جدی وجود دارد که رییس در

ها حمایت سیاسی غ نفرت و راست افراطی نزدیک است بلکه از سوی این گروهمبلّ

او  است گذاریصندوق بزرگ سرمایهیک میلیاردر و مدیر یک  رابرت مرسرشود. می

هم هست. او که یکی از حامیان مالی ترامپ است با  «سانسرن فناوری»رییس شرکت 

را به  «ارتبریتب»خبری  یهمکاری کرد تا برنامه - استیو بانون - استراتژیست ترامپ

 بدیل یا راست افراطی اصطالح راستِصورت سکویی برای تبلیغ و ترویج یک به

تقد به برتری سفیدپوست مع - ریچارد اسپنسررا  راست بدیل یدربیاورد. واژه

که  - دومویلیام ریجنری ابداع کرده است که به او هم ت ترامپ  سفیدپوستان و حامی

نری . ریجکندکمک مالی می «پردازی ملیسیاست یسسهؤم»از طریق  - است میلیاردر

 «مرکز آزادی یسسهؤم»رییس  دیوید هوروویتزو ضد چپ  چند کتاب ضد اسالمی

، نونبااش را با همکاری مرسر شد، از این که ترامپ انتخابکرده است. پس  منتشر را

 و راست افراطی قطع کرد. درواقع کارش دیگر تمام شده بود.  بریتبارت

است رکتی ش کهبود  «تیکایکمبریج انال»هم  مرسرو  بانونهای یکی دیگر از برنامه

ای ارتباطی هآزمایشگاه»شرکت امریکایی  یکه در انگلستان به ثبت رسید ولی شعبه

ر ثیرگذاری بأاش بررسی فرایند انتخابات برای تبود که کار عمده «استراتژیک

عنوان ماال در زمانی که عراق هنوز در اشغال غیرقانونی بریتانیا دهندگان است. بهیأر

بود  ی«دموکراتیک»و امریکا بود، این شرکت یکی از مشاوران اصلی اولین انتخابات 

 پرسیههمچنین در هم «تیکایکمبریج انال»سقو  صدام برگزار شد.  که در عراق پس از

برگزار شد یکی از حامیان  ۲۰16در که اروپا  یعضویت در اتحادیه یانگلیس دربارهدر 

رگزیت ب حامی یی منفی به عضویت انگلیس در این اتحادیه بود. درواقع شاخهأاصلی ر
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های و شرکت گذاریبزرگ سرمایه هایصندوقکار شامل مدیران در حزب محافظه

 یهای اتحادیهخروج بریتانیا هستند تا از مقررات و نظارت مالی مشابه است که حامی

 ،کریسپین اودیتوان به این کسان می یخالص شوند. ازجمله ی مالیبازارها اروپا بر

های بزرگ صندوقاشاره کرد. یکی از مدیران  هارگریو پیترو  مایکل هینتز

وان وزیر عننام دارد. شایعه است که به ارن بانکزکه مدافع برگزیت است  گذاریمایهسر

مداخله کرد تا جلوی بررسی  مستقیماً  - ترزا میوزیر کنونی خانم نخست – کشور

رن ااروپا را بگیرد.  یاتحادیه خروج ازاز جنبش  ارن بانکزهای مالی پلیس از حمایت

اروپا و علیه  یبه تبلیغات گسترده علیه اتحادیه «تیکایکمبریج انال»با کمک  بانکز

 . دست زدمهاجران در فضای مجازی 

 

 برگزیت و میلیاردرها 

یک شرکت  -« پاالنتیر»با کارمندان  «کمبریج انالیتیکا» ،«بوکفیس»با استفاده از 

یکی  ،پیتر ثیلدر مالکیت  پردازش آماری که با پول سازمان سیا ایجاد شده ولی فعالً

عالم ا با صراحت تمام ثیلاست همکاری کرد.  ،«لاکمپانی پی پ»سسان میلیاردر ؤاز م

ی از یکثیل شدنی نیست. داری جمعکرده است که به گمان او دموکراسی با سرمایه

هم درواقع ایستگاهی  «ردیت» - است «ردیت»و  «بوکفیس» یگذاران عمدهسرمایه

رای بجذابیت ایجاد را برای « مم مجیک»است که برای انتشار پیام در فضای مجازی 

ه ب«اکولوس وی آر » میلیاردرسس ؤمپالمر الکی کرد. ترامپ در این فضا اداره می

 هایشهاست و با استفاده از مهارتدرصد باالیی هزارمدهیکزنی پرداخت که جزو الف

 د. یت اقدام کرنترنت هم به فعالیت به نفع ترامپ در فضای مجازی از طریق ردیدر ا

، تبرگزی یبرگردیم عالوه برحمایت مالی از پروژه «ارن بانکز»اگر به موضوع 

ه یک است کهم  –« یو کیپ» - ترین حامیان مالی حزب استقالل بریتانیایکی از عمده



 

 
 

 میلیاردرهای حامی راست افراطی ۵9۵

تر اروپاست و پیش یحزب راست افراطی، ضد مهاجران، و مخالف سرسخت اتحادیه

ستفاده با ا فاراژبانکدار بوده است.  بود که خودش قبالً اژنیجل فاراش دست هم رهبری

داشت با خریدوفروش سهام پول زیادی  پرسیهمهآمدهای پی یاز اطالعاتی که درباره

از حزب استعفا داده که کار مجلس عضو حزب محافظه یچند نماینده به جی  زد. اخیراً

شان به حزب تغییر در ها نامگی)تاز اندپارلمان ایجاد کرده و یک گروه مستقل در

در  انکزببا حمایت  «یوکیپ»های کنند که نفوذیبریتانیا، تغییر کرده است( ادعا می

روی بکشانند. تر به راستاند تا حزب را بیشمدعی برخیاند و حتی حزب وارد شده

 .گراستبیش از حد راستهم  فاراژحتی برای  «یوکی »نکته این است که حزب 

عنوان به اخیراً - شودشناخته می رابینسون تامیکه به نام  - استفن یکسلی لننماال برای 

 «لیگ دفاع انگلیسی»سس ؤم رابینسونحزب منصوب شده است.  یمشاور رهبر تازه

ساالن اعضایش هم جوانان و میان یاست که عمده است که یک گروه ضد اسالمی

اش را واضعم رابینسونرسید که نظر می خشمگین سفیدپوست هستند. مدت کوتاهی به

ه ای است برای کمک بسسهؤکه م - پیوست «کوالیام»تعدیل کرده است وقتی به 

جذاب  هایرسد که پیشنهادمسلمانان، سکوالرها، و حتی مخالف مسلمانان ولی به نظر می

طور هکه ب -میلیاردر  رابرت شیلمناز  رابینسونطور غیر مستقیم هتری به او شده است. ب

تر که پیشدیوید هوروویتز « مرکز آزادی»از جمله  های ضد اسالمیمرت  به سازمان

 یسسهؤبا م رابینسونمقداری پول دریافت کرد.  -کندکمک مالی می - به آن اشاره شد

 یسسهؤو یک م -شودتأمین مالی می شیلمن یوسیلههکه ب -همکاری داشت « ربل مدیا»

ادایی است که از دختران جوان و زیبا در تبلیغ نفرت از چپ، راست افراطی کان

هم  نزهاپکی کاتیکند و بییندگانش هم اغل  مردند. مسلمانان، و مهاجران استفاده می

ی گراپس از این که از ایستگاه رادیویی راست ،افراطی است گرایکه یک راست

 گاهیتحصیالت دانش یزینهپیوست. ه «ربل مدیا»اخراج شد، به  «ال بی سی»انگلیسی 
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 آکادمی یآموختهدانش نیزو او  کردامنیتی ارتش بریتانیا پرداخت  یشاخهرا  هاپکینز

 است.  «سن هرست» نظامی

 

 گیرینتیجه

، رابینسون تامیکنند، اماال به جای این که روی افراد راست گرایی که تبلیغ نفرت می

چون اگر  ،ها نگاه کنیمآن میلیاردرو به حامیان ها تمرکز کنیم بهتر است به پشت پرده

 ها بتوانند کار زیادی انجام بدهند. ها نباشند بعید است که اینمیلیاردراین 

داران از سیاستمداران داری تاریخ درازدامنی دارند. سرمایهفاشیسم و سرمایه

ته همه نداشهای کارگری واکه از اعمال خشونت برای درهم شکستن اتحادیه« قدرتمند»

 ژنرال آید.شان میتر شود، خوشگذاران بین المللی جذابباشد تا اقتصاد برای سرمایه

پس از بحران بزرگ سال  1933گزارش کرده است که در  ،اسمدلی باتلر ،بازنشسته

 «دیلوین»ی ها و صنایع توطکه کرده بودند تا به جای اجرای برنامهرهبران بانک 19۲9

هود ی، صاح  ضدهنری فوردمعروف است که سرکار بیاورند.  یک رژیم فاشیستی

را  فوردالگوی تجاری  های آلماننازیکه  به ستایش از هیتلر برآمدکمپانی فورد، 

زمانی که  را موسولینی - امنیتی انگلیسی یسسهؤم –« ام آی فایو». کردندتحسین می

 بود. د کمونیست استخدام کردهض چیتبلیغاتعنوان یک نگار میان سالی بود بهروزنامه

 یداند با این مشارکت گستردهالبته ما هنوز فاشیسم ندارم ولی کسی چه می

 المللی سرانجام به کجا خواهیم رسید در تأمین مالی راست افراطی بین میلیاردرها

 
 :بخوانید پیوندل مقاله را در این صا

The Billionaires Behind the Far-Right 

https://www.counterpunch.org/2019/05/03/the-billionaires-behind-the-far-right/
https://www.counterpunch.org/2019/05/03/the-billionaires-behind-the-far-right/
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ذاری ها در واگکم در چندین سال گذشته برای توصیف سیاست اقتصادی دولتدست»

 ]...[ ʻسازیکاالییʼخی از خدمات عمومی به سازوکار بازار آزاد اصطالحاتی مانند بر

ح تمامی صحت دارد. اصطالی فضای فکری در ایران بهاین گزاره درباره«. دانرواج یافته

سازی در ایران هم رواج یافته است هم تابیت شده است، حتا در فراسوی کاالیی

ترها ن مروجان چنین اصطالحی در ایران. از قبلی نخستیگرایانهگاه چپعزیمت

سازی برای نیروی کار میان نیروهای چپ البته کمابیش شایع کاربست مبحث کاالیی

شدت کاربرد ی گذشته بهسازی در ایران طی حدوداً یک دههبود. اما اصطالح کاالیی

نی نشی، از عق رودها به کار میها و حوزهیافته است و برای طیف وسیعی از فعالیت

ی رایگان برخی خدمات اجتماعی نظیر آموزش عمومی و آموزش عالی دولت در ارائه

هایی نظیر هنر و دانش و فضای شهری و و بهداشت و درمان و سالمت تا حوزه

ر سطح تر دهای فکریِ نیروهای مترقی بلکه از آن نیز مهمزیست، نه فقط در حلقهمحیط

در  هایی از مردمانسازی به جزئی از زبان بخشح کاالییهای اجتماعی. اصطالجنبش

گر رو یک بار دیی مسلط و قدرت سیاسی مستقر بدل شده است و ازاینمنازعه با طبقه

چنین ادعایی را به اثبات رسانده است که اگر نیروهای فکریِ چپ جای درستی را نشانه 

 بگیرند از جامعه نیز جوابِ مساعد خواهند گرفت.

ت و های نادرسشدگی اما انبوهی از کاربستیافتگی و تابیتمتن همین رواجدر 

ی این اصطالح نیز در گفتمان امروزی تداول یافته است. نارسا و نادقیق و شعارزده

ت. ی اقتصاد سیاسی در ایران اسهای تعمیق اندیشهشر پاالیش چنین گفتمانی از پیش

ای کمال خسروی، نویسنده و مترجم، بر بستر چنین تشخیصِ صحیحی است که آق

از چنین  .کوشیده است برای چنین پاالیشی آستین باال بزند یادداشتیتازگی در به

یحِ رغم تشخیصِ صحهمه آقای خسروی، بهالقاعده باید استقبال کرد. باایناهتمامی علی

های تر از اهتمامغایت ناکام مانده است، حتا ناکامدرد، در شناسایی درمان درد به

و « اسیاقتصاد سی»تر برای پاالیش مفاهیمی چون ای که پیشاندیشانه اما کژروانهنیک

https://naghd.com/2019/05/19/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86/
https://naghd.com/2019/05/19/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86/
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ه ی اندیشبه خرج داده است و از این مجرا تراز لکنت مفهومی در آینه« ولیهانباشت ا»

است  شدت نیازمند پاالیشبه« پاالیش گفتمان نقد»را به سطح باالتری ارتقا داده است. 

 های مفهومیِ مضاعفی که پدید آورده است.برای پالودنِ آلودگی

 «شدن: پاالیش گفتمان نقدکاال شدن یا کاالیی »یادداشت آقای خسروی با عنوان 

ی که هایهای بدیع و ارزنده است اما، بر سبیل حکایتی معروف، آن نکتهمملو از نکته

ی آینه اند بدیع نیستند، بدون استانا. درهایی که ارزندهاند ارزنده نیستند و آن نکتهبدیع

ا ردیابی ها ربینیتوان چهار محور کلیدی از کژترین کژاش میهای بدیع اما ناارزندهنکته

 کرد.

 توجهی نویسنده به تاریخ اندیشه. مفاهیمها عبارت است از بیاولین محور از کژبینی

رکت ی بحث باشد و خواه به هوای مشانیز تاریخ دارند. خواه به سب  ناآشنایی با پیشینه

، شوندخطا جدید پنداشته میاندیشانه اما ناسنجیده در تکاپوهایی فکری که بهنیک

ی بندی مفاهیمی که برای ما تازگچیرگی احساس استغنا از مساعی گذشتگان در صورت

بسا عبارت باشد از های پرلکنت بینجامد. حاصل چهبندیبسا به صورتدارند چه

دن ی آلوی پالودنِ مفاهیم به عملِ کژروانهاندیشانهی نیتِ نیکی ناخواستهاستحاله

تیزبینی دریافته است در مبحث کاال باید بین دو چیز  مضاعفِ مفاهیم. آقای خسروی با

شان ی کاال که به بررسییِ درکی بسیط از پدیدهتمایز گذاشت اما، بنا بر عللی زاده

شود. تمایزی که آقای جا قائل میای نابهغلط در زمینهخواهم گذاشت، تمایز را به

جا قائل شود ای نابهمینهاش در زهای الزمهکوشد بدون ظرافتزحمت میخسروی به

ر شده جا تقریای بهترها در تاریخ اندیشه با صالبت و صراحت و ظرافت در زمینهپیش

 دهم.است. توضیح می

گذارد، اولی تمایز می« کاالیی شدن»و « کاال شدن»بین دو مفهومِ آقای خسروی 

رفِ نیروی کار کاال محصول ص »نویسد: تمامی متعارف. میسره ناالزم و دومی بهیک

که این نیروی کار را در اِزای دریافتِ مزد، بنا بر  لحاظ حقوقی آزادی استانسانِ به
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دار نام دارد، واگذار توافقی معین و برای مدت زمانی معین به فرد دیگری که سرمایه

. ایضاً «گذاریممی ʻشدن کاالʼ ما نام این فرآیند را»افزاید: به گفته می«. کرده باشد

ه رفتار شان بی انسان نیستند، هرچند تیمار و حفظ و دوامچیزهایی که ساخته»نویسد: یم

ی چیزهای طبیعی مانند زمین، جنگل، تت و حتی کار تت انسان مربو  است، همانا همه

اشند توانند کاال بتعریف نمیجان و جاندارِ طبیعی ]کذا[، بنا بر آب و هوا، موجودات بی

 ʻکاالییʼداری به نحوی ی تولید سرمایهی منطق شیوهواسطههرچند ]...[ بهیا کاال بشوندو 

ما اصطالح »افزاید: باز به گفته می«. شوندو از این قبیل می ʻشِبه کاالʼیا  ʻکاالگونʼیا 

ʼشدن کاالییʻ کنیمرا برای این فرآیند ]...[ استفاده می.» 

ه کنار، اصلِ تالش برای نوعی های چنین تقریری بگوییها و نادقیقظرافتیبی

خطا ضروری ای که آقای خسروی بهتمایزگذاری در مبحث کاال، البته نه از زاویه

ی پرشمار. یکی نیز کارل هاموجه است. هم موجه است هم واجد پیشینه پندارد، کامالًمی

 هاسازی بوده است و از برخی جهتهای اصلی مفهوم کاالییپوالنی که از سرچشمه

 ربعِ قرن پیش، کوشید در نظامهای پاریسِ مارکس. پوالنی، سهنوشتهتکی بر دستم

ر اش دتمایز بگذارد. تکیه« کاالهای موهومی»و « کاالهای حقیقی»داری میان سرمایه

پردازی بر تعریف تجربی کاال بود. کاالهای حقیقی را چیزهایی این نوع مفهوم

دست تاً بهرسند، طبیعقصد کس  سود به تولید میدانست که برای فروش در بازار به می

شده. اما کاالهای موهومی چه  کاالهای موهومی نزد پوالنی صاحبان نیروی کارِ کاالیی

اشاره به کار و طبیعت و پول بود. پوالنی، با تکیه بر همان تعریف تجربی، کاالهای 

م. کار فقط نام دیگری گویدانست. چرا  میموهومی را متمایز از کاالهای حقیقی می

پذیری است برای فعالیت انسان که گرچه در گذر زمان ابتدا با تولیدمال و سپس با جامعه

آید اما نه ضرورتاً و الزاماً برای فروش در بازار به و آموزش و پرورش به عرصه می

ها انشود بلکه پیش از ما انسها تولید نمیدست انسانقصد کس  سود. طبیعت اصالً به

شود بلکه از مجرای سازوکارهای بانکی یا پدید آمده است. پول نیز تولید نمی
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فت که گرشود. پوالنی بر این مبنا نتیجه میایجاد می هامالی و پولی دولت هایسیاست

ما کدام کاالی حقیقی نیستند انه کار )و درواقع نیروی کار( و نه طبیعت و نه پول هیچ

ی شوند که گویدهی میمانداری چنان سازانگارانه در نظام سرمایهی وهم کاالدر اثر غلبه

س  اند برای فروش در بازار به قصد کاند، یعنی انگار که به تولید رسیدهکاالی حقیقی

ل داری به کاال تبدیسود. این ناکاالها در اثر چیرگی توهم کاالانگاری در نظام سرمایه

ی هایکرد. مارکسیستشان میگذاریهای موهومی نامرو نیز پوالنی کاالاند. ازاینشده

 اند.نظیر جووانی آریگی و مایکل بوراوُی نیز دانش را چهارمین کاالی موهومی دانسته

ی این ناکاالها به سازی، در این میان، عبارت است از هم فرآیند استحالهکاالیی

خدمات به کاال که در کردن آن دسته از اجناس و کاالهای موهومی هم فرآیند تبدیل

اند. هم داری گرچه بالقوه کاال هستند اما هنوز بالفعل به کاال تبدیل نشدهنظام سرمایه

یابیِ عجالتاً کاربردپذیری در زبان فارسی. البته اصطالح گذاریِ درستی است هم معادلنام

را  «کاالییدگی»زند. کسانی سازی در زبان فارسی چندان چنگی به دل نمیکاالیی

آهنگ نیست. مادامی که معادل فارسی بهتری عرضه نشده باشد اند. خوشپیشنهاد داده

ول سر کرد. بابِ به ق« شدنکاالیی»یا « سازیکاالیی» هایناگزیر باید با اصطالحبه

 تمامی باز است و بایددر این میدان به« معناشناسی»و « شناسیاصطالح»آقای خسروی 

 نیز باز باشد.

غایت الزم است. تمایز را آقای خسروی در مبحث کاال نوعی تمایزگذاری به جااین

بین دو  درستیگذارد اما پوالنی بهداری میسازی در سرمایهخطا بین دو فرآیند کاالییبه

داری، یعنی بین کاالهای حقیقی و نوعِ ماهیتاً متفاوت از کاالها و کاالنماها در سرمایه

« کاالیی شدن»و « کاال شدن»ی آقای خسروی میان مبدعانه تمایزکالهای موهومی. 

سازی در سازی فرق بگذارد، یکی فرآیند کاالییخواهد بین دو نوع فرآیند کاالییمی

سازی در قلمرو کاالهای موهومی. آقای قلمرو کاالهای حقیقی، دیگری فرآیند کاالیی

رق چه کاالی حقیقی است فسازیِ آنکوشد بگوید فرآیند کاالییزحمت میخسروی به
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االنما. کاال و کچه کاالی موهومی است و کاالگون و شبهسازی آندارد با فرآیند کاالیی

سازی و آن فرآیند البته که باید تمایز گذاشت، اما نه بین این فرآیند کاالیی

بط تهای انضمامیِ مرسازی. اگر در سطح باالیی از تجرید لنگر اندازیم و ویژگیکاالیی

سازی در تواریخ گوناگون را نادیده بگیریم، به قراری با زمان و مکانِ فرآیندهای کاالیی

های یادداشت آقای خسروی شرح خواهم داد، هم که در چهارمین محور از کژبینی

سازی در قلمرو سازی در قلمرو کاالهای حقیقی هم فرآیند کاالییفرآیند کاالیی

ولو در قلمروهایی متفاوت. اما اگر از  انداهدافی متشابهکاالهای موهومی در پیِ تحقق 

های انضمامیِ مرتبط با زمان و مکانِ ی تجرید بکاهیم و با احتساب ویژگیدرجه

سازی به سطح تحلیل تاریخی عروج کنیم، به قراری که در سومین فرآیندهای کاالیی

شی از فرآیند های یادداشت آقای خسروی شرح خواهم داد، بخمحور از کژبینی

سازی ای از کلیت فرآیند کاالییسازی کاالهای حقیقی اصالً زیرمجموعهکاالیی

سازی کاالهای موهومی نیز است و بخشی از فرآیند کاالیی کاالهای موهومی

 نماعجی  یسازی کاالهای حقیقی. این گزارهای از کلیت فرآیند کاالییزیرمجموعه

های یادداشت آقای خسروی است که معنا پیدا کژبینی در خالل بررسی سومین محور از

ی آقای خسروی اگر در سطح تحلیل تجریدی بمانیم خواهد کرد. تمایزگذاری مبدعانه

ها را نادیده بگیریم اصالً ناالزم است و اگر به سطح تحلیل تاریخی عروج کنیم و تنوع

 ها را به دیده بگیریم اصالً ناصحیح.و تنوع

د در جای دیگری اِعمال کرد، در میان چیزهایی که مشمول فرآیند تمایز را بای

 نظر از این کهگیرند: کاالهای حقیقی و کاالهای موهومی. صرفسازی قرار میکاالیی

تمامی خطاست، عیار آقای خسروی در سطح تحلیل تاریخی بهتمایزگذاری تمام

ازی سقی هم فرآیند کاالییسازی در قلمرو کاالهای حقیجاکه هم فرآیند کاالییازآن

 اند نهدر قلمروهایی متفاوت در قلمرو کاالهای موهومی در پی تحقق اهدافی متشابه

رو شان در سطح تحلیل تجریدی هیچ ضرورت دارد و نه ازاینعیار میانتمایزگذاریِ تمام
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د ندو اصطالح متفاوت برای دو فرآیند متشابه. اصطالحی واحد برای دو فرآی کردنجعل

در  سازیسازی برای هم فرآیند کاالییمتشابه کفایت خواهد کرد: اصطالح کاالیی

سازی در قلمرو کاالهای موهومی. تفصیل این قلمرو کاالهای حقیقی هم فرآیند کاالیی

های یادداشت آقای مان د برای هنگامی که محورهای سوم و چهارمِ کژبینیمعنا می

 دهم.خسروی را شرح می

در زبان فارسی بر « کاالیی شدن»و « کاال شدن»تمایز میان دو اصطالح وانگهی، 

خود هیچ معنای محصلی ندارد و برای خودیشود بهمبنایی که آقای خسروی مدعی می

اش باید دمادم به دو زیرنویسی تمسک جست که تمایزی از نوع دیگر را معنایابی

کاال »د. زیرنویس اول: مراد از کنند، همان تمایزی که پوالنی تشخیص دابرجسته می

سازی در قلمرو کاالهای حقیقی. زیرنویس دوم: مراد از عبارت است از کاالیی« شدن

سازی در قلمرو کاالهای موهومی. هر دو عبارت است از کاالیی« کاالیی شدن»

زیرنویس فقط با ارجاع به تمایز میان کاالهای حقیقی و کاالهای موهومی است که معنا 

ازی سی معادلعیار میان فرآیندها که شالودهابند نه با ارجاع به تمایزگذاری تمامیمی

کردن ها باید روی پای خودشان بایستند. جعلآقای خسروی بوده است. معادل

سلیقگی سلیقگی زبانی دارد. اما کجهایی که همواره زیرنویس بطلبند نشان از کجمعادل

نادانی بلکه در بنیادگرایی ریشه دارد. نه در زبان زبانیِ آقای خسروی در این زمینه

 های یادداشت ایشان.رسم به دومین محور از کژبینیجاست که میاین

ده و ی پیچیتوجهی نویسنده به رابطهها عبارت است از بیدومین محور از کژبینی

االهای ک زدایی در قلمروزدایی در قلمرو کاالهای حقیقی و کاالییغیرخطی میان کاالیی

های نوعی بنیادگرایی است که ناخواسته به توجهی مشخصاً از تجلیموهومی. این بی

چه جویانه باشد برای آنانجامد. خواه به سب  تمنای هویتگرایی نیز مینوعی فرقه

ترِ گرایانه از ادغام با جمعِ بزرگشود و خواه به سب  اجتناب فرقهاصول پنداشته می

، غفلت از نوعِ نامیموِن توازن نابرابرِ قوای طبقاتی در زمینِ سخِت یشاناندکمابیش شبیه
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های پردازیعبارت»طعنه انجامد که لنین، بس داهیانه، بهایران به تکرار مکرراتی می

زدایی شی نیتِ اغتشای ناخواستهبسا عبارت باشد از استحالهنامید. حاصل چهمی« انقالبی

ی غرض در زاییِ مضاعف در مفاهیم، نوعی نقض ناخواستهشاز مفاهیم به عملِ اغتشا

 دهم.توضیح می«. پاالیش گفتمان نقد»فرآیند 

نان ، چ«تمایزنهادن بین مفاهیمی مانند کاال شدن و کاالیی شدن»آقای خسروی با 

کند، « مرزها را تا حد امکان روشن و دقیق»نویسد، درصدد این است که که خود می

ز ا مرزکشیمِ مفاهیم و تلویحاً در عال مِ نیروهای فکری، همان سودای تصریحاً در عال 

اصطالح اصطالح اصیل را از بهمعیارِ معین تا بتوان بهطریق تعیین معیارِ معین و انحراف

مور توجه به انااصیل تمیز داد، سودایی که اگر فقط با نظر به اصول تجریدی و بی

ه جا بنیادگرایی از قضا باز آب درخواهد آمد. اینانضمامی صورت بگیرد بنیادگرایانه 

عبارت  «پاالیش گفتمان نقد»ی ترین نیروی محرکهگرایی نیز انجامیده است. اصلیفرقه

های نیروخودِ میان نیز باز  بار، اینگرایانههای فرقهاست از همین نوع سودای مرزکشی

ی فرآیندهای درباره . آقای خسرویی مترقیپیشاپیش پراکنده از بدِ روزگار

نامد( و می« کاال شدن»خطا سازیِ برخی کاالهای حقیقی )همان که بهکاالیی

های دانم در فرهنگ معادلزدایی از برخی کاالهای حقیقی )نمیفرآیندهای کاالیی

هر دو در چارچوب مرزهای »نویسد:  !( می«کاال نشدن»ایشان باید چه نامیده شود. 

ی شان، مستلزم براندازی این شیوهداری قرار دارند ]...[ و تحققیهی تولید سرماشیوه

سازی کاالهای موهومی )همان اصطالح ی فرآیندهای کاالییایضاً درباره«. تولید نیست

نْ[ روند شدکاالیی»]افزاید: شدن از جمله نزد آقای خسروی( به گفته میصحیحِ کاالیی

داری ممکن ی تولید سرمایهن با حفظ شیوهکه الغای آو گرایشی در سرمایه است 

ند، چنان اهای گوناگون بارها و بارها گفته شدهترها به زبانها پیشاین عبارت«. نیست

تصریح اند. هم بهی نیروهای مترقی به تابیت رسیدهدرستی در وجدان همهمکرر که به

 تلویح حاکی از غفلتی.بهاند هم حامل حقیقتی
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های اجتماعی در د زیرا هر قدر هم که نیروهای مترقی و جنبشانحامل حقیقتی

زداییِ نسبی از بسیاری از انواع کاالهای حقیقی به موفقیت دست یازند، مادامی کاالیی

ی دهندهکه چهار مجموعه از کاالهای موهومی )نیروی کار، عناصر گوناگون تشکیل

داری دهی شوند نظام سرمایهازمانطبیعت، پول، دانش( کماکان متوهمانه به شکل کاال س

ر تحلیل داری دیافتگی منطق سرمایه. سرمایهتری از تحققی کمبرقرار است، ولو با درجه

 ی کاالهای موهومیِدر زمینه رسد که وهم کاالانگارانهنهایی فقط هنگامی به اسقا  می

نیان گفته در عمل زدوده شود و کاالهای موهومی که هم بی پیشچهارگانه

اند مشمول فرآیندهای های منطق سرمایه هم شرایط امکاِن تولید ارزشآفرینینقش

 عیار قرار گیرند.زداییِ تمامکاالیی

ی ارزیابی هتوان در آینغفلتی را می ردپای چنین. تلویحی، ولو بهاند از غفلتنیز حاکی

 ی یافت، یعنی ارزیابیزدایی از کاالهای حقیقی کاالییی آقای خسروی دربارهدوگانه

ت اس گویا نتوانسته که« کاال شدن»ی به قول خودش اش از همان روند وارونهدوگانه

تی . از یک سو ارزیابی ماب !(«کاال نشدن)»معادل فارسی مناسبی را برایش برگزیند 

 مسکله ابدًا انکار تمایز این دو روند»دهد: زدایی به دست میی این نوع کاالییدرباره

و اهمیت این تمایز  ی برخی کاالهای حقیقی[زدایی در زمینهسازی و کاالیی]کاالیی

کم که تحصیل و بهداشتِ رایگان، یا دستاز منظر رفاه اجتماعی نیست. بدیهی است

مرات  بهتر از تبدیل این محصوالت به کاال و تبعیت تر همگان به آن، بهدسترسیِ سهل

اش اما هنگامی از ارزیابی تلویحاً منفی«. ایه و بازار استشان از منطق سرمتام و تمام

زدایی از برخی کاالهای حقیقی را در های مدافعِ کاالییافتد که دیدگاهپرده برون می

های سازگار با منطق سرمایه و ایدئولوژی»کند: تلویح چنین وصف میآخرین کالم به

گفتم «. ʻداریضدِ سرمایهʼو  ʻالرادیکʼداری در لباس رویکردهای سازوکار سرمایه

روی های آقای خساز غفلت ی اصلیها. فقط سه رگهگفتم غفلتبایست میغفلت. می

 کنم.را باز می
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زداییِ نسبی از ماالً آموزش عمومی و آموزش عالی و درمان و سالمت یکم. کاالیی

در  داریما اسقا  سرمایهانجامند، اداری نمیخود البته به اسقا  سرمایهخودیو اماالهم به

گرچه  زداییهایی نیز هست. به عبارت دیگر، این نوع کاالییزداییگروِ چنین کاالیی

ت. ساداری داری نیست اما شر  الزمِ اسقا  سرمایهفراتررفتن از سرمایه کافیِ شر ِ

زدایی از کاالهای موهومی منحصر انحالل تولید ارزش و منطق سرمایه فقط به کاالیی

ی خدماتی اجتماعی نظیر آموزش و دهی ارائهنیست بلکه انواع نوپدپدی از سازمان

زدایی در این قلمروها رو کاالییبهداشت و درمان و سالمت و مسکن و غیره و ازاین

توان متصور بود که ای نمیدارانهطلبد. هیچ دیدگاه مترقیِ ضدسرمایهرا نیز می

به این یا آن شکل در دستورکار قرار ندهد. را  از کاالهای حقیقی زداییکاالیی

هایی را زداییهای مدافعِ چنین کاالیینوع دیدگاهتوان همهگونه میحساب، چهبااین

های دئولوژیای»ی ی آقای خسروی، در زمرهبدون استانا، به بیان تلویحی و البته نسنجیده

و  ʻرادیکالʼس رویکردهای داری در لباسازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایه

ʼداریضدِ سرمایهʻ »  دانست 

زدایی از ماالً ی نیروهای اجتماعی برای کاالییهای احتمالی در مبارزهدوم. پیروزی

ی آموزش عمومی و آموزش عالی و درمان و سالمت و اماالهم، ولو کماکان زیر سایه

 فرآیند پُردرد تکوین طبقاتناک از هایی تابی لحظهفراگستر منطق سرمایه، در زمره

های در کوبیدن مُهر منافع طبقاتی خویش بر دگرگونی شانیابیمردمی و فاعلیت

های راستا و خواستههای همخودشان مطالبهینوبههایی که بهی لحظه، در زمرهدنااجتماعی

ی رگیآورند و بسترساز شکلسان میان طبقات مردمی پدید میهای همسو و عاطفههم

های ناهمگنِ جداافتاده از «من»شمار شوند و بیجمعی میهای مشترکِ دستههویت

 دری سازند و طبقه را از موقعیت طبقهی حتاالمقدور همگن بدل می«ما»دیگر را به یک

زند. سای تغییر را برمیدهند و سوژهسوق می خود رایب یطبقهموقعیت خود به سمت 

ی در داری از کاالهای موهومی به قصد فراتررفتن از سرمایهزدایاز سوی دیگر، کاالیی
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ساز است. جمعیِ دگرگونهای دستههای فاعلیتآفرینیگرو وجود و حضور و نقش

ب ر شود. چنین زایشی بس زمانناگاه زاده نمیداری بهکارگزار تغییر برای اسقا  سرمایه

ی ارِ تغییر نیز مبارزات نیروهاهای مسیر تکوین کارگزو دشوار است. یکی از گلوگاه

ی بین مبارزات معطوف به زدایی از کاالهای حقیقی است. رابطهاجتماعی برای کاالیی

زدایی از کاالهای زدایی از کاالهای حقیقی و مبارزات معطوف به کاالییکاالیی

 هایای خطی نیست. هیچ تضمینی در بین نیست که آن فاعلیتوجه رابطههیچموهومی به

ی به سوی مرحله اندزدایی از کاالهای حقیقیی فرآیندهای کاالییجمعی که زادهدسته

زدایی از کاالهای موهومی نیز گام بردارند. هیچ تضمینی نیز در بین نیست که کاالیی

ا جایی کنندگی دارند. تچنین نکنند. عوامل پرشماری در این بین تأثیرگذاری و تعیین

 گردد، هم مدافعانیزدایی از کاالهای حقیقی برمیعانِ کاالییگیری مدافکه به موضع

اند هم مدافعانی که به هوای اطراق داریوجود دارند که خواهان فراتررفتن از سرمایه

دانند. پذیر نمیهای بعدی را دفاعگام« ی انسانیداری با چهرهسرمایه»دائمی در 

ی از زدایهای مدافعِ کاالیینوع دیدگاههمهتوان گونه میحساب، دوباره بپرسم، چهبااین

روی، در ی آقای خسکاالهای حقیقی را بدون استانا، به بیان تلویحی و البته نسنجیده

داری در لباس های سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایهایدئولوژی»ی زمره

 دانست « ʻداریضدِ سرمایهʼو  ʻرادیکالʼرویکردهای 

ی برخورداری طبقات مردمی از خدمات عمومی ی ناچیز و نابسندهسوم. همین درجه

 های گذشته و کنونیداری ایران عمدتاً محصول مبارزات پرفرازونشی  نسلدر سرمایه

بقات ها به طها و تکنوکراتهای طبقات مسلط و حاکمیتبوده است نه ضرورتاً مرحمتی

رورتاً ترفندی برای حفظ نظام مردمی. نه الزامًا مرحمتی در بین بوده است نه ض

ها و طبقات فرادست که منفک و مستقل از فرآیندهای داری به ابتکار حاکمیتسرمایه

ر، از ایران معاص جاکه تاریخی طبقاتی به کار بسته شده باشد. ازآنوخم منازعهپرپیچ

 ان قدرتها، عمدتاً از منظر صاحبجمله تاریخ استقرار و استمرار خدمات اجتماعی دولت
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 ها به طبقاتی خدمات عمومیِ دولتسیاسی و ثروت اقتصادی نوشته شده است، ارائه

خواهیِ دوستی و توسعهمردمی نیز عمدتاً فقط محصول مساعی و نوآوری و نوع

ح اصطالهاشان به حساب آمده است در مسیر بهها و تکنوکراتی دولتاندیشانهنیک

نیروهای مترقی نیز نادانسته و ناآگاهانه بر همین طبل هایی از ایران. بخش« شدنمدرن»

نگارانه با رویکردِ تاریخ از پایین عمالً باعث شده های تاریخکوبند. قلتِ پژوهشمی

های طبقات مردمی برای واداشتن قدرتِ آفرینیها و نقشاست که صداها و کوشش

ردشان عمدتاً در دهلیزهای ودها با مبارزات پررنجسیاسی مسلط به این نوع امتیازدهی

تاریک و متروکِ تاریخ بس ناشنیده و نادیده و ناشناخته مانده باشند. فقط در آرشیو 

ملی ایران و مراکز اسناد اصفهان و فارس و گیالن و تبریز و همدان و یزد و کرمان با 

ادهای هدست نوفصل مسائل بسیار متنوعِ روزمره بهی حلی نحوهانبوهی از اسناد درباره

نظامی نیروهای  ها وداریاستان ها وداریها و فرمانگوناگون حکومتی نظیر شهرداری

شویم که بر جوان  گوناگون های مختلف مواجه میوزارتخانهو  و انتظامی و امنیتی

دهند. همین قوت گواهی میمان بههای گذشتههای مبارزات طبقاتی نسلانواع تجلی

ها ها و شکنجهها و حبسی اعدامعمومیِ کنونی به هزینهی خدمات همیزان ناچیز و نابسند

های کاری و و تنزل ی شغلیهاها و اخراجها و بیکارسازیو تبعیدها و آوارگی

های اجتماعی و های جغرافیایی و محرومیتشدگیگردهای قضایی و جاک نپی

ه و های گذشتات مردمیِ نسلترین اعضای طبقها و آگاهترینهای اقتصادیِ فعالجریمه

کنونی استقرار و استمرار یافته است. اگرچه چنین مبارزاتی برای کس  حقوق اجتماعی 

اند اما داری نبودهتمامی در پی اسقا  نظام سرمایهو اقتصادی شهروندی ضرورتاً به

یافته های تکوینجمعیِ پدیدآمده و همبستگیهای دستهشده و هویتهای کس تجربه

ی ی وسیع اما پراکندهطرزی تجریدی از مجموعهتوان بهدر خالل چنین مبارزاتی را نمی

ترِ جمعیتِ طبقات مردمی تر و کوشاهای آگاهها و گروهی الیهدارانهمبارزات ضدسرمایه

منفک کرد، هر قدر هم که انواع  ای که هنوز نیامده استدر گذشته و حال و آینده
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بقات های طریخی بس پرشمار و عمیق بوده باشند. امتیازگیریهای نامیمون تاگسست

 در زندگی ورزی از چنین امتیازاتیو صیانت ها و طبقات فرادستمردمی از حاکمیت

های هایی برای رشد ظرفیتداری عمالً فرصتروزمره درون مرزهای نظام سرمایه

کوین های تد، از الزمهکننآموزشی و پرورشی و شخصیتیِ اعضای طبقات مردمی مهیا می

 اگر مقاومت اعضای طبقات مردمی داری.ای آگاه و توانا برای فراتررفتن از سرمایهطبقه

ی از برخی کاالها زداییشان برای کاالییسازی خدمات عمومی و مبارزهدر برابر کاالیی

های ع دیدگاهونتوان همهگونه میباره بپرسم که چهدفاع باشد، سهحقیقی بر این مبنا قابل

ی آقای هایی را بدون استانا، به بیان تلویحی و البته نسنجیدهزداییمدافعِ چنین کاالیی

داری های سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایهایدئولوژی»ی خسروی، در زمره

 دانست « ʻداریضدِ سرمایهʼو  ʻرادیکالʼدر لباس رویکردهای 

 مسکله ابداً انکار تمایز این دو روند»نویسد یرو وقتی آقای خسروی مازاین

و اهمیت این تمایز  ی برخی کاالهای حقیقی[زدایی در زمینهسازی و کاالیی]کاالیی

گوید، چنان ناقص که گوید اما بس ناقص میغلط نمی« از منظر رفاه اجتماعی نیست

 تمایز میان دو کند.چه را که غلط نگفته است به خطای راهبردیِ فاحشی بدل میآن

ی برخی کاالهای حقیقی، چنان که آقای زدایی در زمینهسازی و کاالییروند کاالیی

پندارد، فقط از منظر رفاه اجتماعیِ طبقاتِ مردمی نیست که واجد خطا میخسروی به

سازی برخی کاالهای حقیقی و مبارزه برای اهمیت است. مقاومت در برابر کاالیی

چنین از سه منظر دیگری نیز که برشمردم های حقیقی همرخی کاالزدایی از بکاالیی

و ثانیاً داریفراتررفتن از نظام سرمایهاند برای اهمیت دارند: اوالً شر  الزمْ هرچند ناکافی

الااً داریو ثی تغییر برای اسقا  نظام سرمایهاز مسیر ساختنِ احتمالیِ سوژه اندایلمحه

اما  انددارانه نداشتهرویکرد ضدسرمایهکه گرچه ضرورتاً  بقاتیاتی طاز مبارز اندجزئی

یز داری نهای ضد سرمایهتوانند بسته به شرایط در خدمت جنبشی تاریخ میدر آینه

 قرار گیرند. 
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ها برای نیل به ادراکی منسجم از عیار در دنیای مفهومهای موجهِ تمامتمایزگذاری

اقعی بالنعل به دنیای والنعلاندیشانه طابقتوان سادهنمیداری را ضرورتاً تمامیت سرمایه

های انضمامیِ دنیای واقعی در سره تعمیم داد، بلکه در پیِ احتساب مشخصهنیز یک

. وفاداری مؤمنانه به اصول تجریدی شان کردوتعدیلها باید سخت جرحبسیاری از نمونه

مایزِ بینیم، تی آماج نقد میر نمونهتوجهی کژبینانه به امور انضمامی، چنان که دو بی

زدایی از کاالهای حقیقی و از مفهومیِ موجهی میان از یک سو مبارزه برای کاالیی

زدایی از کاالهای موهومی را در سطح تحلیل تجریدی به دیگر سو مبارزه برای کاالیی

ن دو نوع های پرشمار میان ایتنیدگیهای پیچیده و درهمدهد اما چون تعاملبار می

زه فکنیِ جریان مبارای برای شالودهاندازد به شالودهمبارزه در سطح تاریخی را از قلم می

هیِ ی ارتقاداندیشانهشود، نوعی نقض غرض که نیت نیکدر دنیای واقعی تبدیل می

اری ددهیِ مبارزه با سرمایهتنزل یداری در عال م نظر را به عملِ کژروانهمبارزه با سرمایه

بنیادگراییِ مستتر در یادداشت آقای خسروی هنگام  کند.در عال م عمل تبدیل می

ردگاهِ یابد که گاه و آوپافشاری بر اصول تجریدی از قضا در هنگامی و میدانی تجلی می

اندیشانِ اوست در مبارزه با تری از کمابیش همی بزرگمجموعهپندار و کردار 

سازی منطق سرمایه ر امور انضمامی، خواه برای مختلهای منطق سرمایه دفرماییفرمان

ی گرایش نیروی محرکه هاحال، نه سوءِنیتاش. بااینسازیو خواه برای منحل

برای بازگشت به اصول تجریدی به زیان احتساب امور انضمامی و نه  اندبنیادگرایانه

ها برای اجتناب از ومرزکشیگرایانه در خطی گرایش فرقهها برانگیزانندهبدخواهی

ی خودِ صاحبان چنین گرایشی نیز تری که خاستگاه اولیهی بزرگادغام در مجموعه

گرایی در موضوع آماج بحث ی فرقهی بنیادگرایی هم روحیهبوده است. هم خصیصه

. وجهی از درک بسیط آقای اندسازیمشخصاً معلول درکی بسیط از مبحث کاالیی

ی سومین محور از زدایی را در آینهسازی و کاالییکاالیی خسروی از مفاهیم کاال و

 های یادداشت ایشان شرح خواهم داد.کژبینی
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  نویسنده از مفهوم دوگانیِ ی موجهها عبارت است از استفادهسومین محور از کژبینی

اش در هی ناموجگرایانهکارگیری تقلیل)باینریِ( کاال در سطح تحلیل تجریدی اما به

ترِ طیفِ چندمحوریِ کاال در تحلیل تاریخی و متقابالً وانهادنِ مفهوم انضمامی سطح

ها در سطح تاریخی. تفاوت میان مفهومِ تجریدیِ زداییارزیابی انواع مبارزه بر سر کاالیی

آمدهای خطیری برای ترِ طیف چندمحوریِ کاال پیدوگانیِ کاال و مفهوم انضمامی

زدایی در قلمروهای کاالهای حقیقی و موهومی دارد. ییارزیابی مبارزه بر سر کاال

ی اهمیت مبارزات طبقات ی یادداشت آقای خسروی از درجهگرایانهارزیابی تقلیل

 های بنیادگرایانه وزدایی از برخی کاالهای حقیقی که در گرایشمردمی برای کاالیی

 کاال فهوم طیفِ چندمحوریِیابد بر مبنای غفلتی است که از ماش تجلی میگرایانهفرقه

دهم، ابتدا با زبانی صوری و تر شرح میدهد. بیشدر سطح تحلیل تاریخی به خرج می

آمدهایی که درک بسیط از مفهوم کاال برای سپس با زبانی اقتصادی برای ایضاح پی

 آور د. سازی به بار میارزیابی مبارزه با انواع کاالیی

چون نوعی مفهوِم دوگانی سخن جریدی غالباً هموقتی از کاال در سطح تحلیل ت

گوییم به این معناست که یک چیز، چه در قلمرو کاالهای حقیقی باشد چه در قلمرو می

کاالهای موهومی، در سطح تحلیل تجریدی فقط یا کاالست یا ناکاالو شق سومی مطرح 

فِ انی به مفهومِ طینیست. مفهومِ دوگانیِ کاال یعنی همین. برای این که از مفهوِم دوگ

جرید ی تازپیشِ درجهبرای کاستنِ بیش های دیگریچندمحوریِ کاال برسیم باید گام

محوری و سپس به سوی مفهوم طیفِ چندمحوریِ برداریم، ابتدا به سوی مفهوم طیفِ تک

 دهد. سازی را به دست میترین درک از فرآیند کاالییکاال که جامع

ز حرکت از مفهوِم دوگانی به سوی مفهوم طیِف نخستین گام عبارت است ا

ی چون نوعترین سطح از تحلیل تاریخی هممحوریِ کاال. وقتی از کاال در پایینتک

گوییم به این معناست که آن چیز، باز خواه در قلمرو محوری سخن میمفهومِ طیفِ تک

ز خصلت کاالهای حقیقی باشد خواه در قلمرو کاالهای موهومی، واجد درجاتی ا
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کاالبودگی است. چنین نیست که فقط یا کاال باشد یا ناکاال. بین کاال و ناکاال درجات 

توان متصور شد. کاال مفهومی است مُد رج و طیفی. با گوناگونی از کاالبودگی را می

ایم ابتدا ی تجرید برداشتهنخستین گامی که در سطح تحلیل تاریخی برای کاهش درجه

سر  شویم که یکترین سطح از تحلیل تاریخی مواجه میدر پایینمحوری با طیف تک

آن معرفِ اوج خصلت کاالبودگی و سر دیگر آن معرفِ خصلتِ ناکاالبودگی است و 

های گوناگونی از رو نقا  گوناگون در حدفاصلِ دو سرِ طیف نیز معرفِ درجهازاین

 اال، فقط تأثیرگذاری یکمحوریِ کجا، در مفهوم طیفِ تک. ایناندخصلت کاالبودگی

ایم که بر حس  شدّت و حدّت ی کاالبودگی به حساب آوردهعامل را بر درجه

طیفِ  محورِای از تکی کاالبودگی روی نقطهمتناسباً درجه اشتأثیرگذاری

 مان مشخص خواهد شد.محوریتک

ی تجرید های بعدی در سطح تحلیل تاریخی دوباره از درجهسپس اگر با گام

محوری بلکه با طیف چندمحوری در سطوح باالترِ ازپیش بکاهیم نه با طیفِ تکیشب

 ی تجرید بهتحلیل تاریخی مواجه خواهیم شد. در سطح تحلیل تاریخی هر چه از درجه

ن چیز را سازیِ آتری بکاهیم و عوامل مؤثرِ پرشمارتری بر کاالییتر و بیشمیزانِ بیش

تر خواهد تر و بیشمان نیز متناسباً بیشطیف چندمحوری در نظر بگیریم تعداد محورهای

ی جا، در مفهوم طیفِ چندمحوریِ کاال، برآیند تأثیرگذاری چند عامل بر درجهشد. این

ایم که بر حس  برآیند شدّت و حدّت زمان به حساب آوردهکاالبودگی را هم

 ی پرشماریمجموعه .ی کاالبودگی مشخص خواهد شدشان متناسباً درجهتأثیرگذاری

گذارند و یک چیز غالباً به درجاتی گوناگون ی کاالبودگی تأثیر میاز عوامل بر درجه

 از خصلت کاالبودگی برخوردار است. مفهومِ طیفِ چندمحوریِ کاال نیز یعنی همین.

ای که چیزی فقط یا کاال یا ناکاال محسوب شود صرفًا مفهوم دوگانیِ کاال به گونه

یِ فراگستر شود تا بتوانیم نوعی نظام تحلیلیلِ بسیار تجریدی به کار بسته میدر سطح تحل

کاهیم و با احتساب چندین ی تجرید میها برسازیم، اما وقتی از درجهدر دنیای مفهوم
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ی تری از تحلیل تاریخی کاالبودگی به سوی سطوح هر چه انضمامیعامل مؤثر بر درجه

اب های بسیاری که حاصل احتسوتعدیلآمد، مگر با جرح شتابیم دیگر به کار نخواهدمی

ی کاالبودگی است. چرا  تصریحاً پاسخ دادم، ولو تری بر درجهعوامل مؤثر پرشماری

ی زمان بر درجهاند که همی پرشماری از عواملبا زبانی صوری: چون مجموعه

ن رای پاسخ به ایگونه و از چه مجرایی  بگذارند. چهکاالبودگیِ یک چیز تأثیر می

پرسش باید از زبان صوری که در این بند به کار بستم بگُس ل م و زبانی اقتصادی به کار 

 بگیرم و تعریفی حتاالمقدور بسنده از کاالی حقیقی به دست دهم.

ولید خطا فقط چشم به سپهر تبرای تعریف کاالی حقیقی نباید مال آقای خسروی به

 های مانعیت وحقیقی به دست داد که فاقد ویژگی ارزش دوخت و تعریفی از کاالی

رای نامی است ب ]ی حقیقی[االک»جامعیت است و بر این مبنای نابسنده پنداشت که 

این  در«. ی بارآور مبادله شده باشدکه این کار با سرمایه محصول کار انسان هنگامی

هر کاالبودگی در سپ یی عوامل مؤثر بر درجهتعریفِ نابسنده از کاالی حقیقی نه همه

 پهرس ی کاالبودگی دریک از عوامل مؤثر بر درجههیچ دیده شده است نه تولید ارزش

اید هم ب برای نیل به تعریفی حتاالمقدور بسنده از مفهوم کاالی حقیقیتحقق ارزش. 

 تمامی دید هم سپهر تحقق ارزش را. سپهر تولید ارزش را به

بسا در بازار شود و چهر محل کار تولید میدر قلمرو کاالهای حقیقی، ارزش د

ربط تحقق یابد. بر این مبنا کاالی حقیقی عبارت است از محصولی که در کاالی ذی

ی شدههایِ به درجات گوناگونْ کاالییفرآیند تولید با استفاده از انواع ظرفیت

ولید رسیده ه تشده بدستِ صاحبان نیروی کارِ به درجات گوناگونْ کاالییزیست بهمحیط

 ازاری. های بآفرینیِ قیمتهم برای فروش در بازار به قصد کس  سود با نقشباشد آن

توان عوامل پرشماری را شناسایی کرد بر مبنای چنین تعریفی از کاالی حقیقی می

ی عواملی مجموعه دارند. سازی در قلمرو کاالهای حقیقی نقشکه در فرآیند کاالیی

سودآوریِ کاالی حقیقی را در فرآیندهای تولید ارزش و تحقق ارزش  که شرایط امکان
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آورند عوامل مؤثر بر های بازاری به درجات گوناگون پدید میآفرینی قیمتبا نقش

سازی هستند. باید توجه داشت که اشاره نه به خود میزان سودآوری بلکه به کاالیی

با خود میزان سودآوری فرق شرایط امکان سودآوری است. شرایط امکان سودآوری 

در  تواند با تغییرکند. با فرض ثبات شرایط امکانِ سودآوری، میزان سودآوری میمی

ربط در بازارهای عوامل تولید و بازارهای سایر کاالها بازاری دچار تغییر های ذیقیمت

لحاظ  دسازی فقط عواملی بایجا در تالش برای شناسایی عوامل مؤثر بر کاالییشود. این

 کنند.شوند که شرایط امکانِ سودآوری کاال را مهیا می

هر یک از این عوامل مشخصاً یک محور از طیفِ چندمحوریِ کاال را تشکیل 

ر جا دربط را یکسازی کاالی ذیی عوامل مؤثر بر فرآیند کاالییدهند. وقتی همهمی

ر فرآیند شان بی بالفعلی تأثیرگذارنظر گیریم، بسته به برآیند شدّت و حدّت درجه

را تعیین  اشی کاالبودگیدر زمان و مکان معلوم مشخصاً درجه اشسازیکاالیی

 کنند. می

 ی عامکم پنج مجموعهدر تعریف عامی که از کاالی حقیقی به دست دادم، دست

توان از هم منفک کرد، نخستین دو سازی را میاز عواملِ تأثیرگذار بر فرآیند کاالیی

ی بعدی به سپهر تحقق ارزش. وعه به سپهر تولید ارزش مربو  است و سه مجموعهمجم

ی نوعی عامل تولید را در منزلهسازی نیروی کار بهی عواملی که کاالیییکم، مجموعه

سازی انواع ی عواملی که کاالییزنندو دوم، مجموعهربط رقم میتولید کاالی ذی

بط ریگری از عامل تولید را در تولید کاالی ذیچون نوع دزیست همهای محیطظرفیت

بط ری عواملی که شرایط امکانِ خرید و فروش کاالی ذیشوندو سوم، مجموعهسب  می

ی سودآوری نزد ی عواملی که انگیزهآورندو چهارم، مجموعهدر بازار را فراهم می

جم، کنندو و پنیتر مربط هر چه نهادینهکنندگان را در فرآیند فروش کاالی ذیعرضه

ی دولت ربطِ بازاری از مداخلههای ذیی مصونیت قیمتی عواملی که بر درجهمجموعه

 افزایند.ی مدنی میو جامعه
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بر تعداد زیادی از عوامل مؤثر بر  اندگانه مشتملهای پنجهر یک از این مجموعه

ر نظام ین عواملی دسازیِ محصولی که بالقوه کاال نبوده است اما تحت تأثیر چنکاالیی

 حال، برایداری به درجات گوناگون شده است کاالی حقیقیِ بالفعل. بااینسرمایه

ی هبر درج عوامل از گانههای پنجسازی انتقال معنا، میزان تأثیرگذاری این مجموعهساده

 یگانههای پنجدر قال  محور 1ی مان در نمودار شمارهکاالبودگی کاالی حقیقیِ فرضی

ترتی  شان نشان داده شده است که هر کدام با مقیاسی از صفر تا صد بهربطرنگ ذیسیاه

گ بر ضلعی سبزرنترین پنجترین حدشان است. مساحت بزرگترین و بیشمعرفِ کم

ی عوامل کند، یعنی بر وضعیتی که همهترین درجه از کاالبودگیِ بالقوه داللت میبیش

نطقاً ترین حدِ ممان به بیشودگی کاالی حقیقیِ فرضیی کاالبتأثیرگذار بر درجه

مان ی کاالبودگی کاالی حقیقی فرضیاند. این حداعالی درجهپذیر تحقق یافتهامکان

ز های سبزرنگ نیضلعیی مرکزی پنجدهد. نقطهاست که در دنیای واقع هرگز رخ نمی

عنی بر کند، یق داللت میکه طبیعتاً مساحتی معادل با صفر دارد بر ناکاالبودگی مطل

ی ی کاالبودگیِ کاالی حقیقیِ فرضیک از عوامل تأثیرگذار بر درجهوضعیتی که هیچ

اند. این وضعیتِ مطلقاً ناکاالبودگی نیز غالباً در دنیای واقع مان مطلقاً تحقق نیافتهبالقوه

ال ت. در مای کاالبودگی همواره چیزی بین این دو حدِ نهایی اسیابد. درجهتحقق نمی

ی ای برای درجهتوان سنجهضلعی قرمزرنگ را میمان مشخصاً مساحت پنجفرضی

مان در نظر گرفت. گرایش منطق سرمایه کاالبودگی کاالی حقیقی موضوع بحث

 یمان را به اندازهی کاالبودگی کاالی حقیقی فرضیهمواره به این است که درجه

 های درونی منطقزایش دهد، اما هم تناقضضلعی سبزرنگ افترین پنجمساحت بزرگ

داری را درون نظام سرمایه هاییسرمایه و هم مقاومت طبقات مردمی عمالً ضدگرایش

ی یک کاال و هم در کنند، هم در زمینهآورند که چنین سودایی را ناممکن میپدید می

ی درجه اضی تولید کاالیی. باید توجه داشت که انبسا  و انقبی کلیت شیوهزمینه

ت که ی تولید کاالیی اسکاالبودگی یک کاالی حقیقی خاص فقط ذیل حاکمیت شیوه
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ی تولید کاالیی اصالً تحقق نیافته  تحقق دارد. در زمان و مکان خاصی که شیوهامکان

 پذیر نیست.سازی یک کاالی حقیقی خاص نیز امکانباشد، کاالیی

 

 
ازی ستنیدگی فرآیند کاالییان درهمتوبندی فوق میاکنون بر مبنای صورت

ا خطسازی کاالهای موهومی را، که آقای خسروی بهکاالهای حقیقی و فرآیند کاالیی

د، کناز هم متمایزشان می« کاالیی شدن»و متعارفِ « کاال شدن»با اصطالحات مجعولِ 

های یتشده و ظرفکارگرفتهسازی نیروی کارِ بهبازشناسایی کرد. فرآیندهای کاالیی

د توانند جزئی از فرآینشده در تولید کاالی حقیقی مفروض میزیست استفادهمحیط

کاالهای  سازیسازی کاالهای حقیقی باشند. به عبارت دیگر، فرآیندهای کاالییکاالیی

سازی کاالهای حقیقی به ی کلیت فرآیند کاالییتوانند زیرمجموعهموهومی اصالً می

عیار میان این دو فرآیند از منظر مفهومی چندان مایزگذاریِ تمامرو تحساب آیند. ازاین

ای ای معکوس میان این دو فرآیند نیز برقرار است، رابطهمحلی از اعراب ندارد. رابطه

ی کند و خطای تحلیلتنیدگی میان این دو فرایند را آشکار میکه وجهی دیگر از درهم

دهد. برای ایضاح شان را نشان مییار میانعمضاعف آقای خسروی در تمایزگذاریِ تمام

 .سازی کاالهای موهومی بپردازیمی معکوسی باید به عوامل مؤثر بر کاالییچنین رابطه
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د رسنوعی از محل کار به تولید نمی در قلمرو کاالهای موهومی اصوالً ارزش در هیچ

 ی موهومی به تولیدداری که گویی کاالاما، در اثر چیرگی چنین وهمی در نظام سرمایه

گونه در بازار انگارند همانسانِ ارزِش تولیدشده میچه را متوهمانه بهرسیده است، آن

ا به شده رهای حقیقتاً تولیدگذارند که ارزشربط به خرید و فروش میعامل تولیدِ ذی

انند. رسبسا به تحقق میکنند و چهکاالیی برای خرید و فروش در بازار کاالها تبدیل می

گی هایی نظیر جووانی آریتر با اتکا بر کارل پوالنی و مارکسیستطور که پیشهمان

چون داری همو مایکل بوراوُی گفتم، کاالهای موهومی که متوهمانه در نظام سرمایه

 هایاند: نیروی کار، انواع ظرفیتشوند بر چهار نوعدهی میکاال پنداشته و سازمان

سازی کاالهای موهومی درواقع شرایط امکاِن . کاالییزیست، پول، دانشمحیط

که  کنند. من برای تقریر استداللیآفرینی منطق سرمایه و تولید ارزش را تمهید مینقش

 در نظر دارم فقط بر نیروی کار تمرکز خواهم کرد.

هر یک از این عوامل  دارند. سازی نیروی کار نقشعوامل پرشماری بر کاالیی

د. دهنمحور از طیفِ چندمحوریِ کاالی موهومی نیروی کار را تشکیل میمشخصاً یک 

م، جا در نظر گیریسازی نیروی کار را یکی عوامل مؤثر بر فرآیند کاالییوقتی همه

 اشسازیشان بر فرآیند کاالییی تأثیرگذاری بالفعلبسته به برآیند شدّت و حدّت درجه

کنند. نیروی کار را تعیین می کاالبودگی یدر زمان و مکان معلوم مشخصاً درجه

را  سازی نیروی کاراز عواملِ تأثیرگذار بر فرآیند کاالیی ی عامکم پنج مجموعهدست

ی عواملی که جدایی صاحبان نیروی کار از توان از هم منفک کرد. یکم، مجموعهمی

لوازم معاِش  سازیی عواملی که کاالییزنندو دوم، مجموعهابزار تولید را رقم می

ی عواملی که شوندو سوم، مجموعههای صاحبان نیروی کار را سب  میخانواده

ی عواملی که دهندو چهارم، مجموعهسازی خدمات اجتماعی دولتی را شکل میکاالیی

شوندو و پنجم، های نهادهای غیردولتیِ غیربازاری را باعث میسازی حمایتکاالیی

 ی نیروهای کار.نهیابی مستقالممانعت از تشکل
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بر تعداد زیادی از عوامل مؤثر بر  اندگانه مشتملهای پنجهر یک از این مجموعه

سازی انتقال معنا، میزان تأثیرگذاری این حال، برای سادهسازیِ نیروی کار. بااینکاالیی

 ۲ی ی کاالبودگی نیروی کار در نمودار شمارهبر درجه عوامل از گانههای پنجمجموعه

شان نشان داده شده است که هر کدام ربطقرمزرنگ ذی یگانهپنجهای در قال  محور

احت ترین حدشان است. مسترین و بیشترتی  معرفِ کمبا مقیاسی از صفر تا صد به

ترین درجه از کاالبودگیِ نیروی کار داللت رنگ بر بیشضلعی آبیترین پنجبزرگ

ی کار ی کاالبودگی نیروی عوامل تأثیرگذار بر درجهکند، یعنی بر وضعیتی که همهمی

البودگی ی کاپذیر تحقق یافته باشند. این حداعالی درجهترین حدِ منطقاً امکانبه بیش

 نگرهای آبیضلعیی مرکزی پنجدهد. نقطهنیروی کار در دنیای واقع عمالً رخ نمی

ار داللت البودگی مطلقِ نیروی کنیز که طبیعتاً مساحتی معادل با صفر دارد بر وضع ناکا

کاالبودگیِ  ییک از عوامل تأثیرگذار بر درجهکند، یعنی بر وضعیتی فرضی که هیچمی

ی کاالبودگی نیروی کار همواره چیزی بین این اند. درجهنیروی کار مطلقاً تحقق نیافته

توان ا میرنگ رضلعی سیاهمان مشخصاً مساحت پنجدو حدِ نهایی است. در ماال فرضی

ی کاالبودگی نیروی کار در نظر گرفت. گرایش منطق سرمایه ای برای درجهسنجه

ی مساحت ی کاالبودگی نیروی کار را به اندازههمواره به این است که درجه

های درونی منطق سرمایه و رنگ افزایش دهد، اما هم تناقضضلعی آبیترین پنجبزرگ

را درون  هاییاحبان نیروی کار عمالً ضدگرایشیجمعیِ صهم مقاومت فردی یا دسته

 کنند. آورند که چنین سودایی را ناممکن میداری پدید مینظام سرمایه
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 تنیدگی فرآیندتوان وجه دیگری از درهمبندی فوق میاکنون بر مبنای صورت

یی اسازی کاالهای موهومی را بازشناسسازی کاالهای حقیقی و فرآیند کاالییکاالیی

سازیِ آن دسته از کاالهایی حقیقی که نقش لوازم معاش و خدمات کرد. فرآیند کاالیی

توانند شد، مینیز مشاهده می ۲ی اجتماعی دولتی را دارند، چنان که در نمودار شماره

سازی کاالیِ موهومیِ نیروی کار باشند. به عبارت دیگر، جزئی از فرآیند کاالیی

ند ی کلیت فرآیتوانند زیرمجموعهکاالهای حقیقی اصالً می سازیفرآیندهای کاالیی

عیارِ رو تمایزگذاریِ تمامسازی کاالی موهومیِ نیروی کار به حساب آیند. ازاینکاالیی

آقای خسروی میان این دو فرآیند از منظر مفهومی نه فقط چندان محلی از اعراب ندارد 

 سره خطاست.بلکه یک

شعارها و عباراتی اعتراضی از این »نویسد، درستی میبه طور که آقای خسرویهمان

نه «. ریزندهم می تر به، مرزهای مفهومی را بیشʻاست چیز کاال شدههمهʼدست که 

شود چه کاالیی میداری به کاال تبدیل خواهد شد نه هر آنچیز هرگز در سرمایههمه

، در هر دو قلمروِ کاالهای ی خصلتِ کاالیی را پیدا خواهد کردضرورتاً اعالدرجه

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/05/maljoo-on-commodification-graph-2.jpg
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عیار گرایش تاریخیِ منطق سرمایه به چه از تحقق تمامحقیقی و موهومی. آن

های چیز ممانعت کرده است و خواهد کرد یکی انواع تناقضعیارِ همهسازیِ تمامکاالیی

ذاتیِ خودِ منطق سرمایه است و دیگری مقاومت طبقات مردمی در برابر الزامات تحقق 

ز را چیداری. اگر منطق سرمایه توانسته بود همهعیار منطق سرمایه در نظام سرمایهتمام

در حداعال به کاال تبدیل کند یقیناً تاکنون فروپاشیده بود. در این میان، نوع توازن قوا 

چیز از یک سو و دو عیارِ همهسازیِ تماممیان گرایش منطق سرمایه به کاالیی

های ذاتیِ منطق سرمایه و ثانیاً مقاومت ی اوالً تناقضنیدهت عمیقاً درهمضدگرایش

سازی های کاالییانقباض ها وطبقات مردمی عمالً امواجی تاکنون تکرارشونده از انبسا 

 داری رقم زده است.کاالهای حقیقی و موهومی را در جغرافیاهای تاریخی سرمایه

ر صیانت از خود در برابر هجوم تردیدی نیست که اهتمام طبقات مردمی به حتاالمقدو

ل انجامد که مشکخود به این آگاهی نمیهای منطق سرمایه ضرورتاً خودبهامان تجلیبی

داری نهفته است. در چنین بستری است که تبعیتِ یادداشت آقای اصلی در خودِ سرمایه

گیری مبارزاتی که مستقیماً خسروی از پافشاری نیروهای مترقی بر آن نوع جهت

. در تحسینفهم است هم قابلکند هم قابلگذاری میداری را هدففراتررفتن از سرمایه

ناپذیر مواجه خواهیم بود که در پیِ ای پایانی امیدی همواره با چرخهفقدان چنین روزنه

ها از کاالهای حقیقی یا حتا کاالهای زداییها ابتدا درجاتی از کاالییظهور بحران

انجامد که گیرد و چنان به تضعیف منطق سرمایه میار قرار میموهومی در دستورک

ای از اندازی موج تازهکند برای راهتر را فعال مینیروهایی از طبقات فرادست

رو فرآیندهای زند و ازاینها که دوباره بحرانی از نوع دیگر را رقم میسازیکاالیی

تاکنون همواره تکرارشونده در طول ای آخرو چرخهطلبد و الیزدایی را میبازکاالیی

 اش.داری در انواع جغرافیاهای تاریخیحیات سرمایه

ی تکراری و فراتررفتن از بخشی برای ضرورتِ شکستن این چرخهآگاهی

عیار بر نظام یُمن حرکت به سوی نظارت اجتماعیِ دموکراتیِک تمامداری بهسرمایه
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رتاً باید توأمان باشد با اوالً اجتناب از اقتصادی البته بسیار اهمیت دارد اما ضرو

بِ امور ناشده و ثانیاً احتساوتعدیلبسته به اصول تجریدیِ جرحگوشوسرسپردگی چشم

انضمامی در هر جغرافیای تاریخی خاص و ثالااً بذلِ توجهِ مسکوالنه به الزامات نوع خاصِ 

ی حداکاری از امکانات ادهتوازن قوای طبقاتیِ جاری و ساری در جامعه و رابعاً استف

ی جاری نهفته است در سازی توازن قوا در بطن مبارزهمحدودی که برای دگرگون

ها در ای. غفلت از این سرلوحههای ریشهسازیخدمت ساختن کارگزاران دگرگون

ا رقم زده ر« هاپردازیشیفتگی بیش از حد به عبارت»ها، به قول لنین، بسیاری از نمونه

بیماری »ی، باز به قول لنین، چالهای شده است برای سقو  به دامپرش ناخواستهو تخته

 زاییبه اصول تجریدی و غفلت مؤمنانه سازیهم از مجرای سرسپرده، آن«لفاظی

 یسوزبه توازن قوا و فرصت نامسکوالنه اعتناییاز امور انضمامی و بی نگرانهساده

ر. ی تغییی موجود برای ساختن سوژهلو نابسندهده از امکانات ودر استفا ناهشیارانه

بندی مبحث کاال نزد آقای خسروی به درجات گوناگون بازتاب چنین صورت

چنین هایی است، هرچند نه فقط در اثر ابتال به درکی بسیط از مفهوم کاال بلکه هممشخصه

سیط ب گرایی که از قضا کیفیت همان درکی نصی گرایش غلیظ به عارضهواسطهبه

رسم به چهارمین محور جاست که میاینتر کرده است. از مفهوم کاال را نیز هر چه نازل

 های یادداشت آقای خسروی.از کژبینی

توجهی نویسنده به کارکرد اصلی ها عبارت است از بیچهارمین محور از کژبینی

مناسبات قدرت  ای مؤثر بر تغییر درچون مؤلفههم هازداییها و کاالییسازیکاالیی

گرایی است: س بْکی از ی نامیمونِ نصها ثمرهتوجهی از برخی جنبهطبقاتی. این بی

تری دارد تا به های مبنا تقیّد بس بیشها در متنورزی که به ظواهر کلمهاندیشه

ظ معاصر. گرایش غلی هایها و مناسبتها و مسکلهرشتهشان به مقتضای دانشکاربست

های آقای خسروی در تالش برای نویسیناپذیر یادداشتز اجزای جداییگرایی ابه نص

بوده است، خواه در تکاپوی نافرجام برای پاالیش مفهوم اقتصاد « پاالیش گفتمان نقد»
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سیاسی که ضمن تمرکز بر صرفاً اقتصاد سیاسی کالسیک در عصر مارکس از حدوداً 

رکس در تبیین اصطالح اقتصاد ها پس از ماورزی مارکسیستسده اندیشه ونیمیک

وم مان د، خواه در تقالی ناکام برای پاالیش مفهسیاسی به تفکیک از علم اقتصاد غافل می

اش خطا فقط رویدادهایی تاریخی تلقیای مفهومی بلکه بهبرساختهانباشت اولیه که نه 

بحث کاال. مفهومی در م اصطالح پاالیشجا در جهد نارسا برای بهکند، و خواه اینمی

وجهی از نقصان در ارزیابی خطای یادداشت آقای خسروی از میزان اهمیت مبارزه با 

 اشگرایانهتوان در گرایش نصسازی در قلمرو خدمات اجتماعی دولتی را میکاالیی

 ردیابی کرد.

مدد ی ادغام اقتصاد در جامعه بهسازی یک چیز با تغییر نهادیِ شیوهکاالیی

 ی قدرتهای بازاری عمالً رابطههای غیربازاری به مبادلهاعی از معاوضهکردن انوتبدیل

کند، هم در قلمرو کاالهای حقیقی نفع در تبادلِ آن چیز را دگرگون میبین طرفینِ ذی

سازی روابط سازی مشخصاً دگرگونهم در قلمرو کاالهای موهومی. آماج اصلیِ کاالیی

رو، قی چه در قلمرو کاالهای موهومی. ازاینقدرت است، چه در قلمرو کاالهای حقی

اگر در سطح باالیی از تجرید لنگر اندازیم و اشاره گفتم، تر بهطور که پیشهمان

سازی در تواریخ های انضمامیِ مرتبط با زمان و مکانِ فرآیندهای کاالییویژگی

م قیقی هسازی در قلمرو کاالهای حگوناگون را نادیده بگیریم، هم فرآیند کاالیی

لو در و اندسازی در قلمرو کاالهای موهومی در پیِ تحقق اهدافی متشابهفرآیند کاالیی

ی آقای خسروی بین فرآیند قلمروهایی متفاوت. بنابراین، تمایزگذاری مبدعانه

سازی در قلمرو کاالهای سازی در قلمرو کاالهای حقیقی و فرآیند کاالییکاالیی

 .ها را نادیده بگیریم اصالً ناالزم استتجریدی بمانیم و تنوعموهومی اگر در سطح تحلیل 

ی صاحبان نیروی کار در تعیین شرایط سازی نیروی کار، از باب نمونه، ارادهکاالیی 

 کند. هر چه نیروی کار به میزانشان تضعیف میی کارفرمایانشان را به نفع ارادهکاری

نظیر  های کاریکار نیز در تعیین مؤلفه شده باشد، صاحبان نیروی تری کاالییبیش
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شرایط اسکان و شدت کار و ساعات کاری دستمزد و ایمنی محل کار و امنیت شغلی و 

شان در تعیین این ی کارفرمایانتری خواهند داشت و متقابالً ارادهو غیره نقش کم

 یسازسازی نیروی کار با دگرگونتری خواهد یافت. کاالییها نقش بیشمؤلفه

دست مناسبات قدرت بین کارگر و کارفرما درواقع شرایطِ امکانِ استامار کارگر به

نظیر  زیستهای محیطسازی ظرفیتکند. به همین قیاس است کاالییکارفرما را مهیا می

 سازیخاک و آب و فضای عمودی و زمین و جنگل و رودخانه و شیالت و غیره. کاالیی

گری انواع حقوق مالکیت بر آن ظرفیت ست با میانجیزیفالن یا بهمان ظرفیت محیط

پیوندد. اگر بحث را فقط به حق مالکیت خصوصی محدود زیست به وقوع میمحیط

ا بهمان سازی فالن یگیری و دگرگونکنیم، حق مالکیت خصوصی مشخصاً توانایی بهره

عطا ا ی پیشرفت تکنولوژی به مالک خصوصیزیست را متناس  با درجهظرفیت محیط

ت در ی قدرگری همین تواناییِ حاصل از حق مالکیت است که رابطهکند. با میانجیمی

ی طهشود: رابزیست دچار دگرگونی میسازی فالن یا بهمان ظرفیت محیطاثر کاالیی

قدرت بین برخورداران از حق مالکیت خصوصی و نابرخورداران از حق مالکیت 

لکیت خصوصی اصوالً مفهومی است طیفی و نه خصوصی. البته برخورداری از حق ما

وردار ی برختوان اشخاص حقیقی و حقوقی را به دو مقولهدوگانی. به عبارت دیگر، نمی

و نابرخوردار تقسیم کرد بلکه بین حداعالی برخورداری و نابرخورداری مطلق با درجات 

سازی کاالییایم. با عنایت به این مفهوم طیفی، گوناگونی از برخورداری مواجه

سازی روابط قدرت بین برخورداران و مدد دگرگونزیست بههای محیطظرفیت

 هاینابرخورداران از حق مالکیت خصوصی درواقع شرایط امکانِ استصحال ظرفیت

کند. همین منطق که دست برخورداران را به زیان نابرخورداران مهیا میزیست بهمحیط

ث گذاشتم در قلمرو کاالهای حقیقی نیز معتبر است. در قلمرو کاالهای موهومی به بح

پیوندد سازی کاالهای حقیقی در سپهر تولید ارزش به وقوع مینیمی از فرآیند کاالیی

سازی مناسبات قدرت طبقاتی در اثر و نیمی دیگر در سپهر تحقق ارزش. دگرگون
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ا همان گردد بمیسازی کاالهای حقیقی را تا جایی که به سپهر تولید ارزش برکاالیی

سازی توان تبیین کرد. اما دگرگونگفته در قلمرو کاالهای موهومی میآرایش پیش

سازی کاالهای حقیقی وقتی به سپهر تحقق ارزش مناسبات قدرت طبقاتی در اثر کاالیی

طلبد از نوعی دیگر یا ماهیت مشابه اما شکل متفاوت. با گردد تبیینی میبرمی

ی حقیقی در سپهر تحقق ارزش اصوالً دو نوع مناسبات قدرت دچار سازی کاالهاکاالیی

ه کنندگان و تقاضاکنندگانِ کاال بی قدرت بین عرضهشود: یکی رابطهدگرگونی می

مهیا  از جی  تقاضاکنندگان کنندگانای که شرایط امکان سودآوری به نفع عرضهگونه

ه و خواستارانِ نامتقاضی ک ی قدرت بین تقاضاکنندگانشود و دیگری نیز رابطهمی

ی تقاضاکنندگان قرار رو در زمرهتوانایی مالی خریداری کاال را ندارند و ازاین

 گیرند.نمی

در  ی قدرتکم چهار نوع رابطهبنابراین، بر اساس تقریری که به دست دادم، دست

ناسبات م. بخش اعظمِ بازندگانِ تغییر در شونددچار دگرگونی می سازیفرآیند کاالیی

دهد در جایگاه طبقاتی طبقات مردمی قرار ها رخ میسازیقدرتی که در اثر کاالیی

های دارند: صاحبان نیروی کار، نابرخورداران از انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت

ی هاهای وسیعی از ردهبخش، و نیز البته کاالها زیست، خواستارانِ نامتقاضیِمحیط

ها توازن قوای طبقاتی را به زیان طبقات سازی. کاالیینتقاضاکنندگاتر دستپایین

سازی روابط قدرت طبقاتی به زیان طبقات کند. این دگرگونمردمی دگرگون می

دست طبقات مردمی درواقع شرایط امکان سودآوری و سپس انباشت سرمایه به

لق ز نیاز به خچیز اسازیِ همهزند. گرایش منطق سرمایه به کاالییتر را رقم میفرادست

مه تر سرچشی هر چه بیشتر و انباشت سرمایههای هر چه فزونشرایط امکانِ سودآوری

ها نه فقط از منظر رفاه اجتماعی در قلمرو خدمات اجتماعی دولت زداییگیرد. کاالییمی

دارانه نیز واجد اهمیت است، ضدسرمایه یچنین از منظر راهبرد مبارزهمردمان بلکه هم

ای تر تا اندازهی هر چه بیشا در تمهید شرایط امکانِ سودآوری و انباشت سرمایهزیر
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قات ی توازن قوای طبقاتی به نفع طبمدد تغییر ولو نابسندههم بهآورد، آناختالل پدید می

ابی یزدایی در قلمرو خدمات اجتماعی دولتی البته شرایط امکان تحققمردمی. کاالیی

هایی کند. اما اگر چنین انحاللی را بتوان در افقد ارزش را منحل نمیمنطق سرمایه و تولی

دورتر تصور کرد، در شرایطی که توازن قوا سخت به زیان طبقات مردمی است مبارزه 

ر د هازداییمدد کاالییپذیری منطق سرمایه بهسازیِ شرایط امکانِ تحققبرای مختل

 یای که در نوشتهسهم خود از جهات عدیدهتواند به قلمرو خدمات اجتماعی دولتی می

های اصلی مبارزه برای چنان انحاللی باشد. سه گرایش حاضر برشمردم یکی از پایه

ازن گرایی، در پیوند با غفلت از تونصگرایی و ی بنیادگرایی و فرقهتنیدهعمیقاً درهم

گی روزمره، از قوای طبقاتی جاری در جامعه و درکی بسیط از امور انضمامی در زند

پاالیش »اند. پاالیشِ ای در وضعیت کنونیی تعمیق چنین مبارزهعوامل بازدارنده

ها در دستورکار تأمالت نیروهای مترقی، از جمله خوِد باید بیش از این« گفتمان نقد

 اش، قرار بگیرد.   نویسنده
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فروردین[ جردن پیترسون و اسالوی ژیژک در  31بیستم آوریل / گذشته ] یشنبه

داری یه: سرماسعادت»تورنتو به مناظره نشستند. عنوان بحث این بود: « سونی سنتر»

سی ی گونه بود که هر طرف یک مقدمهساختار مناظره این«. دربرابر مارکسیسم

و با وگدادند. گفتای مختصر به هم میهای ده دقیقهداد و سپس پاسخای ارائه میدقیقه

 پایان رسید. چند سؤال عمومی از سوی حضار به

چیزی  .به فروش رفته بود های این رویداد که سه ساعت به طول انجامیدتمام بلیت

یباً دوستانه و وگوی تقرشد یک گفتبینی میپیش« ی ]داغ[ قرنمناظره»که 

آمیز از آب درآمد. در طول تمام برنامه، هر دو سخنران چندین بار بیان کردند محبت

دیگر را تحسین کردند. پیترسون مشخصاً مجذوب نظرند و همقدر با یکدیگر همکه چه

و اجرای کاریزماتیک ژیژیک شده بود و ژیژک تأکید کرد « های پیچیدهاستدالل»

موافق  اشورزیترسون بر نزاکت سیاسی و سبک تهاجمی استداللکه چقدر با نقد پی

 است.

 انگیز نیست. اما این مناظره دقیقاً نشانی پیترسون نفرتاندازهتردید ژیژک بهبی

ای اند و چرا به سیاست مارکسیستی واقعیگرا چقدر سقو  کردهداد که روشنفکران چپ

 کند. اع مینیاز داریم که یکراست از آزادی و عدالت دف

 

 

 ی مارکسنظر پیترسون درباره
ت مانیفسدار بر ای نیشاش بر حملهایی سی دقیقهپیترسون تقریباً در تمام مقدمه

د. و ایدئولوژی مارکسیستی آم مانیفستمتمرکز بود. او با ده گزاره علیه  کمونیست

اسیِ وجود ئل اساشتباه مساپیترسون با این طرح ادعا شروع کرد که مارکس و انگلس به

مرات  را را به پیکار طبقاتی فروکاستند. او مدعی شد مارکس و انگلس نتوانستند سلسله
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شناختی ذاتی درک کنند. او این را نیز به پرسش کشید که عنوان یک واقعیت زیستبه

 بهتر است یا دیکتاتوری بورژوازی. « دیکاتوری پرولتاریا»آیا 

ی تصویر کرد که طبقه گراتیهو متفکر کی پیترسون حتا مارکس را درقامت

اندازد. او دار شرور میی سرمایهجان طبقهشده را بهکارگرِ ظاهراً نیکخواه و سرکوب

یابی جامعه زیر لوای کمونیسم کرد و ادعا کرد ی سازمانبردن نحوهشروع به زیرسؤال

نظام اجتماعی نظر از که قدرت همیشه در دستان اقلیت متمرکز خواهد بود، صرف

 . مستقر

جا ی دالیل اقتصادی نقد کند. او دراینچنین کوشید مارکس را بر پایهپیترسون هم

قولی از مارکس شروع کرد تا نشان دهد که خود مارکس معترف به اش را با نقلسخن

ارمغان آمده است. داری بهکه وفور مادی توسط خود سرمایهاین واقعیت بوده است 

عه شان، ارزش اقتصادی به جاممدد رهبری و شم اقتصادیداران، بهت سرمایهپیترسون گف

داری کارهای فراوانی برای برچیدن فقر و کمک به فقرا کرده بخشند و نظام سرمایهمی

کند، داری ثروتمندان را ثروتمندتر میکرد که سرمایهاست. هرچند او اقرار می

اش را کند. او مقدمهفقرا را نیز ثروتمندتر میداری حال تأکید داشت که سرمایهدرعین

داران را وادار با طرح این ادعا به پایان رساند که تعقی  سود ازنظر اخالقی سرمایه

هرگز  دنبال سود استشان بدرفتاری نکنند و هر رئیسی که بهکند تا با کارگرانمی

گونه که کند. همانمیشان استامار ندادن شغلکارگران خود را از راه ترسِ از دست

توانید عمدتاً از راه استامار دیگران به یک موقعیت شما نمی»پیترسون بیان کرد، 

 «. ی انسانی دست یابیداتکا در یک جامعهی قابلمقتدرانه

عی اغراق باید گفت نوکه پیترسون مبادی مارکسیسم را معرفی کرد بیگونهآن

م رسید که متون اصلی مارکسیسنظر میکسی بهچون پسندسازی مضحک بود. او همعامه

 زور ورق زده است. را به
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مراتبی و استامارگر مردم را در نظر ی سرشتِ اساساً سلسلهاظهارنظرهای او درباره

بگیرید: وقتی مارکس و انگلس گفتند که تمام تاریخ همانا تاریخ پیکار طبقاتی است، 

رای های انسانی بکردند. هستیصبحت می مکتوبی کل تاریخ درواقع داشتند درباره

در  ی طبقاتی تت کهکردند. پیدایش جامعهها سال بدون وجود طبقات زندگی میمیلیون

ید ی بالنسبه جدکند تت یک پدیدهیک اقلیت کار مازاد اکاریت را تصاح  می آن،

انون ک است و برای مارکس و انگلس، این تولید و بازتولید زندگی واقعی است که در

 های انسانی با طبیعت قرار دارد. های هستیکنشبرهم

های شتهعنوان یک مقوله در نوجا پیش رفت که گفت طبیعت بهپیترسون حتا تا آن

، سرمایهوضوح ادعایی کذب است. در همان فصل اول مارکس وجود ندارد، که به

نی و خود طبیعت های انسای ضرور میان هستیرابطه ˚کند که کارمارکس بیان می

ضرورتی ابدی است که طبیعت تحمیل کرده است، و بدون » است و کار با هر شکلی

ود تواند وجای نمیآن، هیچ تبادل مادی میان انسان و طبیعت و بنابراین، هیچ زندگی

او برای پیدا کردن این جمله حتا مجبور نبود تا پایان جلد اول را ورق «. داشته باشد

 بزند.

مرات  را با مرات ، او مدام سلسلهادعاهای پیترسون در خصوص سلسله یدرباره

 یرضرو یوجود انسان یبراکرد. او ابداً توضیح نداد که چرا ی طبقاتی خلط میجامعه

، ای دیگر داشته باشد. افزون بر آنبرای استامار طبقه یایژهحق وکه یک طبقه  است

کرد، باور نداشت که بقاتی استدالل میی طی بر جامعهنفع غلبهوقتی مارکس به

های انسانی نیاز به سازمان سیاسی را به پایان خواهند رساند. برای مارکس، هستی

د. ی طبقاتی دارهای جامعهعنوان یکی از ارگانسیاسی معنای بسیار خاصی به« دولت»

د و ساختار خواهن یابیچنان نیازمند سازمانی طبقاتی، مردم همی بر جامعهی غلبهدر دوره

چنان ناچار خواهند بود که مشورت کنند، استدالل کنند و چیزهایی را از ها همبودو آن
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در  1طورکه نورمن گراسطور مشترک تعقی  کنند. همانطریق پیکار و بحث به

 های قدرتدر کمونیسم، شکل بیان کرد،« هفت نوع افترا»اش از مارکس علیه دفاع

 صول دموکراتیک و انتخابی خواهد بود. مبتنی بر ا ˚عمومی

بیند، کرده و مترادف با گناه اولیه میکه پیترسون سرشت انسان را اساساً سقو چون

زیر ناگشان بهآمدن جمعی بر وضعیتشده برای فائقهای سرکوبهای گروهپس تالش

های هوتر خواهد شد. اما این، متافیزیکی است که گرآکنده از مصیبت و خشونت بیش

 ترسند که اینها میدارد زیرا آنیبازم شانخواهی یا بهبود وضعیتمردم را از عدالت

 تر شود. ها باعث خشونت بیشتالش

های ی کارگر را در قال عالوه، برخالف ادعای پیترسون، مارکس پیکار طبقهبه

ده یای استامارشعنوان پرولتارشان بهدید: کارگران در الغای هویتگرایانه نمیهویت

رایی، گهایی از آرمانمنافعی دارند. نزد مارکس، هرچند پیکار سوسیالیستی حاوی رگه

 ˚همبستگی و ایاار خواهد بود، پرولتاریا فرشته نیستو صدها سال سرکوب طبقاتی

تعبیر پیترسون( بازداشته است. به موضوعات )به« خواهانهنیک»انسانیت را از عمل 

 سازی سطحی پیترسونی اخالقیتوان از دریچهنیسم طبقاتی نمیمربو  به آنتاگو

های ساختاری که مارکس متذکر شد مالحظه ها را باید در همان قال نگریستو آن

 کرد. 

ور طفهمد که مارکس چهاند، نمیدارانی که در ارزش سهیمچون سرمایهپیترسون هم

وازی قادر نیست بدون استامار کارگران بیند. بورژی زمان کار الزم میماابهارزش را به

 افزایی کند. بنابراین، استامار ضعفمزد کارگران ارزشیعنی بدون انتفاع از کار بی

ان داران و کارگری ساختاری میان سرمایهداران نیست بلکه در دل رابطهاخالقی سرمایه

                                                      

Norman Geras 1 
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وری تمدن معرفی های ضرداران را ستونکه سرمایهآندارد. تالش پیترسون برای جای

 بدن نیست. یاعضا و شکم یدرباره 1یپاآگر یوسمننی مشهور کند بهتر از افسانه

انه از شرمی کافی روشن است که پیترسون بیاندازهتوان پرحرفی کرد اما بهمی

خبر است. مسأله این نیست که او موافق مارکس نبود چه مارکس واقعاً گفت بیآن

اند(، مسأله این هم نیست که او تالش کرد راستی بودهک دست)بسیاری از منتقدان زیر

سازی کند، بلکه صرفاً این است که او را برای شرکت در چنین برای مخاط  عام ساده

 ی کافی آگاهی ندارد.اندازهای بهمناظره

پذیرفته در مصرف، های صورتداری جهانی امروز، پیشرفتی سرمایهدر زمینه

ی برای تریم هیچ دلیلمان مرفهو این واقعیت که ما نسبت به پیشینیانومیر میزان مرگ

ترسون ی انسانیت را محکوم نکنیم. پیاین نیست که ازخودبیگانگی و استامار مداوم توده

ر یمن بازارهای آزادند، و نه سایهای نسبی صرفاً بهباجزمیت ادعا کرد که این پیشرفت

ی کارگر علیه ی، آموزش و پیکارهای طبقهعوامل مانند مداخالت بهداشت عموم

ه در ی نهفتی سود عماًل یکی از عوامل عمدهکند که رانهی او اشاره نمیاستامار. گفته

 وهوایی است. پس تمام مشکالت اجتماعی ازجمله تشدید تغییرات آب

 

 

                                                      
1 Menenius Agrippa 

اگریپا  ی آونتیه فرستاد وها سنای رم مننیوس اگریپا را به تپهبراساس این افسانه در پی شورش پلبین

های بدن را به آنان گفت. در این حکایت اعضای ی شکم و دیگر اندامها حکایتی دربارهینخطاب به پلب

شورش می شکم  شکم غذا فراهم میکنند چراکه همهمختلف بدن علیه  شکم کاری شان برای  کنند و 

 کنند. نه فقط شااکمی آنان از غذا دادن به شااکم امتناع میکند مگر لذب بردن از غذا. وقتی همهنمی

 شود. ها هم منجر میها به آسیب دیدن خود آنبینند. در نتیجه شورش پلبینبلکه تمام اعضا آسیب می
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 سعادتمتحد علیه 
ل مناظره ر حاکه پیترسون فرض کرده بود که با یک مارکسیست کالسیک ددرحالی

ی آن مناظره بر مارکسیسم متمرکز خواهد بود، ژیژک با یک است و بخش عمده

اش ابداً بر مارکس تمرکز ایی سی دقیقهدستورکار متفاوت ظاهر شد. او در مقدمه

 یدانشگاههای که او و پیترسون از محیطنکرد بلکه صحبتش را با شِکوه از این

 اند آغاز کرد:اشیه رانده شدهچقدر به ح« درست یاسیسثیازح»

سون و من هر دو از جامعه سمی بهپیتر شگاهی ر شدهی دان شیه رانده  ایم و حا

کاران دفاع کنیم. مشتتی لیبرال چپ دربرابر نومحافظهجا از خطبناستتت دراین

های چپ استتت. کافیستتت ها بر من دقیقاً از جان  لیبرالواقعاً  اکار حمله

سی راه انداختند را به جاروجنجالی که علیه نق شان جن د من بر ایدئولوژی دگربا

 یاد آورید. 

که او و پیترسون دشمن مشترک دارند، سراغ ژیژک پس از نشان دادن این

ی اقتصادی چین نه متکی بر دموکراسِی طور معجزهکه چهموضوعات متنوع رفت. این

سندرز  که از برنیبودو اینداری اقتدارگرا مبتنی بر بازار آزاد بلکه متکی بر سرمایه

گرای اخالق»که او واقعاً یک شود درحالیسازی میاهریمن ˚درکسوت یک رادیکال

یبرال گرایی لچندفرهنگ»ی که مسکولیت شکست چپ برعهدهاست و این« مآبقدیمی

 است. « سفید

« ماندگارِتضادهای درون»چنین مدعی شد که دلیل بحران مهاجرت ژیژک هم

 درستیداری است اما در اواخر برنامه عیله مرزهای باز موضع گرفت. ژیژک بهسرمایه

بهمی همه، به شکل مجوها عقالنی نیست. بااینمدعی شد که تنفر پوپولیستی از پناه

توان حدس زد که می«. انددرست ]جوهادرمورد پناه[های گزارش»تأکید کرد که 
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ه ، ککرده است جویان خشنی پناهدربارهی ژیژک به اظهاراتی است که قبالً اشاره

 اند. هراسی مورد انتقاد قرار گرفتهعنوان بیگانهبه

درستی از حمایت از آموزش و خدمات درمانی همگانی گفت، که به افراد ژیژک به

ید چنین تأیشان تمرکز کنند. او همهای خالقتواند اجازه دهد تا بر تحقق توانمندیمی

کاری نیست بلکه تهدیدی واقعی برای نوع بشر وهوایی فری بکرد که تغییرات آ

 المللی با آن مقابله کرد. است که باید با شکلی از همکاری بین

اما در تمام طول مناظره، ژیژک گفت که او خیلی اوقات یک انسان بدبین است. 

ز خشم بی ای مرداماابهبیند که پیترسون یعنی بهطوری میاو چپ معاصر را عمدتاً همان

ی مارکس، که طرفدار روابط اجتماعی شفاف بینانهاو با نگرش خوش .یشدگیقربانو 

 ˚سانیهای اناند که هستیو آزاد است، موافق نیست. ژیژک و پیترسون در مقابل، مدعی

 گرند. عقالنی نیستند بلکه ذاتاً خودتخری 

ی ژیژک ری مسألهداهدف مارکسیستیِ رهاکردن نیروهای مولد از یوغ سرمایه

 دوش کشیدن ... همانبه»سان نیاز برای ی وجودی و بهنیست. او مدرنیته را یک مسأله

 داند. بدون اقتدار سنتی، ما مسکول بارهای خودمانمی« بار اصلی، که خودآزادی است

ما ورای »گرا بر سر معناییم. شده و لذتهستیم، و محکوم به پیکار علیه جهان کاالیی

ورزیِ اما این نوع زهد«. بخش باید دلیل معناداری بیابیمر صرف بر سر بقای لذتپیکا

ی مارکس برای ارضای نیازهای انسانی در جویی با پروژهوجودی علیه لذت و لذت

خود خودیمتذکر شد، مارکس به 1طورکه ایشه الندامقیاسی جهانی بیگانه است. همان

اکاریت  داری بررایط ریاضتی بود که سرمایهگرایی نبود بلکه مخالف شمخالف مصرف

 کند. عظیم تحمیل می

عنوان هب«( غربی»مسیحی )یا سنت تپیترسون و ژیژک بارها و بارها از سنت یهودی

شان نقل کردند اما این سنت اگزیستانسیالیتی کیرکگورد، نیچه و ی آغاز بحثنقطه

                                                      

Ishay Landa 1 
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عنوان قهرمان بهک به هگل )گرای هگل و مارکس. ژیژهایدگر است و نه سنت عقل

قت گراییِ بدون دشود. اما این نوعی هگلمارکس( دربرابر مارکس متوسل می یفلسف

  کند.های صل  تبدیل میدیالکتیکی است، که تضادهای هگلی را به تناقض

. هر ناپذیر خودِ وجود استی اجتنابنتیجه یگانگیببرای ژیژک و پیترسون ازخود

کاوی یا متافیزیک( وضعیت بشر را وضعیتی ذاتًا شناسی، رواندو )از منظر زیست

که رژیم اقتصادی و سیاسی چه باشد، ما همگی بینند. دراصل، فارغ ازاینتراژیک می

 هستیم.  محکوم به شکست و سرخوردگی

ی موضوع یافت، پیترسون مدام به ژیژک دربارهکه مناظره ادامه میچنانهم

ی اش را دربارهکرد تا موضعد و از ژیژک درخواست میآورمارکسیسم فشار می

 از« کمونیسم»ی مارکس روشن کند. درپاسخ، ژیژک روشن کرد که پذیرش واژه

عنوان یک و درواقع او به است )پرووکاسیون( زیآمکیتحر جان  او یک کار

ودشونده دداریِ خودمحتر، ژیژک نیاز به سرمایهبیان دقیقشود. بهکمونیست شناخته نمی

کند ی کارگر را تصدیق نمیبخشی طبقهکند. او خودرهاییشده را تصریح میو تنظیم

 «مردم را وادار به رهایی»کند که بلکه درعوض، از نیاز به یک ارباب طرفداری می

ها رسید زیرا برای او، تودهنظر میساالر بهجا، ژیژک یک لیبرال فنخواهد کرد. دراین

ها نباید آ« خدایگان»راستی یک آورند تت بهارمغان هایی خودشان را بهقادرِ نیستند ر

را راهنمایی کند. پیترسون هیچ یک از این نظرات را رد نکردو درعوض، تأیید کرد که 

 یفتهگداری مشکالتی دارد و او طرفدار بازارهای کامالً افسارگسیخته نیست. او سرمایه

چنان داری بدترین نظام ممکن است ... اما همسرمایهرا بازگو کرد که  یلچرچ ینستونو

 های دیگر است.بهتر از تمام نظام

در اواخر مناظره، پیترسون بار دیگر ژیژک را زیر فشار گذاشت. او از ژیژک 

 یایهسرمو  هجدهم برومرپرسید که چرا با مارکسیسم دمخور است. درپاسخ، ژیژک به 
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 طور مبهمای سیاسی و اقتصادی پیچیده و موشکافانه بههعنوان تحلیلبه ترتی مارکس به

 اشاره کرد. او بیش از این دفاع نکرد. 

 

 

 نمادوستان دشمن
ی ژیژک از هرچند پیترسون مسحور کاریزمای ژیژک شده بود، امتناع سرسختانه

اد. تر تحت تأثیر قرار دهای اصلی مارکس و انگس او را حتا بیشهمسوشدن با استدالل

ی طبقاتی، ی ژیژک، او و پیترسون هردو وجود جامعهگرایانهرغم تعهدات چپبه

توانیم مرات  اجتماعی و تقدیر گریزناپذیرِ مصیبت را تأیید کردند. ما فقط میسلسله

اه عنوان افراد یا از رکند )بهداری ایجاد میامیدوارم باشیم که با مصیبتی که سرمایه

 یم. توانیم به غلبه بر این نظام امید داشته باشم تت هرگز نمیبند( کنار بیاییمقررات نیم

تر پیترسون گفت که ادعاهای ژیژک ظاهراً هیچ شباهتی با مارکسیسم ندارد و بیش

د ندارد: جا وجوهستند. در پاسخ باید گفت هیچ چیز اصیلی در این« ژیژکیسم»شبیه 

ایی است. نه قدیمیِ بدبینی بورژواین نه ژیژکیسم یا پیترسونیسم بلکه همان متافیزیک 

داری کدام در این مناظره رئوس بدیل مشخصی برای سرمایهژیژک و نه پیترسون هیچ

 مطلوب است. ˚مند واقعیها باور ندارند که یک بدیل نظامرا ترسیم نکردند. آن

جان  یتفاوت میان ژیژک و پیترسون تفاوت میان ابله و دیوانهکه چنین است 

ه دیوانه کگیری کند درحالیتواند از مقدماتی که چیده است نتیجهابله نمی است: 1الک

جا نقش همان ابله را دارد کند. ژیژک در اینگیری میاعتبارش نتیجهاز مقدمات بی

اش که با دیدگاه تراژیک پیترسون اش با مقدمات فلسفیگرایانهزیرا تعهدات چپ

 یهاضفرشیپ نیا وانه،ید ترسون،یپةالجمع است. اند مانعی وجود انسان مشترکدرباره

  .کندیرهنمون م شانیضداجتماع و یمنطق یریگجهینتبه  را کیتراژ

                                                      

John Locke 1 



 

 
 

 ی حسین رحمتیهریسون فالس و سم میلر / ترجمه 639

تواند سرآغاز یک دوستی زیبا داند: آیا این همه اشتراک نظر، میکسی میاما چه

 باشد  

 پیوند با متن اصلی:

THE FOOL AND THE MADMAN 

 

https://jacobinmag.com/2019/04/jordan-peterson-slavoj-zizek-marxism-liberalism-debate-toronto
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ری متأخر موردتوجه اقتصتتاددانان داترین موضتتوعاتی که در نقد ستترمایهیکی از مهم

ویژه طیفی از اقتصتتاددانان مارکستتیستتت قرار داشتتته استتت موضتتوع دگراندیش به

سرمایه Financializationگرایی مالی صادهای  شرفته طی دههدر اقت های داری پی

ست قرار  سی صاددانان مارک ست. این دیدگاه موردانتقاد برخی دیگر از اقت اخیر بوده ا

ی ن استتتدالل که در این گفتمان تمرکز از استتتامار و خلق ارزش به حوزهگرفته با ای

شت زیر خالصه ست. دو یاددا شده ا کند. ای از هر دو دیدگاه را ارائه میمالی کشانده 

ی مانتلی ریویو )آوریل ی مایکل رابرتز در آخرین شتمارهیادداشتت نخستت نوشتته

سردبیران مانتلی ریو۲۰19 سخ  ستر و مایکل ییتس( به ( و در ادامه پا یو )جان بالمی فا

 خوانیم. ت نقد اقتصاد سیاسیرابرتز را که در همین شماره منتشر شده است، می

 

 

 گراییتملک مالی

 

 مایکل رابرتز
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شماره در سردبیر در  شت  سردبیران  ۲۰19 یژانویه یبخش یاددا شریه مانتلی ریویو  ن

ی توصیف یا فرضیهگرایی و این که آیا لیی ماهای من دربارهی یکی از پستدرباره

( درحالی که 1).یا خیر مطلبی نوشتتتند استتتداری مدرن ی ستترمایهدرباره داریمعنی

ه این ک دلیلنکردند ولی مرا به  برخورد این زمینه من در هایاستتتداللبا  ستتردبیران

شته بودم این واژه اولین بار به سیلهنو ستی یک جامعهو سی رتا ، گشناس غیرمارک

ستهکریپنر ب شده ا شان معتقدند که این واژه تاریخ  ،کار گرفته  به چالش طلبیدند. ای

سنت طوالنی و »تری دارد و درواقع دراز دامن شی از  ستی در متمایزبخ سیالی قد ن سو

ت به داری اساین درواقع بخشی از تحلیل مارکسیستی از سرمایه«. مالی است یسرمایه

پردازان مارکستتیستتت ازجمله هری تر این واژه نظریهان قدیمیکنندگاستتتفاده»ویژه 

شان ها سال کوشیدند نبودند که ده - مانتلی ریویو سردبیران –مگداف و پل سوییزی 

 ست. ا داری انحصاری گرفتار رکودگرایی درواقع برخاسته از اقتصاد سرمایهبدهند مالی

را در زیر ستتلطه خواهد گرفت پذیرم این ایده که بخش مالی کل اقتصتتاد ، میبله

ده های مارکسیستی. این ایبررسی اما نه فقط در وپیش از کریپنر هم وجود داشته است

شخص مالی درواقع در شت ولی این مفهوم م صلی وجود دا گرایی هنوز درون جریان ا

 یرمایهسعالوه در درون مارکسیسم، حتی در کتاب هبندی نشده بود. بصورتدرستی به

کس این های آخر ستتوییزی هم، هیچرودولف هیلفردینگ و حتی در یادداشتتت مالی

های حرانآید و بمی اضافینکته را به پرسش نگرفته بود که سود بخش مالی از ارزش 

شه صهمالی هم ری ست. همان طور که کریپنر به یشان در عر ستی یادآوری تولید ا در

وید دی« پستتامدرنیته وضتتعیت» کتاب  باغییر این موضتتع ازجمله این تکند روند می

شارات بلک شد ( 19۸9ول هاروی ) انت شود که اگر که در آن هاروی مدعی میآغاز 

سرمایه شد آن نکته نه به کار  19۷3داری پس از نکته قابل توجهی در  شته با وجود دا

 عد،شتتود. اندکی بشتتود و نه به بازار تولیدات بلکه با بخش مالی مربو  میمربو  می

( متذکر شتتد که 199۴انتشتتارات ورستتو، « ) قرن بیستتتم طوالنی» ی درگجوانی اری
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خورند که ستتود طور مرت  بین فازهای مختلف تاب میهداری باقتصتتادهای ستترمایه

شت می سود از کانالعمدتا از طریق تولید مادی انبا های شود و بعد فاز دیگر این که 

 مالی انباشت می گردد. 

ستفاده از واقعیت کریپنر احتماالً ست که با ا سی ا برای  های قابل تعریف،اولین ک

سهام شتقات، ارزش  سایه، بازار م شد بانکداری در داران و بدهکاری خانوارها ماال ر

مالی تازه دربررستتی اریکوشتتید مفهوم   ی وگگرایی را تعریف کند. این ابزارهای 

ه امروزه در بررسی اقتصاددانان هاست کسوییزی وجود نداشتند و درواقع همین واقعیت

رار گرایی مورد استفاده قجریان اصلی و اقتصاددانان پساکینزی برای مطرح کردن مالی

سم میمی سی ستم که مارک ن مفهوم ای مالکیتتواند ادعای گیرد. درنتیجه من مطمکن نی

 را داشته باشد. 

  این پرسش است که آیا باید چنین بکند تر احتماالًاز آن مهم

ایی تنها گرکار گرفته شتتود. اگر مالیهتواند به معانی گوناگونی بگرایی میمالی

شد از این که از اوایل  صیفی با سو بخش مالی در 19۸۰تو سیارشمار  به این  ی از ب

شورهای عمده شد سرمایه یک شان البته( ر شمگیرداری )نه همه  شته و در چ ی دا

سود ینتیجه سهم این بخش از میزان  ست، خ  احتماالًهم بیش آن،  شده ا  یواژه تر 

مبتنی  مالی یگرایی به این معنا باشد که سرمایهمناسبی است. از سوی دیگر اگر مالی

سایه و عملکرد بخش مالی ؤها و مبانک بر سات بیمه، اکنون از طریق بانکداری در  س

ت وع جالبی اسغیرمالی ادغام شده است، این البته موض یهای بزرگ با سرمایهشرکت

شود. ولی مالی سی  ضر به گرایی درکه باید برر رای ب عنوان یک مفهوم عمدتاًحال حا

آن ستتود نه  شتتود که درکار گرفته میهداری بای در ستترمایهتازه یتوصتتیف مرحله

ع )که فرایند توزی کشتتی در فرایند تولیدی بلکه از بهره کشتتی مالی دربهره ینتیجه

شبیه رباخو ست که چیزی که  ضر این بخش مالی ا شه دارد. درحال حا ست( ری اری ا

سرمایه ست. سلطه دارد و به همین دلیل،  شده ا صورت روزافزونی غیرمولد  داری به 
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توجهی هستتتند نه این که به تضتتادهای ثباتی مالی و بیآمد بیپی ها در نتیجهبحران

نه ستترمایه آن گونه که مربو  باشتتند. بخش مالی، و  تولید موجود ستترمایه و فرایند

کارگر استتت.  یدرحال حاضتتر دشتتمن طبقه - ستتال پیش می گفت 1۵۰مارکس 

شد )که من فکرمیاگرمعنای مالی ستکنم در میان خیلیگرایی این با ( ها این چنین ا

صورت  سم مینمی فکردر آن  سی شد.  تواندکنم که مارک یا باید مالک این مفهوم با

د عملکر یتن تکوری ارزش کار، درک نادرستتت از شتتیوهاش البته کنارگذاشتتنتیجه

 های رفرمیستی است. داری مدرن و سرانجام سیاستسرمایه

ست که آیا مالی سی این ا سا سش ا ستفاده مورد که تعبیری به –گرایی پر  رارق ا

سرمایه -گیردمی ضادهای  سرمایه و ت شت  داری مدرن و به درک بهتر از فرایند انبا

 توصتتیف»گوید کند یا آن گونه که ستتاوروس ماورودیس میمک میامپریالیستتم ک

 «. که راه دررو ندارداست ای کوچه

 

 
 

 گرایینقد مالی در

 مایکل رابرتز هپاسخ ب

 مانتلی ریویو سردبیران

د. درعین گرایی نیستنمالی« اصطالحمالک »ها با مایکل رابرتز موافقیم که مارکسیست

سیلهده تاریخی و واقعی که بهپیوند با اهمیت پدی حال در شود گرایی بیان میی مالیو

 داری کنونی با او موافق نیستیم.و ضرورت انتقاد از آن در بررسی سرمایه

 ،ژانویه ینشتتریه مانتلی ریویو در شتتماره ستتردبیرانمان به عنوان یادداشتتت در

 ۲۰1۸نوامبر  ۲۷های مایکل رابرتز درتاریخ اشتتتباهی که دریکی از پستتت یدرباره

ست او ادعا شتیم. در آن پ شاراتی دا شت ا  ارگرایی مالی یکرده بود که واژه وجود دا
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شاره کردیم که کردابداع  ۲۰۰۵در  ،گرتا کریپنر ،شناس لیبرالیک جامعه ست. ا ه ا

گر ستتیاستتی ی تحلیلوستتیلهبه 1993در  قبل از آندرواقع این واژه بیش از یک دهه 

شین کار کوین فیلمحافظه شاور پی صورت یک منتقد در آمد ) و م یپس که بعدها به 

شده و  سون هم بود( ابداع  شمندان چپ که برای مدت طوالنی  سپسریچارد نیک اندی

 د.بردنکار هبآن را  ،گرایی داشتندنقش اساسی در بررسی واقعیت مالی

بل از  مالی 199۰ یدههتا ق به عنوان روند  مالی»گرایی عمدتا  یعنی  -«انفجار 

شد. به عنوان  صاد بکار گرفته می  انتقال درازمدت از تولید به بخش مالی درکلیت اقت

شارات مانتلی ریویو، « رکود و انفجار مالی»کتاب  ماال، در شته19۸۷)انت هری  ی( نو

، دشتتکید أداری تاهمیت این تغییرات در عملکرد ستترمایه مگداف و پل ستتوییزی. بر

گرایی فرایند انباشتتت از مالی» 199۷ستتپتامبر  یمارهمانتلی ریویو، شتت ستتوییزی در

 سخن گفت. « سرمایه

انتشتتارات دانشتتگاه « ) کردن بحرانایستترمایه»کتاب  ۲۰11وقتی کریپنر در 

سیهاروارد( را می شت به این برر ستنو سی شین مارک نگاه او اثر  ها که برهای پی

کند که مبدع این واژه می اراستتتناد کرد. با این وصتتف، رابرتز اصتتر گذاشتتته بودند

ست که گوید برخالف نظریهبوده و می کریپنر سی ست و غیر مارک سی پردازان مارک

های اولین کستتی استتت که با استتتفاده از واقعیت احتماالً»اند او پیش از کریپنر آمده

تعلق یافته به ستتایه، بازار مشتتتقات، ارزش  ، برای ماال رشتتد بانکداری درصتتریح

شید مفهوم مالیداراسهام انه سفأمت«. گرایی را تعریف کندن و بدهکاری خانوارها کو

ست. همه ها چه از نظر نظری و چه عملی این پدیده یادعای رابرتز در اینجا نادرست ا

بارهپژوهش در یهمالی یهای پیشتتین در مار، بی یپردازانگرایی از ستتوی نظر شتت

-۰9با این همه پس از بحران بزرگ مالی اند. مارکسیست و غیر مارکسیست بیان شده

شت که همه در ۲۰۰۷  کید را به جایأت یمیان تحلیل گران لیبرال این تمایل وجود دا

عنی ی -« درخت»، یعنی رشتتد بخش مالی در پیوند با بخش تولیدی، برروی «جنگل»
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روی د بر کیأیعنی ت -کیدأبگذارند. دلیل اصلی این ت - سازو کارهای متعدد سوداگرانه

سرمایه - جنگلو ندیدن  درخت ست که درایدئولوژی کنونی   توانداری نمیهم این ا

شت مالی سی انبا سا ساختار ا شی از  سش گرفت چون بخ گرایی را به طور جدی به پر

گرایی دهد مالینشان می کریپنر یبهترین حالت، همان طور که نوشته کنونی است. در

شده  قلیل دادتوان به یک فرایند ادواری ترا می ساس مقررات یا فقدان آنها بنا  که برا

ست و روند ساس تلها ستمالی-رکود یهای درونی برا ه چگیرد. آنکم میگرایی را د

شان می ستی را در این زمینه ن سی سیکه تفاوت تکوری مارک ست برعکس برر  دهد در

 گذاری و انباشت است.گرایی با رکود سرمایهمناسبات مالی

 شود که او گوید:ما با دیدگاه رابرتز از این جا آغاز می یمدهاختالف ع

 یبرای توصتتیف مرحله عنوان یک مفهوم عمدتاًحال حاضتتر به گرایی درمالی»

سرمایهتازه سود نه نتیجه شود که درکار گرفته میهداری بای در  شبهره یآن  ی در ک

اخواری یع )که چیزی که شبیه ربفرایند توز فرایند تولیدی بلکه از بهره کشی مالی در

سلطه دارد و به همین دلیل،  ست که  ضر این بخش مالی ا شه دارد. درحال حا ست( ری ا

آمد پی ها در نتیجهداری به صتتورت روزافزونی غیرمولد شتتده استتت. بحرانستترمایه

 ولیدت توجهی هستند نه این که به تضادهای موجود سرمایه و فرایندثباتی مالی و بیبی

سرمایه آن گونه که مارکس  شند. بخش مالی، و نه   سال پیش می گفت 1۵۰مربو  با

شمن طبقه - ضر د ست. اگرمعنای مالی یدرحال حا شد )که من کارگر ا گرایی این با

یان خیلیفکرمی که نمی فکرها این چنین استتتت( در آن صتتورت کنم در م کنم 

سم می سی شد تواندمارک شتن ت. نتیجهیا باید مالک این مفهوم با کوری اش البته کنارگذا

داری مدرن و ستترانجام عملکرد ستترمایه یارزش کار، درک نادرستتت از شتتیوه

  «های رفرمیستی است.سیاست

ایدئولوژی لیبرالی، مفاهیم  یما از درک این مواضتتع عاجزیم. با توجه به ستتلطه

داری، طبقه، انحصار، مایهها، برای نمونه دموکراسی، سرلیبرالی از شماری از این پدیده
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ثر کنار ؤم یتواند حاکم باشد که تنها شیوهبحران محیط زیست، و حتی سوسیالیسم می

ست که ناکامل بودن مفهومنقدها هم زدن آن شان را های درونیپردازی و تناقضی ا

شان می سی انتقادی بهن شواری میدهد. برر ل اهرحاین مفاهیم را رد کند چون به تواندد

شوند اگرچه بررسی لیبرالی این مفاهیم را مخدوش های واقعی مربو  میها به پدیدهآن

 یگرایی وجود دارد. تا آن جا که پدیدهی مفهوم مالیدهد. همین نکته دربارهارایه می

اساسی در زمان ماست، باید خیلی جدی گرفته شود و باید موضوع انتقاد باشد. پذیرش 

 تکار تناقضی ندارد چون تکوری ارزش  ت با پذیرش تکوری ارزش گراییواقعیت مالی

یه ما جه درکار برای درک قوانین حرکت ستتر به طور کلی و  چه  با  داری  طه  راب

ست. به گمان ما این دوره یسرمایه سی ا سا صاری زمان ما ا ای در تازه یمالی انح

از ت بلکه تنها ففهمیم نیستتای که در تکوری مارکستتیستتتی میداری به گونهستترمایه

 داری انحصاری است. جدیدی در سرمایه

سود از طریق  سل  مالکیت کید برأت مالی  یسرمایه خودبیگانگی( که دراز)

سی را ایفا می سا صاری حاکم کنونی نقش ا ستامار نزد کند نافی تکوری انح ارکس ما

دیگر یکا یکی بها در یک تقابل دیالکتداراییاز و هم سل  مالکیت  استامارنیست. هم 

 گرایی با مفاهیم مارکسیستیو حاضرند. هم چنین انتقاد از مالی در بررسی مارکس حیّ

سر سوییزی  هم  ستی در نمی آورد چون همان طور که مگداف و  ست رفرمی سیا از 

شدنیحلهای حرانب»با گرایی گفته بودند مالی شده و این آن سرمایه« نا داری عجین 

خودمان هرروزه شتتاهد آن هستتتیم که انقالب تنها راه  چیزی استتت که در زمان

رفت از آن استتت. یک دهه پس از بحران بزرگ مالی جهانی هر تحلیلی که از برون

گیر داری کنونی دربا ستترمایه قدر کافیگرایی غفلت کند، به نظر ما بهبررستتی مالی

یت از سل  مالک خود را برقرار نکرده است: یعنینهایی پیروزی  بنیان ضرورینشده و 

 کنندگان. سل  مالکیت

  

 متن انگلیسی یادداشت مایکل رابرتز را در پیوند زیر بخوانید:



 

 
 

 ی احمد سیفمایکم رابرتز و سردبیران مانتلی ریویو / ترجمه 649

https://monthlyreview.org/2019/04/01/owning-

financialization/ 

 

 بخوانید رابرتز را در پیوند زیر متن انگلیسی پاسخ به

https://monthlyreview.org/2019/04/01/the-critique-of-

financialization/ 

 
(1) The Editors, Notes from the Editors, Monthly 

Review 70, no. 8 (January 2019): 64–63; Michael 

Roberts, “Financialisation or Profitability?” Michael 

Roberts blog, November 27, 2018, 

http://thenextrecession.wordpress.com. 

 

 

https://monthlyreview.org/2019/04/01/owning-financialization/
https://monthlyreview.org/2019/04/01/owning-financialization/
https://monthlyreview.org/2019/04/01/the-critique-of-financialization/
https://monthlyreview.org/2019/04/01/the-critique-of-financialization/
https://doi.org/10.14452/MR-070-08-2019-01_0
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 عنوان اصلی سخنرانی:1 

An Über-marionette or a Creative Soul? )a short reflection on Gray’s The 

Soul of the Marionette( 

  

صاد س
نقد اقت

ی
اس

 ی

 اَبَرماریوت 

 1گر؟یا روح آفرینش

 

 شاهین نصیری

 جان گرِی و پرسش از آزادی

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 ابرماریوت یا روح آفرینشگر 6۵2 

 
 

 

ی نوشته« بازیش روحِ عروسک خیمه»بِ ، به مناسبت رونمایی از کتا۲۰1۵در بهار 

در این همایش فرصتی  1(، همایشی در شهر الهه برگزار شد.John Gray(جان گرِی 

یسی، آشنای انگلای در حضور این فیلسوف نامی مقالهبه من اختصاص یافت تا با ارائه

در  ۲دهم. ی اصلی اثر، یعنی رویکرد گرِی به آزادی، را مورد نقد و بررسی قرارایده

 کنم. ت ش.ن.ی این سخنرانی را ارائه میرو، چکیده متن پیش

  

ی ، من را ناخودآگاه به یاد آخرین نامهیبازش مهیخ عروسک روحِخواندنِ کتاب 

که کمی پیش از مرگش خطاب به بشریت نگاشته  (Wubbo Ockels) اُکِلس ووبو

 ین فرد هلندی بود که با حمایت ایندان و فضانورد، نخستبود، انداخت. اُکِلس، فیزیک

-هوا یجا به زمین خیره شد. در زمانی که من در دانشکدهکشور به فضا راه یافت و آن

سبک آن خواندم، او یکی از اساتید محبوب و صاح فضا در شهر دِلفت درس می

های دانشکده بود. ما برای او که یکی از طراحان برجسته و مدافعان سرسخت فناوری

های تجدیدپذیر بود احترام زیادی قائل بودیم. اُکِلس باور داشت که برای ایدار و انرژیپ

ها نیست که باید حیات بر روی زمین، این نوع یا جنس فناوری پاسداری از امکانِ

ت که اس رشود، بلکه این منش و رویکرد ما نسبت به خود و زیستگاه بش« پایدار»

ی او، که لحنی بسیار هشداردهنده دارند، ن جمالت نامهنیازمندِ دگرگونی است. نخستی

الب ایم!!! انقروی کردهدیگر بس است، ما زیاده»دهد: خوبی بازتاب میاین نگرش را به

                                                      
1 Gray, J. (2015). The soul of the marionette: A short inquiry into human 

freedom. New York: Farrar, Straus, and Giroux. 
2 Presented at “John Gray meets Bas Heijne: Can We Change the World?”. 

Writers Unlimited, The Hague. 
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ایم زدهصنعتی ما را در شرایطی نامطلوب قرار داده است، ما مانند بولدوزر طبیعت را شخم 

ین روند پایان یابدو ما باید دگرگون شویم و ایم. باید او زیستگاه بشر را ویران کرده

ها و زنبورها، ها بر خالف نوروناُکلس باور داشت که انسان 1«راهی دیگر برگزینیم.

ر وسویی بهتتوانند جهانِ خود را به سمتموجوداتی خودآگاه و هوشمند هستند که می

 مانت، و تنها ایمانی آزاد ما کلید حل مشکالت اساراده»هدایت کنند. در این راستا، 

 «را به ما خواهد بخشید. به انسانیت است که این اراده

ی آزاد تواند به یاریِ ارادهمی جاست که آیا انسانبا این همه اما سؤال مهم این

(free will)  طرح و ارزیابی این پرسش  خود چنین دگرگونیِ بنیادینی را محقق سازد

های ی انسان با عروسکاو با مقایسهموضوع اصلی کتاب جان گرِی است. 

های پردازد. در نگاه اول، عروسکبازی، به امکان و معنای آزادی بشری میش خیمه

ها را گردان، آنآیند که عروسکسان به نظر میاراده و بردهبازی اشیایی بیش خیمه

ست موجودی ا گیرد. در مقابل اما تصور بر این است که انسانبرای نمایش به بازی می

گری بپردازد. های پیش رویش، آزادانه به گزینشدر میان گزینه که قادر است بااراده

را در ذهن « خودآزمایی»یا « خودآگاهی»ی آزاد مفاهیمی چون در دوران مدرن، اراده

 تواند بر سازوکار طبیعت تسلط یابدکند که میکند. انسانِ مدرن احساس میتداعی می

ی موجودات جدا کرده موقعیتی ، ما را از بقیهی آزادی زندگی خود باشد. ارادهو فرمانروا

دهد. این درک از آزادی با دلبستگیِ انسان مدرن به ی طبیعت به ما میممتاز در گستره

در هم آمیخته است. امروزه، ما در پیِ رشد اقتصادی، نوآوری « پیشرفت»ی اسطوره

 های گوناگون الکترونیکی و مصرفید دستگاهپیشرفت علمی، تول تکنولوژیک،

 های رنگارنگ و نو هستیم.فرآورده

                                                      
1 Ockels, W. (2014). Happy Energy. The movement for a sustainable Earth 

and Us; Humanity.  
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گیرد. او آزاد و پیشرفت را به پرسش می یباورِ مقدس به ارادهگرِی این 

های کند تا نشان دهد انسان چندان هم با عروسکهای گوناگونی ارائه میاستدالل

، مؤلف (retrospect)نگری ا تنها در پسم»بازی تفاوتی ندارد. از دید او، ش خیمه

و تنها بخش بسیار کوچکی از زندگی ما با کنش ارادی « ها و زندگیِ خود هستیمکنش

 های خود نیزتر مواقع ما حتی به قصد و انگیزهو خودآگاه در ارتبا  است. در بیش

د که رسمیدان هلندی، گرِی به این نتیجه روشنی دسترسی نداریم. همانند فیزیکبه

 هایی ما با ویرانیکارهای بشر مدرن امکان زیستن او را به مخاطره انداخته است. همه

های کشتارجمعی، آلودگی های جهانی، تولید و استفاده از سالحبشری چون جنگ

محیطی آشنا هستیم. اما گرِی باور های زیستی آب و خاک و دیگر بحرانهگسترد

د، شوی انسان خارج میای از اختیار و ارادهطور فزایندهامور بهکنترل و هدایت  دارد که

ها را آغاز کرده چراکه این جانداز دیگر قادر نیست به فرایندهای ویرانگری که آن

 پایان بخشد.

است که دیگر باید آن را  ای دگرگون ساختهگونهاز نگاه گرِی، انسان جهان را به

ات ی تأثیرمید. زیستِ بیولوژیک انسان در نتیجهنا (posthuman)« پساانسان»جهان 

ازی ی خودکارسی گسترده در زمینهتغییرات اقلیمی دیگر ممکن نخواهد بود. توسعه

ای نزدیک، نیروی کار انسانی را در چرخه ی فرایند تولید و فناوری اطالعات در آینده

تقیم ی مسدیِ بشر، نشانهمعناشدنِ وجوتولید امری زائد خواهد کرد. حسِ زائد بودن و بی

ها و و آشکار ورود به دوران پساانسان است. در دوران پساانسان، انسان با ماشین

آمیزد. در این دوران، ما در یک نظام سراسربین های رایانیک و مجازی در هم میشبکه

کنیم، که در آن زیست بشر از زندگی می (cybernetic panopticon)رایانیک 

های نظارتی خودکار کنترل های هوشمند و سیستمای، ماشینهای رایانهمسوی الگوریت

 شود.و اداره می
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فرد بودن انسان نیست. بر عکس، ی آزاد شاخص منحصربهاز دیدگاه گرِی، اراده

ایندگی ی انسان را نماین تضاد درونی انسان و میل او به معنابخشی است که طبیعت ویژه

از  کند ون، از یک سو، او را به ارضای امیال خود تشویق میکند. تضاد درونی انسامی

د نوع خوکند. انسان همآور نکوهش میی امری زیانماابهسوی دیگر، همین امیال را به

داردو این جاندار برای تحقق رؤیاها و ماندن از میان بر نمیرا فقط برای بقا و زنده

ند. زکشی دست میملت و ..( به قتل و نسلهای واهی خود )مانند پیشرفت، خدا، آرمان

 تواند وجود داشته باشد کهمی ی گرِی، تنها یک درک بسنده از آزادیدر سیاق اندیشه

شود. آزادی، ی آزاد و خودآگاهی( تعریف می)اراده« مابت»البته در تقابل با آزادی 

است. آزادی  (mutual non-interference)ی متقابل فردیِ عدم مداخلهکنشِ بینا

سادگی فراموشش آموزیم و بهکندی آن را میمهارتی است نادر و کمیاب که به

 کنیم. می

« لویاتانِ»ها است که آن را از لیبرال« منفی»این درک از آزادی همان آزادی 

های فوق تکنولوژیک، این اند. در جوامع تحت نظارت سیستم( به ارث برده16۵1هابز )

گیرد. در دوران ما، دفاع از ر زمانی در مخاطره و زیر ضرب قرار میآزادی بیش از ه

 هایی که قرارحقوق بشر دست در دسِت تجاوزهای بشردوستانه، کشتار جمعی سوژه

های هکه دیگر پشت میل« هاییتروریست»ی بود از حقوق بشرشان دفاع شود و شکنجه

ی پذیرد. اگر از گرِ رند، صورت میهای گذشته نداهای قرنکمی از بردهگوانتانامو دست

دهد که بپرسیم در چنین شرایطی تنها راهی که برایمان باقیمانده چیست حتماً پاسخ می

باشیم. آزادی درون (inner freedom)باید تا اطالع ثانوی به دنبال آزادی درونمان 

ین به ما ا گیرد، مهارتی منفی است کهکه او آن را از عرفای باستان و رواقیون وام می

گری تسلیم کنیم و راه خود را در جهانی دهد تا خود را به پریشانیِ گزینشامکان را می

رونی های ددر حال سقو  بازیابیم. چنانکه بشریت دیگر امکان پیروزی بر محدودیت

ها واگذار کنیم و بگذاریم معنای زیستن خود را ندارد، ما باید خودمان را به ناشناخته
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و پنهان شود. به باور گِری، آزادی درون دقیقاً همان چیزی است که در دوران خود پیدا 

 مدرن مغفول مانده است. 

  

حال بگذارید کمی به روش اندیشیدن گرِی به آزادی بنگریم. درک او از آزادی در 

گیرد که در آن میدانِ معنایی آزادی پیشاپیش به دو قط  آزادی گفتمانی جای می

ریزی است. ساختمان فکر او در گفتمانی مسلط پایه بندی شدهسیممنفی و مابت تق

شناختیِ خوانش غال  از آزادی پرده های او از مرزهای روشبندیشود و تقسیممی

 های دیگریی یک خوانش خاص از آزادی به این معنا نیست که راهدارد. اما، غلبهبرمی

آیا این امکان وجود ندارد که ما  ن ماال،عنوابرای اندیشیدن به آزادی وجود ندارند. به

ها و روابطی را ها چیزگر انسان که از طریق آنهای آفرینشآزادی را در بطنِ توانایی

آیا انسان  راستی،آفریند، جستجو کنیم  بهفهمد و میاند میکه پیش از این وجود نداشته

به زندگی است  آیا این تنها تنها و تنها به دنبال حل تضادِ درونی خود و معنابخشی 

های دیگری چون انسان از توانایی اوست  به گمان من،« انسانی»ویژگی صرفاً 

 کردن، انگاشتن، پنداشتن، آفریدن،نمایاندن، بازنمایاندن، سنجیدن، شمردن، محاسبه

کردن، ، تطبیق و تنظیم(assemble)گذاری کردن گفتن، ساختن، گردآوردن، همسخن

ها در کردن و بازساختن نیز برخوردار است. تمامی این کنشو ویران بناکردن

 یابند.های زبانی، فنی و هنری ما تجلی میتوانایی

دهد، که گرِی پیدایش علم، مذه ، فنون و هنر را به خالقیت انسان نسبت میبا آن

گر ینشیعنی همان نیروی اصیل و آفر -دهد که این خالقیت اما به این امر پاسخ نمی

آفریند و نهادهای گوناگون ما را می« انسانی»گونه و به چه شکلی جهان چه –انسان 

شدن انسان و نوع آن را )از درک گوناگون ما از زمان و مکان گرفته تا قانون، اجتماعی

نهد. به همین دلیل، در خوانش او از آزادیِ درون که تسلیم و ابزار تولید( بنیان می

دازی اصیل پرو خیال گری، تخیلکند، جایی برای آفرینشرا تداعی می پذیرش باستانی
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گرا و ابزاری، خودآگاهی، گر انسان به خِر د ارادهگمان، نیروی آفرینشنیست. بی

م که بخواهیخودآزمایی یا مفاهیمی دیگر از این دست فروکاستنی نیستو مگر آن

 یکی بینگاریم. سرچشمه را با آبراهه

گری انسانْ در ورزی و آفرینشی کنشی سرچشمهماابهن آزادی را بهشاید بتوا

ورزانه توان اندیشهی هستی فهم کرد. با این رویکرد، میمند و آشفتهمیانِ ابعاد سامان

مند هستی با ابعاد آشفته و ناگاهِ آن درهم پذیر و سامانبینیپذیرفت که ابعاد پیش

سندگیِ بخشد تا به بورز بشر به او این امکان را مییشهگر و انداند. منشِ آفرینشتنیده

ون ها را دگرگهای مسلط بیاندیشد و آنفرضقوانین حاکم، قواعد، اصول، نهادها و پیش

ی دان هلندی و در البالی نوشتهتوان در نگاهِ نگران فیزیککند. چنین منشی را می

ری را تکِلس سناریوی امیدوارکنندهی گرِی شناسایی کرد. با این همه، ووبو اُخالقانه

توان دگرگون ساختو برای تحقق این دگردیسی کند. جهان را میبرای ما ترسیم می

 «آیین انرژیِ شادمان»ی جدید بشری است. او این اسطوره را نیاز به آفرینش اسطوره

ن ساخته، وگر آرزوی ما باشد تا خود را دگرگکند. چنین آیینی شاید بیانگذاری مینام

 در هستی درنگ کنیم و زیستن را بگشاییم. 
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بار بین امریکا و چین، هستیم؟ جدال تجاری ی جنگ سردی جدید، اینآیا در آستانه

این دو کشور و برای اقتصاد جهانی خواهد آمدهایی برای اقتصاد های اخیر چه پیماه

 آن منطق و است جدی بزرگِ جهان امروز تا چه میزان داشت؟ ستیز این دو قدرت

هایی است که در تالش هستیم گامی برای ترین پرسشها برخی از مهمچیست؟ این

ها برداریم. درک روابط ساختاری بین این دو ابرقدرت به سبب نوع گویی به آنپاسخ

مثابه و هم به -شرکای مالی و اقتصادی  -«دوست»عنوان عامل این دو، هم بهت

ی نیولفت و رقبای اقتصادی و ژئوپلتیک، بسیار پیچیده است. آخرین شماره« دشمن»

ای شامل چهار مقاله از در همین زمینه پرونده ۲019ریویو به تاریخ ژانویه و فوریه 

آن  شی و سوزان واتکینز منتشر کرده که در ، کریستوفر کانری، ویکتورپیتر نوالن

ی روابط چین و امریکا بررسی شود. به همین هایی متفاوت آیندهتالش شده با منطق

نظرات چپ و مترقی در دلیل، این مقاالت به همراه دیدگاه برخی دیگر از صاحب

 رتدریج در سایت نقد اقتصاد سیاسی ترجمه و منتشر خواهد شد. دهمین زمینه به

 سیخوانیم. ط نقد اقتصاد سیای سوزان واتکینز را مینخستین بخش این مجموعه، مقاله

 

 

گتن و پکن، هنوز یک جنگ سرد جدید را شکل نداده ها بین واشنتشدید تنش

 ،199۰ی آمریکا است. از دهه سیاست در مهم تغییری یها، نشانهتنش این است. اما

 دالری این کشور هایدارایی تضمین جهانی و تجارت سازمان به چینی ورود یعنی برهه

بین دو کشور همکاری  نظامی قدرت مالی شرق آسیا، حتی به پشتوانه بحران اوج در

اه ر را ایتعرفه جنگ یک که کند می تهدید واشنگتن امروز اما .برقرار بوده است

م رانِ نسل پنجتکنولوژی پیش تا دهدناتو دستورالعمل می اعضای به خواهد انداخت و

)5G( وزارت دادگستری آمریکا مجازات  .کنند جمهوری خلق چین را تحریم

المللی شدیدی بر مدیر اجرایی یک شرکت تکنولوژیکی چینی برای معامله با ایران بین
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نیز چین را در کنار  1ی استراتژی امنیت ملی آمریکااعمال کرده است. آخرین بیانیه

طور که سند بندی کرده است. همانطبقه ۲«دیدنظرطل قدرت تج»روسیه تحت عنوان 

آمریکا امیدوار بود که ادغام در نظم  دهد،توضیح می استراتژی امنیت ملی آمریکا

برای  چین المللی چین را لیبرالیزه خواهد کرد. در عوض، تالش جمهوری خلقبین

گذاری هدفبوده است. طبق گزارش،  خود 3«محور-دولت اقتصادی مدل» گسترش بردِ

ای بوده این کشور بر جایگزینی آمریکا در اقیانوس آرام غربی و ایجاد نظم مجدد منطقه

ه عنوان نگتن بواش است. گزارش مبتنی بر نوعی انتقادازخود است، چرا که از دیدگاه آن

 فرض ما بر این بود سیادت»یگانه ابرقدرت پساجنگ سرد خودسرانه عمل کرده است. 

وسعه جایگزین بود. ما اعتقاد داشتیم تشده و صلح دموکراتیک بی ضمیننظامی آمریکا ت

یر الملل را از اساس تغیدموکراتیک، ماهیت روابط بین-و فراگیرشدن الگوی لیبرال

عصر »به جای آن، « آمیز خواهد داد.خواهد داد و رقابت جای خود را به همکاری صلح

انداِز ستمی بین دو چشمهای بزرگ و برخورد سیجدیدی از رقابت قدرت

 ۴«.اقتدارگرا/آزادی خواه نسبت به نظم جهانی، آغاز شده است

ی آمریکا که حمایت گسترده هر دو حزب را دارد، بر این است موضع سرسختانه

به  ۵استریت در سالیان اخیر عجوالنه بوده است. رابرت روبینهای والکه واکنش

 قتصادیا تغییر مدل قادر نیست سادگیبه گفت که چین نیویورک تایمزخوانندگان 

 مریکاآ چین برای سیستم پیامدهای برخی تصدیق کرد که باید اما راهبری کند، را خود

                                                      
1 US National Security Strategy 
2 ‘revisionist power’ 
3 ‘state-driven economic model’ 
4 National Security Strategy of the United States of America, Washington, 

DC 2017, pp. 25, 27, 45–6.  

 مریکاداری آوزیر پیشین خزانه5 
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توضیح داد که روش درسِت  فایننشیال تایمزمارتین ولف در  .است قبولغیرقابل

و هم دوست »مدیریت روابط با چین باید مبتنی بر کنش متقابل با کشوری باشد که 

اند. کرده حمایت جدید خط از این زیادی حد تا لیبرال هایرسانه است.« هم دشمن

 هوآوری شرکت به مانند چین نیز سیستم ی ماهیتدرباره»اظهار کرد،  فایننشیال تایمز

ترامپ در مطرح کردن »،  نیویورک تایمز از دیدگاه«. المللی وجود داردظن بینسوء

ا الزم است آمریک»نیز،  اکونومیستبه باور «. استی مسائل حق داشته پشت پرده

عنوان اصلی  1«.تواند مؤثر باشدقدرتمند باشد و تمایل ترامپ برای اخالل و تهاجم می

ی کامل چین سلطه»کند: موارد فوق را آشکار می ۲امور خارجیی آخرین شماره نشریه

ش تبدیل شدن به یک که هدفهند را در سر دارد، جایی-ی اقیانوس آرامبر منطقه

 با را ودخ روابط است توانسته پکن«. رقی ِ سیاسی، اقتصادی و نظامی استهژمون بی

 تجارت سازمان ملل، سازمان -ی آمریکا برای استقرار نظم جهانیشدهطراحی مؤسسات

 ودان،س ایران، مرکزی، آسیای آفریقا، مانند مناطقی در و تحکیم -جهانی بانک جهانی،

 این کشور از طریق .وپا کندغای  بوده، حمایت دست آن در آمریکا لی کهشما یکره

مال سیاست ی جنوبی برای اعگتن، حمایت از کرهپین به ایجاد فاصله با واشنترغی  فیلی

 های آمریکا، نظامِی شمالی و حمایت از ژاپن در برابر تعرفهتجاری باز در برابر کره

یدوار ام آمریکا را در آسیا تضعیف کرده است. اگرچهالدولی آمریکا های بیناتحادیه

ظ حف خود آسیا برتری خود را در «آمیزصلح اما رقابتی» طریق ابزارهای از است که

 3کند. مهیا نظامی نیروی از استفاده برای را خود باید کند،

                                                      
1 Editorial Board, ‘Huawei will struggle to assuage Western concerns’, FT, 

28 January 2019; Editorial Board, ‘You don’t understand tariffs, man’, 

NYT, 4 December 2018; ‘China vs America’, Economist, 18 October 2018. 
2 Foreign Affairs 
3 Oriana Skylar Mastro, ‘The Stealth Superpower: How China Hid Its 

Global Ambitions’, Foreign Affairs, Jan–Feb 2019. 
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1 
 است جدی بزرگِ عصر جدید ]چین و آمریکا[ تا چه میزان ستیزیِ قدرت هایهم

گی تنها بدلیل وابستچیست  درک روابط ساختاری بین این دو ابرقدرت نه آن منطق و

صادی شرکای مالی و اقت -«دوست»عنوان متقابل آنها بلکه به سب  تمایزات آنها، هم به

تنها اندازه، ثروت، قدرت و ها نه، پیچیده است. این ناهمگونی«دشمن»ماابه و هم به -

کند. در آخرین مقاصد این دو کشور را مشخص می الگوهای سیاسی، بلکه اهداف و

 -ملت های صنعتیعصرِ رقابت قدرت های بزرگ، بازیگران اصلی یعنی دولت

های ها نابرابر و داراییی آنبودندو اگرچه سرعت توسعه سنخهمی دارِ پیشرفتهسرمایه

های هستیرقابتیِ جدید هر دو کشور  ها ناهمسان بود. در عصرفراسوی دریاهای آن

ی زمین وجود نداشته است. یکی ها در کرهکه مشابه آنمنحصربه فردی هستند، طوری

گستر است و دیگری یک دولت کمونیستی ها ابرقدرتِ بازار آزاد جهاناز آن

 تجربه کرده را دارانهسرمایه ترین رشدسریع ساله 3۰ی بنیاد که در یک دورهدهقان

ی سیستم ی لنین، شوروی در نفگفتهفرد بود. اما بهصربهشوروی نیز یک هستی منح .است

بنیاد یافت. همین حکایت برای چین نیز مصداق  -ماابه همآورد آن به -دارانه سرمایه

ها یونتریل گذاریسرمایه آتالنتیک، یسرمایه برای باال چین با ایجاد درآمد داشت. اما

 هایقیمت و برای دستمزدها «رگبز آرامش» تضمین آمریکا، های دارایی در دالر

 هکه کاالها را ب آرام اقیانوس در کانتینری هایتکمیل ظرفیت کشتی و آمریکا،

. وابستگی است شده تبدیل سیستم این پویاترین بخش به رساند،می آمریکا هایقفسه

 -د وتمنکار فقیر، بدهکار ثربستان -ها نه تنها نامتقارن متقابل اقتصادی و مالی بین آن

این کشورها در سطوح مختلف  تغییر ارزشِ ارز سرعت و درجه است، بلکه بر حس 

ماابه ، مفسران عدم توازن تجاری بین دو کشور را به۲۰۰۷کند. قبل از سال عمل می

 واردات ارزش زمان، آن از دیدند.ترین ریسک برای ثبات اقتصاد جهانی میبزرگ

 جمهوری خلق چین یک که حالی در است، یافته افزایش درصد ۵۷ چین از آمریکا
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ا این ب .آمریکا است آالتماشین و کشاورزی محصوالت برای جایگزینقابل غیر بازار

 هایتنها بین شرکتحال شواهدی از همزیستیِ توأم با تضاد و تشدید رقابت، نه

 .ودشآمریکایی و چینی بلکه میان چین و بازارهای کشورهای ثروتمند جهان دیده می

ا یک ها هستند. آمریکی مختلفی از تباینبه لحاظ داخلی، دو کشور بیانگر مجموعه

سال  ۷۰گونه است که رشد بخش صنعت تولید آن در داری بالغ و قارهکشور سرمایه

 ی سود مواجهسال اخیر این کشور با نرخ کاهنده ۵۰ی اوج خود رسید. در پیش به نقطه

 زی در دارایی وباگرایی، سفتهسپاری، مالیبرون دستمزدها، بر پایین به فشار که با بوده

 الصناخ تولید از این کشور سهم اگر اما همراه بوده است. فراسوی دریاها گذاریسرمایه

رهبری  آمریکا است، یافته کاهش چهارمیک تا نصف از 19۴۵ سال از جهان داخلی

 قویتت تکنولوژیکی نوآوری و فرهنگی تولیدات امور مالی، یزمینه در را خود جهانی

 یاست. در مقام مقایسه، درآمد سرانه« آمریکا ساخت» دیجیتال انقالب است: کرده

درصد است.  1۸هفتم آمریکا است و سهم این کشور در تولید جهانی تر از یکچین کم

 افزایش درصد 1۰ متوسط طور به ساالنه گذشته یدهه سه طی چین اقتصادی رشد اما

 روتث تولید هفتاد، یدهه از. است داشته کاهش گذشته سال چند در تنها و ستا یافته

جنوب شرقی و جنوب  به ی آمریکاشمال شرقی و غرب میانه از آرامی آمریکا به در

 یِ آسیای کشور یک از را خود چین دوره، همان طی. است غربی این کشور منتقل شده

 هانیج ی روشنفکرطبقه ترینبزرگ با شهری و مدرن فوق یجامعه یک به روستایی

  .است کرده تبدیل

 سانآ متأخر در چین، مرک  یو تبیین توسعه تشخیص خاستگاه تغییرات جدید

ی شدهجهانی تجارت متنِ در و کرد آغاز را خود خیز صنعتی 9۰ یدهه در نیست. چین

ه سرمای چرخش آمریکا، هایکاهش تعرفه مطمکناً -گرفت  قرار تحت هدایت آمریکا

 موارد فوق هذا،مع .ونقل در مقیاس بزرگ تاثیرگذار بودندحمل تدارکات و

این کشور فرمول درونی برای مدل صادرات محور خود  .بود چین رشد هایشر پیش
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شرق آسیا اقتباس کرد، و بخش زیادی از  1«ی غازهای در حال پروازدسته»را از 

کنگ، تایوان ازجمله هنگ -چین در منطقه ی آغازین آن از جمعیت دیاسپورایسرمایه

 هایدر فعالیت مطیع و ارزان نیروی کار یتأمین شد. چین با وجود عرضه -و ژاپن

ابل ق مدرن را که برای تولید تکنیکی الزم دانش اقتصادی، یویژه مونتاژ در مناطق

 یکایی،مرآ هایشرکت که مغناطیسی اما .آورد دست به صادراتی باشد، درآمد تبدیل به

زا فعالیت خود را در این کشور گسترش دهند، درون تا کرد جذب را اروپایی و ژاپنی

 اقتصادی ظرفیت های بزرگ داخلی که مصرف ( بازار1 بود از جمله:« ساخت چین»یا 

 دهقانی باسواد،ی جامعه (۲استو  یافته توسعه کمونیستی قواعد تحت آن فرهنگی و

یافته  که تا اقصا نقا  روستایی توسعه بوروکراتیک سیستم کی و آزادِ زنان کار نیروی

( 3 استو سرمایه جریان و هازیرساخت سازماندهی بانکی، هایوام تدارک به و قادر

چین هستند که سرنوشتی  زا پیشرانِ توسعهاین عوامل درون ی چین.گونهی قارهاندازه

 اند.این کشور رقم زده را برای« شدهتازه صنعتی کشورهای» سایر متمایز از

۲ 
 تلفمخ هایسرعت با تنهانه اقتصادی،-سیاسی هایهستی عنوان آمریکا و چین به

ند. در اکرده تغییر بیرونی و درونی های متمایزی در سطوحبلکه به روش کرده، رشد

 ۲عنوان هژمون جهانی میزان باالی حمایت گرایی اقتصادیخالل جنگ سرد، آمریکا به

 تشدید و کمونیستی تهدید افزایش کار برد. اما باکشورهای اردوگاهِ خودی بهرا برای 

 هانیج و وزن کنار گذاشت را ی خودساختهاین رویه واشنگتن داری،بیناسرمایه رقابت

                                                      
1 ‘flying geese’ 
2 economic protectionism 
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جمهور نیکسون سیستم رئیس 1کار بست.به آمریکا ملی منافع خود را برای دفاع از

 بر آلمان دولت ریگان، لغو کرد. مقامات ۲پشتوانهبرتون وودز را به نفع سیستم دالر بی

سیاست تقویت پولی را اتخاذ کنند، تا صادرکنندگان  اعمال زور کردند که ژاپن و

های  پول مشوق المللیبین صندوق و جهانی ی عمل پیدا کنند. بانکآمریکایی حاشیه

ها را آن و تحمیل زدهبحران اقتصادهای خود را برای اعمال سیاست های تجاری باز به

 ترغی  کردند. خود به فروش دارایی های

 آمریکا هکآن از پس که بودند امپریالیستی جدید نظم یک هاینشانه نخستین هااین

بندی شدند. این کشور یک به طور کامل صورت کرد، ظهور قدرت ابر یگانه عنوان به

حیات اقتصادی و سیاسی طور عمیق در ایجاد کرد که به« رژیم اصالحات ساختاری»ت

 -تجاری و مالی المللیبین هایجریان روی آنها به با گشودن درهای -هاسایرِ دولت

 و آن سوی اقیانوس اطلس های شرکت مالکیت حقوق بر اصالحات رخنه کرد. این

 هایبر دارایی مالکیت قادر ساخت را آنها و کرد، تمرکز فراسوی دریاها گذارانسرمایه

 جهانی سود هایجریان به کشورهای همسو را و آورند دستبه کشورها را سایر داخلی

، که به کرد ایجاد بینادولتی روابط در تغییراتی اساسی آمریکا زمان،هم .سازند متصل

 اکمیتححق  بود. حاال دولتی قلمرو حاکمیت مستقلِ وستفالیاییِ نوعی عبور از اصل

مطابقت با  که اگر یک دولت در دشفهم می شرطی و جزئی مجوز یک عنوانبه

 حت هدایتت« المللیِبین اجتماع» توسط شدهتعیین لیبرالِ سیاسی و اقتصادی هنجارهای

                                                      
1 Perry Anderson, ‘Imperium’, NLR 83, Sept–Oct 2013, p. 16; and American 

Foreign Policy and Its Thinkers, London and New York 2015, p. 17. Here 

the fit and friction between the universal-capitalist and the national-

supremacist aspects of US hegemony, varying over time, are examined in 

detail.  
2 fiat-dollar system 

د فلزی پشتوانه استاندار که دولت منتشر کرده واست پو  کاغذی اسکناس بی پشتوانه: 

 ندارد.
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توان آن را سل  می 1خورد،شکست می آن جهانی مؤسسات نظارت تحت واشنگتن و

 مرکز در حاکمیت انباشت با کشورها سایر حاکمیتِ فرسایش کرد. در عین حال،

 رضایت نبدو با/ را رژیم تغییر حق خود برای آمریکا که جایی شد، تی همسانامپریالیس

 سراسر در افروزیجنگ یبرنامه جدی با طوربه رویه قائل بود. این خود متحدان

  .تسریع یافت ۲ی بزرگخاورمیانه

های تحت نظم جدید، سیاست آمریکا در قبال چین شفاف بود. دستورالعمل

 اولویت .اندشده دنبال وقفهبی تا به حال ،1993سال در ملی امنیت یاستراتژ در شدهمطرح

 استراتژیک آمریکا پس از جنگ سرد، ممانعت از ظهور یک ابرقدرت جدید بود. این

 که آمریکا از ی اقیانوس آرام راناپذیر در منطقهرویه برتری هوایی و دریایی چالش

نگتن چین را از نزدیک نظاره و . واشکرد مند بود، تابیت کرداز آن بهره 19۴۵ سال

برقرار « ی قدرتموازنه»یا با آن « مهار»، آن را «حمایت»برحس  نیاز از این کشور 

کرد. هدف آمریکا فشار بر چین برای اجرای اصالحات ساختاریِ مدنظر بانک جهانی می

مالی ش گذاران اقیانوس اطلسها و سرمایهبرای گشایش بازارهای چین به روی شرکت -

بود. واشنگتن امیدوار بود که مشارکت اجتماعی  -ها و تضمین حقوق مالکیت آن

د ی جدیدی از نخبگان مانننخبگان چین درونِ سیستم دانشگاهی آمریکا به ایجاد الیه

ی جایگزینی حزب کمونیست یلتسین و گورباچف کمک کند، و فضا را برای ایده

 بگشاید.« ترمعقول»چین با یک حزب 

طلبی مشابهی برای رفرم در سیستم داخلی آمریکا از خود نشان نداده پکن هیچ جاه

 ی حزب کمونیستو قصد سرشاخ شدن با نظم جدید بینادولتی را ندارد. هدف دوگانه

                                                      
1 Peter Gowan, ‘Neoliberal Cosmopolitanism’, NLR 11, Sept–Oct 2001. The 

1648 Treaty of Westphalia put an end to Europe’s devastating seventeenth-

century wars of religion through a mutual agreement to respect the 

sovereign’s domestic jurisdiction.  
2 greater Middle East 
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سیاسیِ خود و ارتقای جایگاه چین درون سیستم بین -چین حمایت از مدل اقتصادی

 آمریکا و وتاببا اسناد سیاسی پرآب یسهمقا ی آمریکا است. درالمللیِ تحت اداره

دلی بخش دو و تردید چین، «بزرگ استراتژی» ی خطرعمومی درباره لفاظی

که ر اینشیائوپینگ مبنی ب دنگ حکومت .ناپذیر سیاست استراتژیک چین استجدایی

وی ردنباله کنید، پنهان را روشنایی بزرگ دورنمای کوچک را حفظ کنید،»همواره، 

و مبین این است که در عمل، سیاست «خود بدست گیرید را امور بلکه نباشید، رهبری

 ها،های گذشته برای خوشایند آمریکاییها در دههخارجی چین در نوسان قرار دارد. آن

 زآمیفاجعه از جمله در تهاجم: شدند متمایل «برادر» هایرژیم علیه تهاجمی حرکات به

 آمریکا مجاهدین تحت حمایت از حمایت برای ویغورهاا اعزام و19۷9 سال در ویتنام به

نشان  اگرچه چین برای. شمالی یکره علیه تحریم در آمریکا به پیوستن افغانستانو در

طلبی آمریکا، گاه اقدامات دیگری را نیز برگزیده است، دادن تضاد نسبت به هژمونی

 یبی به نفع آن گام برداشت.اما با رأی ممتنع در مواردی مانند اشغال عراق و بمباران ل

 دبو امیدوار شده،جهانی نوین نظم ی گشایش درهای خود به رویآستانه پکن در

 وقوع به 199۷ سال در آسیا بحران طی منطقه «باز بازارهای» که در سرنوشتی از را خود

 -آورد  کولس و بانکوک جاکارتا، بر سر پول المللی بین صندوق بالیی که -پیوست 

 دفاعی خطو  اولین دالری درآمدهای عظیم یذخیره و سرمایه کنترل .کند محافظت

 دلیل وابستگیبه آمریکا را، با دالری تریلیون ۲ تجاری که مازاد – بود هاآن

 ،همزمان .به روی اژدهای سرخ گشود چین، صادرات مدل این کشور با کنندگانمصرف

 طریق از داخلی، مدل رشد به صادراتی مدل بر گذار از چین کمونیست حزب رهبری

ی از ابتدای دهه .گذاری کردهدف داخلی، گذاریسرمایه کالن برای یبرنامه یک

ایجاد هزاران شهر جدید، هزاران مایل بزرگراه،  -، بازسازی کالبدی کشور ۲۰۰۰

 هاینهاده و خام مواد به چین را -شمار نیروگاه، پل بتونی، قطارهای فوق سریع بی

 رالیا،است سودان، زامبیا، ونزوئال، آرژانتین، جنوبی مانند برزیل، ینیمکره کشورهای



 

 
 

 ی سیدرحیم تیموریسوزان واتکینز / ترجمه 669

 این در کرد. تبدیل خود تجاری شرکای بزرگ به را هاآن کرد و تجهیز اندونزی

 ایهکوهستان در بزرگراه ایجاد -ها زیرساخت جهانی یسازنده عنوانچین به فرآیند،

 درخشانی بر نور مدرن شد. چینِ مطرح -د هن اقیانوس جزایر بین ساخت پل و آند

شان گذشت نیافتهتوسعه ساختاری، تعدیل که آمریکا تاباند. در مناطقی قدرت محدودیت

کند، این کشور یک بدیل می ها را مجازاتآن های واشنگتنسیاست و چرخش ناگهانی

 قدرتمند است. 

3 
 از کرد. حجم باالیی ایجاد آمریکا و چین روابط عطف درنقطه یک مالی بحران

 شدهذخیره  ۲مک فردی و 1مههایی چون فانیبنگاه در اطمینان با پکن دالری ذخایر

 شدن ناپدید حال در بحران و سقو  نظام اعتباری در این ذخایر که این کشف .بود

 رشد بلاز قِ ما که زمانی»ی یکی از کارشناسان، به گفته شوک بود. مانند یک بودند،

واشنگتن  3.«شد دالر یتله گرفتار ناآگاهانه چین بهبود یافتیم، خارجی رذخای سریع

صرفاً تالش برای خاموش  اما این کار سعی کرد بازار رهن مسکن را محافظت کند.

 اطلس اقیانوس بانکی سیستم اصلی در ریسک ایجاد شده برای خطر .بود آتش کردن

سواپ ارزی وارد عمل با  آوردن به با روی رزرو فدرال. بود ماابه یک کل یکپارچهبه

 .شدند استانا چین و روسیه. بانک های مرکزی شد

                                                      
1 Fanny Mae 
2 Freddie Mac 
3 Yu Yongding, director of CASS Institute of World Economics and Politics, 

speaking in 2011. Cited in Jonathan Kirshner, American Power after the 

Financial Crisis, Ithaca 2014, p. 115. 
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 ژاپن وارد آمد، از جان  ۲۰۰9 ژئوپلیتیک در سال شوک بزرگترین واشنگتن، برای

 ستد به دهندهپیروزی تکان اپوزیسیون، دموکراتیک ژاپن در جایگاه حزب وقتی

رد شکست جنگ عراق و سقو  آورد. رهبری حزب هاتویاما یوکیو اعالم ک

شدنِ تحت رهبری آمریکا و آغاز عصر چندقطبی گر پایان عصر جهانیاستریت نشانوال

ر آسیا باید حوزه بنیادی کنش این کشو شرق یمنطقه است. تشخیص ژاپن این بود که

عنوان بخشی از گسترش به -با چین  -ای باشد. ژاپن مشتاق ادغام نظام پولی منطقه

 نآ خواستار رشد اقتصادی و ایجاد چارچوب امنیتی جدید در منطقه بود. ژاپنطبیعی 

اوکیناوا به فرماندهی اقیانوس غربی  را از خود دریایی و نظامی پایگاه آمریکا که بود

 نای برابر در را خود نیروهای اوباما دولت و دریاهای جنوبی و شرقیِ چین تغییر دهد.

چرخش »هاتویاما سقو  کرد. طرح اوباما با عنوان  ۲۰1۰تا آوریل  .کرد بسیج خواسته

 درصد از قدرت آتش آمریکا را در این مکان مستقر ساخت. 6۰، «به آسیا

 ائوت هوجین دولت دیپلماتیک، سطح واکنش چین به بحران مالی دوسویه بود. در

با  ائو،ت هوجین یبه گفته .ایجاد کند «تنوع» خود خارجی سیاست گرفت در تصمیم

اساس کار  توسعهدرحال کشورهای» است، اما «نهایی کلید» هنوز واشنگتن کهینا

ین چ سطح اقتصادی، در .«باشندمی واجد اهمیت حیاتی چندجانبه هایفوروم هستند، و

با هدف رفرم در نظام بانکی ارائه کرد تا محرک  را اقتصادی بزرگ محرک یبسته یک

 هاییبخش دولت مرکزی این کشور باشد. مقامات درصد تولید ناخالص داخلی ۲۰تقریباً 

 تحفاظ دیجیتال، یتوسعه و تحقیق درآمد،کم هایگروه مسکن آموزش، سالمت، -را 

نه هزی محلی های باید توسط دولت آن در کردند که مشخص - غیره و زیست محیط از

سته ب مشکوک هایوام و بازیسفته هایتخصیص نامناس ، حباب و راه بر صرف شود

 .شود

حت ت مالی بخش و رشد سریع از آنِ بنگاه های تحت مالکیت دولت مدت،کوتاه در

را از کنترل دولتی بر سرمایه به همراه  جهانی بانک که نکوهش حمایت دولت بود
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برای  و چرخش آن از یک سازمان دولتی به دیگری، داخلی هایبدهی افزایش داشت.

 یرمایهس به روی تریبا سرعت بیش زارهای چین رابا تا رهبران حزب دلیلی کافی بود

 این طقمردمی، من نارضایتی و خیزش اما کندشدن رشد اقتصادی .نکنند باز آتالنتیک

 بخش در ظرفیتبا علم به اضافه پینگجین شی سیاسی را تقویت کرد. دولت محدودیت

این  با اعالم .را به قراردادهای خارجی داد استراتژیک اهمیت داخلی، وسازساخت

 غرب سمت به 1شرکت های اصلی ساخت و ساز در چین ،۲۰13 سال رویکرد جدید در

وتا در از هامبانت ی فعالیت در بنادردر زمینه و روی آوردند سنگاپور نیز و اوراسیا یعنی

نقل مکان کردند تا نبض فعالیت در  جیبوتی گوادر و سریالنکا تا بندر

 اییآمریک ناظران زمان،هم .بگیرند اختیار در آسیا را یقاره جنوبی هایاقیانوس ِامتداد

 هوش و چهره تشخیص دیجیتال، فناوری در چین های پیشرفت مورد در زنگ خطر را

 .به صدا درآوردند مصنوعی،

4 
 ودهب داریناموزون سرمایه رشد از کالسیک ماالی جمهوری خلق چین نگاه، یک در

 رد اصطکاک و ایجاد جدید بزرگ قدرت یک ورظه نیروی پیشرانی که موج  است،

 های ، قدرت191۴اما در سال  .است ی زمینسیاره های متعارف قدرت در بندیتقسیم

 چهار دقادر بودن کهچنان بودند، برابر هم با اقتصادی و نظامی نیروی در اروپایی بزرگ

وزه، قدرت امر کند. بر دیگری غلبه طرف یک کهآن بدون کنند مبارزه یکدیگر سال با

 کهمطلق آمریکا بسیار بزرگ و این کشور در مطالبات خود کامالً خودسر است، طوری

 ظامین قدرت خود را در قفس این هیوال ببیند. فعالً بالفاصله باید نوظهوری قدرت هر

                                                      

 ها عبارتند از:این شرکت یاز جمله1
 Belt and Road Initiative 
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ی غیرمحتمل تبدیل کرده و تسلیم یا فرسایش به گزینه را آن سرنگونی آمریکا،

 های تجدیدنظرطل  بوده است.دولت مدت، سرنوشتطوالنی

ش داده است. اما تغییر آمریکا را کاه-آهنگ روابط چیندولت ترامپ ضرب

ی دولت اوباما نیز بود. قبالً رویه« مهار»و « موازنه»به « حمایت»نگتن از سیاست واش

 کشور، مبتنی بر الگوی نامتقارن است و باید منتظر بود دو این بین افزایش به رو تنش

ی شود یا خیر. اما چنین وابستگجوتر از پیشینیانش ظاهر میو دید که آیا شی ستیزه

چین عاملی است که شاید اثبات کند سالح های واشنگتن همچون -متقابلی بین آمریکا

تر یشب هاتنش که مابین زمانیفی که، تجارتکنند. طرفه اینشمشیر دولبه عمل می

 هایدهندگان حوزهرأی حاضر حال ترامپ در ایرفهتع جنگ .است یافته افزایش شده،

کندو را تهدید می -داخلی هایشرکت بانکداران، کشاورزان، -آمریکا  داخلی انتخاباتی

 یبا بهانه ار داخلی نارضایتی قادر است به راحتی به چین در سیاسی سیستم که حالی در

 خارجی را گذاریسرمایه اندتومی فدرال رزرو مهار کند. خارجی ها و تهدیداتتحریم

 ه دامب را جهان نقا  سایر و با این کار آمریکا اما دور کند، چین از بهره نرخ افزایش با

های مالی که علیه ایران و روسیه اعمال شده و اخیراً مدیریت تحریم .کشاندمی رکود

رًا یاجرایی شرکت هوآوی را هدف گرفته، اثرات معکوس بر روی متحدان داشته و اخ

 آمریکا خارجی تر اینکه، سیاستی اروپا را درآورده است. مهمصدای آلمان و اتحادیه

 کشاند.می بالفعل ائتالف یک به را ایران و چین روسیه، خود، فعلی مسیر در

 نای بین افزایش به رو جا که تنشاز آن .است محدودتر حتی چین هایگزینه اما

چین به  ستوا -ثروتمند کاربده فقیر، کاربستان -ننامتقار الگوی بر مبتنی کشور، دو

 ها و ذخایر خود توسط آمریکا برآید وراحتی قادر نیست از عهده تنزل ارزش دارایی

ثروتمند آمریکا ندارد. نقا  عطف و احتماالت  دولت یشریکی در حد و اندازه هیچ

 کننده هستند.بسیار تعیین
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۵ 
مدت دولت چین، به عنوان بزرگترین ی میانی تفسیری مناس  از جهت گیرارائه

ل دلیدلیل ماهیت خود دولت و دوم بهجمعیت جهان، دشوار است. این موضوع نخست به

اقتصادی است که تحت هدایت دولت استو چرا که هر دو غیرشفاف هستند. در این 

دولت  و ی نیولفت ریویو ما سه دیدگاه متقابل درباره روابط بین اقتصادشماره از مجله

با  1،«جمهوری خلق چین و رژیم قدیم»ی در چین ارائه کردیم. پیتر نوالن در مقاله

 -پینگسازیِ نقش بازار و مقامات دولتی شروع کرد تا بر رویکرد رژیم شی جینمفهوم

ریستوفر کانِری پرتو افکند. ک -از طریق پیوند مسکله به منابع ایدئولوژیک کنفوسیانیسم 

 ی اصالحات را در کتابِ این اقتصادداندوره ۲،«ونالد کوز در پکنر»ی در مقاله

 دنبال کرد تا یک 3گونه کاپیتالیست شدچین چهمعروف مکت  شیکاگو با عنوان 

تاً، نهای .کند کشف دارد، آن در ریشه دولتی نولیبرال فرهنگ که چینی را ینسخه

نقش رژیم کمونیست به عنوان در مباحاه با رابرت برنر، تحلیلی واحد از  ۴ویکتور شی

 ی دهقانیآفرینی یک جامعهعامل جهش صادرات محور چین ارائه کردهو البته با نقش

 ی چین.دارانهبرای گذار اقتصادیِ سرمایه

 اقتصاد نوالن: تناس  بین .پرسش هایی داشت تواناین افراد می کدام از هر از

   کانری:است ان برقرار و نزدیکتا چه میز مستقر، دولت کنش و کنفوسیوسی سیاسی

مایی های چین را بازنآیا آن سنخ از نولیبرالیسم که رونالد کوز بدان اشاره دارد واقعیت

ها کند  شی: معضالتِ سیاست های اقتصادی که حزب کمونیست چین بر سر آنمی

                                                      
1 ‘The CPC and the Ancien Régime’ 
2 ‘Ronald Coase in Beijing’ 
3 How China Became Capitalist 
4 Victor Shih 
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 یچه نیروهای متضادی، در درون و بیرون حزب، در حال بازیگر -کند، چیست تقال می

 هستند 

 دیدگاه هر کدام از این افراد است، مربو  چین -آمریکا های تنش به که آنجا تا

 ادیاقتص سیستم اساسی تغییر که است این منطق نوالن. دارد داللت های متفاوتی

آمریکا گریزناپذیر -مابین چینبرخوردهای فی که شودمی باعث جمهوری خلق چین

ا چر نخواهد داشت، داریسرمایه مورد در نگرانی یچآمریکا ه کانری، باشد. از دیدگاه

اقتصادی را دارد. اعتقاد شی بر این است که تغییرات زیاد سیستم چین  که امتیاز برتری

ی چالش سیستمی یا رقابت آمریکا در زمینه ی چرایی نگرانی اندکدهندهتوضیح

 وابطر ی محورهایمبنای تفکر درباره متفاوت، منطق سه اقتصادی با چین است. این

 امریکا را شکل خواهند داد.-چین یآینده

 

 منبع اصلی:
Susan Watkins, “America vs China”, NLR 115, Jan-Feb 2019 
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پیشین به باالدستان و  ای از یک مباشر رژیمناممکن است نامه

زیردستانش هردو را بخوانیم بدون آن که از شباهت نهادهایی 

زده که مدیران آن دوره را ساختند با نهادهای زمان ما شگفت

ها را جدا کرده بود، ی عمیق انقالب که آننشویم. از میان دره

 معمای اندکی در آنان به یکدیگر دست یافتند... بگذارید

با استقرار مجدد تمرکزگرایی در آغاز این  آوری کهحیرت

بنای  ۸9مردان سالِ  .کنیم درنگ قرن در فرانسه شکل گرفت،

 نابودکنندگان قل  در آن یشالوده کهن را واژگون کردند، اما

و حتی  کنند بازسازی را بنا آن توانستند و با داشت جای

 .بسازند قبل از ترمحکم

 نقالب فرانسهرژیم پیشین و اآلکسی دوتوکویل، 

 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تأثیری ژرف بر تفکر چین درباره ایدئولوژی ، نهادها 

برای  6۰بارِ سقو  حزب کمونیست شورویپیامدهای فاجعه ۵9ی سیاسی داشت.و توسعه

ه ب داخلی و خارجی فشارهای برابر در مقاومت برای را پکن رفاه اجتماعی روسیه، عزم

 نیستکمو حزب چرا .کرد تر تقویتپارلمانی بیش دموکراسی به سوی حرکت منظور

 توانست چین کمونیست حزب که حالی در از هم گسیخت، شوروی جماهیر اتحاد

 ابرقدرت دو مسیرهای چشمگیر واگرایی کند  تقویت و حفظ را خود موقعیت

 ده،بو داربرخور ویکمبیست قرن جهانی سیاسی اقتصاد برای زیادی اهمیت از کمونیست

 .خواهد بود آینده نیز مشهود در پایدار آن بالقوه واثرات

 یروسیه در اقتصادی بود که -سیاسی نقطه عزیمت مشترک دو رژیم در نظام

آن نظام یعنی، انحصار کنترل سیاسی  اصلی هایشد. ویژگی تأسیس 191۷-۲1 هایسال

و مالیه و تجارتدر دست حزب، مالکیت دولت بر ابزارهای تولید، کنترل دولتی بر 
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العاده برای بقای رژیم نوپای بلشویک طی جنگ همگی در خالل منازعه و خشونت فوق

مستقر شد، حزب کمونیست  19۲1که نظام شوروی در داخلی روسیه ابداع شدند. هنگامی

یر شی تعباقتصادی را پذیرفت. بهدهیچین همان ساختار سیاسی و همان رویکردِ سازمان

م لنینیس-های انقالب اکتبر موج  ظهور مارکسیسمشلیک» :۲۰1۷ال پینگ در سجین

حل لنینیسم، راه-خواهان چین از درون حقیقت علمی مارکسیسمدر چین شد. ترقی

 61«مشکالت چین را یافتند.

هم در اتحاد جماهیر شوروی و هم در چین، جنگ داخلی و منازعه بر سر بقای ملی 

های تمرکزگرایانه و جنبه - ، آلمان نازی و ژاپن ترتیبه –در برابر قدرت مهاجم 

 یمراتبیِ حزب کمونیست را تقویت کرد. در هر دو کشور، با شروع دورهسلسله

در شوروی تحت رهبری لنین و  19۲۰ی ، ابتدای دهه«سیاست اقتصادی جدی )نپ(»

عدیل اً تدر چین تحت رهبری مائو، رویکرد استراتژی اقتصادی موقت 19۵۰ی ابتدای دهه

دهی سازمان»، ازجمله «ی واحدکل اقتصاد همچون یک کارخانه» ی شدو اما فلسفه

دهی اقتصادی در هر دو سوی ، کلید سازمان«جمعیت روستایی در مزارع اشتراکی

 کپارچهی سیاسی همراه با کنترل« استالینیستی»شد. این نظام اقتصادی  6۲رودخانه آمور

ا زمان مرگ مائو و در روسیه تا زمان دبیرکلی حزبی، در چین ت دستگاه توسط

 تداوم یافت.  19۸۵گورباچف بر حزب کمونیست شوروی در سال 

 ساخت سیاسی تزارها
سیاسیِ دو قدرت کمونیستی، -های مشترک سیستم های اقتصادیویژگی حال،بااین

ی حزب ها را پنهان کرد. براهای پیش از انقالبِ آنهای عمیق در ماهیت رژیمتفاوت

ی مستقر از قرن شانزدهم بود که توسط دولت روسیه رژیم پیشینکمونیست شوروی، 

 ای طوالنی از فتوحات نظامی شکل گرفت. اینامیرنشین کوچک مسکو و طی رشته

با  زرگ،ارتش ب به و مجهز اقتدارگرا تمرکزگرا، توسط حکومتی طلبانهسیاست توسعه
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بتنی بر م و دارای پراکندگی جمعیتی یع،وس قلمرو یک یکپارچگی توجه به ضرورت

 شورهایک با شدید منازعات در سپس و اجرا شد تنوع قومی با گرایش به شکاف داخلی،

-۲1های با دولت پرتوان سوئد بین سال 63از جمله، جنگ های بزرگ شمالی همسایه

ی در ان، جنگ کریمه بر علیه فرانسه، بریتانیا و عام1۸1۲، تهاجم ناپلکون در سال 1۷۰۰

گرفت. جنگ  قرار آزمون مورد 19۰۴ژاپن در سال -، و جنگ روسیه1۸۵۰ی دهه

ی طوالنی منازعات بین امپراتوری ترین مورد از رشتهترین و مخربجهانی اول بزرگ

 های بزرگ رقی  بود. روسیه و قدرت

 یبقهط یک توسط تزارها نظامی و مدنی حکومت های باالترالیه اجتماعی، برمبنای

 یهال اشغال شد. این آن، هایدارایی از حفاظت و تخصیص حاکم برای به وابسته 6۴مالک

م نوشتاری محک فاقد سنت روسیه. بودند سوادهمچون بخش اعظم روحانیون عمدتاً بی

قلی حاکم در این کشور جایگاه حدا یطبقه نقش مورد در فلسفی یا اخالقی تفکر و بود،

 کاهنان هک قعیت یک بخش تابع دولت تقلیل یافته بود،مو به ارتدوکس داشت. کلیسای

ی یعن دهقانان، یتوده .کردمواج  پرداخت می هاآن به و منصوب را بلندپایه مقامات و

 1۸61 سال در آزادی از پس حتی و بودند بردگان واقعی ارتش، برای نظامپیاده سربازان

افت، ی زیادی یداخلی توسعه در نقش زیردست ماندند. اگرچه کشور در سیستم تجارتِ

ی بازرگان تحت کنترل شدید بود. رژیم تزاری انحصارات دولتی را بر بازرگانان طبقه

ها مالیات سنگین بست، و از ی ملی بر سود آناعمال کرد، برای حمایت از خزانه

 گیری شهرهای تجاری مهم ممانعت کرد. شکل

ی شرقی و تعامل با مدیترانه در حالی که بخش مهمی از فرهنگ روسیه حاصل 

ب ی جذآسیای مرکزی بود، حاکمان کشور از زمان پتر کبیر بیش از هر چیز دغدغه

 رگ،پترزبو سن معماری در انگیزه تکنولوژی و فرهنگ اروپای غربی را داشتند. این

 در هک روشنفکران گیریجهت و دارزمین باالی طبقات توسط فرانسوی زبان پذیرش

ای های سیاسی اروپاین روشنفکران مشتاقانه ایده .شد منعکس یافت، ظهور نوزدهم قرن
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غربی را جذب کرد و بخش اعظم کنش ادبی و سیاسی آن، انتقاد از اقتدارگرایی تزاری 

ی شوروی ادامه حیات یافت. صنعت بود. تنش بین روشنفکران و دولت تا دوره

 ماند متمرکز پترزبورگسنت مدتاً دراما ع کرد، رشد 191۴تا  1۸9۰دارانه بین سرمایه

 ایفا ایحاشیه نقش تزارها سیاسی اقتصاد در کلیت ها،گیری بلشویکزمان قدرت تا و

 اعمال کنترل -مالکان و افسران نظامی -ی حاکمِ پیش از انقالب ی طبقهدغدغه .کرد

اکارآمد ن های دهقانی بود. بوروکراسی این کشور نسبتاً کوچک وبر امپراتوری و توده

به بود. همچنین رژیم تزاری درک اندکی از اقتصاد بازار داشت و از حس حقارت نسبت

 فرهنگ اروپای غربی در رنج بود. 

مفهوم اقتصاد غیربازاری بر اساس مالکیت مشترک ابزارهای تولید نقش مرکزی را 

 می کمونیسدر ایدئولوژی حزب کمونیست شوروی داشت. این مفهوم در طول دوره

اجرا شد، و موفق به ایجاد یک حائل صنعتی شد که بیست سال بعد،  191۸-۲1جنگی 

که ایمان رهبری حزب به هذا، همینمع 6۵پیشرفت نازی ها را به اوراسیا متوقف کرد.

ی اقتصاد غیربازاری به طور کامل به هوا رفت. در مواجهه با کمونیسم دود شد، رویه

ی دیگر کرانه»ها چه که چینیچ تصوری از آنرو و شرایط جدید، هیمحیط پیشِ

-جایگاه و بدیلی محکم که شما در آرزوی رسیدن به آن هستید -نامیدند 66«رودخانه

وجود نداشت. تنها امکان و منبعی که تاریخ پیش از انقالب مسکو عرضه کرد، تحقق 

 اندازهای سیاست غربی و اقتصاد بازار آزاد بود. چشم

 رکتمنابع الزم برای ح
ژیم رها و منابع بدیلِ ی شوروی، حزب کمونیست چین، قادر بود امکانبرخالف تجربه

که قبل از قرن چهاردهم -6۷چین را استخراج کند. برخالف امیرنشین مسکو یگذشته

چین شرقی  ییافتهی دولتی پرجمعیت و توسعههسته -چیزی بیش از یک دژ چوبی نبود

های طوالنی حکمرانی سیاسی پایدار برای دوره طی چندین هزاره یک شالوده محکم
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که کنترل بر قلمروهای کوچک بیرونی دستخوش فرازوفرودهای ایجاد کردو تا جایی

االری چینی سسیاسی بلندمدتِ دیوان-بسیار بود. حزب کمونیست چین را سنت فلسفی

ی ذهن به طور سیستمی به ملکه« خدمت به مردم»ی نیز تقویت کرد، که در آن وظیفه

رورت ی ضعالمان تبدیل شد و الزامات اخالقی فیلسوف بزرگ منسیوس درباره-مقامات

  6۸ارج یافت.« خردورزی»

ساالری چینی حک شد و عیناً در ایدئولوژی حزب این فلسفه عمیقاً در تفکر دیوان

 1913 هایتونگ بین سال جی معلم مائو تسهکمونیست چین ریشه دواند. یانگ چانگ

شدت اعتقاد داشت که را بر رهبر آینده گذاشت، به« ترین تأثیرقوی»که  1919تا 

 یهای فردی خود، وظیفهعالمان در اهمیت دادن به سرنوشت کشور فراتر از خواست

عنوان شعار مرکزی حزب کمونیست به ۷۰«خدمت به مردم» 69خاص بر دوش دارند.

بل از اعالم موجودیت جمهوری ، پنج سال ق19۴۴چین، از سخنرانی مائو در سپتامبر 

ساالرانی را اندک دیوان ۷1پینگ طنین انداخته است.خلق چین، تا گفتار اخیر شی چین 

توان در طول تاریخ چین یافت که قادر به برآوردن استانداردهای باالیی چون می

آل یک مقام دولتی باشند. بین پذیری در حد سنخ ایدهنفس، شجاعت و مسکولیتعزت

کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست چین به  ۲۰1۷تا  ۲۰1۲های سال 

ویژه در بخش به-«اقتصاد بازار»منظور مهار فساد شایع درون حزب که با رشد 

میلیون نفر از اعضا اقدام  1.۴گسترش یافته بود، بر علیه  -ی مستغالت گسترده

 گیرانه اعمال کرد. سخت

ن های کهن در چیها، خاستگاهبا مالکیت مشترک داراییی اقتصاد غیربازاری، ایده

گردد برمی ۷۲هاکتاب آییندارد. بعضاً حتی به کلمات قصار منسوب به کنفوسیوس در 

که خود این کتاب از متون قبلی در قرن دوم پیش از میالد گردآوری شده است. آشکار 

واهی اصل راهنما که در آن خیرخ آل در ذهن داشتاست که کنفوسیوس جهانی ایده

واقع، مسیرِ ظاهرًا به ۷3استو اما ماهیت حقوق مالکیت در چنین جهانی محل مباحاه است.
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مطابق دیدگاه فیلسوف عصر جمهوری]خلق چین[ فنگ  ۷۴آشکار پر از ابهام است.

هان که تائوی بزرگ محقق شد، جهنگامی»یوالن دیدگاه فوق بدین شکل تفسیر شود: 

آن را چنین  ۷6. فیلسوف معاصر ژاپنی وی توشیدا کیوسون۷۵«برای همه مشترک بود.

ی جهان در مالکیت مشترک خواهد که راه باشکوه محقق شود، همههنگامی» تعبیر کرد:

 «بود.

طرفدار سلطنت مشروطه و رهبر جنبش اصالحات  -۷۷متفکر یوتوپیایی کانگ یووی

ده بود. الن مطرح کرتفسیری مشابه از کنفوسیوس را یک نسل قبل از فنگ یو-1۸9۸

ی همه»ای را به تصویر کشید که در آن جامعه ۷۸کتاب هارمونی بزرگکانگ در 

کل بازرگانی به کنترل وزارت تجارت »و « صنایع تحت کنترل عموم خواهند بود

ریزی اقتصادی در مقیاسی جهانی انجام خواهد شد، طوری که برنامه«. درخواهد آمد

ها کل زمین»در روستاها « ممکن خواهد شد. ۸۰تولیدو اضافه ۷9اجتناب از تولید ناکافی»

ی ریزی در همه، در عین حال برنامه«در مالکیت و عملکرد عموم مردم خواهند بود

گسترش  -« دستورات نظامی»همانند اجرای  -جزئیات از جمله در الگوهای کاری 

 ۸1خواهد یافت.

استدالل وی تنها راه رسیدن به  کامالً آشنا بود. بهکتاب هارمونی بزرگ مائو با 

ی کارگر از طریق یک جمهوری خلقی، تحت هدایت طبقه« جهان هارمونی بزرگ»

، در میان 19۷6و  19۵6با توجه به اقدامات اجراشده توسط مائو بین سال های  ۸۲بود.

های مخالفت های شدید اپوزیسیون در میان حزب کمونیست چین، بسیاری با جنبه

ته در چین که سررش رژیم پیشینهای واقع ایدهآشنا هستند. به بزرگکتاب هارمونی 

های های مارکس در گفتارها و نوشتهرسد، بیش از ایدهمی ۸3چینی-آن به جهان پیشا

اثری شگرف بر مائو داشت و همچنین وی از  مانیفست کمونیستمائو نمود دارد. 

ه غیر بسیار استفاده کرد. ب گوتانقد برنامه ی کمون پاریس و های مارکس دربارهنوشته

س های مارکی سیستماتیکی بر روی نوشتهرسد وی مطالعهاز این موارد، به نظر نمی
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سازی یک سیستم اقتصادی از طرف مائو که عمالً بازار را حذف کرد، داشته باشد. پیاده

 .ایهرمسی چین مربو  است تا کتاب های رادیکال در تاریخ اندیشهتر به جریانبیش

 

 های قدیمبناهای جدید، شالوده
های چین، به اشکال ی داراییهحجم عمد 19۷۰ی تا انتهای دهه 19۵۰ی ی دههاز میانه

و در آغاز فرایند اصالحات، حزب  19۷۸مختلف تحت مالکیت مشترک بود. در دسامبر 

شده،  رودخانه یعنی اقتصاد کنترل« ی مائویستیکرانه»کمونیست چین تصمیم گرفت 

همراه با مالکیت مشترک بر دارایی ها را ترک کند و به سمت مقابل آن عبور کند. 

ی مقابل رودخانه در آن زمان نامشخص بود. بنابراین هنگامیکه چین این ماهیت کرانه

یاسی و ی سبا سنت قدیمیِ اندیشه« اقتصاد بازار»ی تدریجی سفر را آغاز کرد، توسعه

 و ائتالف برقرار کرد. ایدئولوژیکی چینی تعامل

در قرن سوم پیش از میالد  ۸۴عنوان یک دولت به دودمان چینتاریخ چین به

)قرن هفدهم قبل از میالد تا سال  ۸۵های فلسفی آن به دودمان ژوگرددو اما سنتبرمی

ساالری چین، که بر اساس یک سنت رسد. تاریخ طوالنی دیوانقبل از میالد( می ۲۲1

گرِی تجربی شکل گرفته، شده با سیستم آزمونی مدونیدهادبی و فلسفی پیچ

حزب کمونیست چین هستند.  ۸۷در شکل دادن بناهایرژیم پیشین  ۸6«هایشالوده»

د، و فلسفی فهم ش-گویی به نیازهای انبوه جمعیت به عنوان یک اصل سیاسیپاسخ

ادی بود. اقتصساالری، پرورش بازار به منظور دستیابی به رونق ی کلیدی دیوانوظیفه

پیش از میالد( صدراعظم مشهور دولت  ۷۲۰-6۵۴مندی توسطه گوان ژونگ )این رابطه

تدقیق شد. گوان ژونگ در متنی که به وی  ۸9ی بهار و پاییز تاریخ چیندر دوره ۸۸کی

کند که با رساندن بازار به عملکرد کامل، همه قادر خواهند منسوب است استدالل می

ی یا گیری درباره فراوانبه تصمیم» تنهایی نباید شوندو اما بازار بهمند بود از آن بهره
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 باشد. یک راه درست برای این کار وجود دارد، که این متن قدیمی« کمبود کاالها مجاز

 91نامد.می 9۰«هدایت بازار»آن را 

 چه در مباحث نمکهایی نظیر آنمکات  فکری دیگری نیز وجود داشت، دیدگاه 

مطرح شد که طرفدار بازگشت به عصر طالیی پایاپای  پیش از میالد ۸1 و آهن در سال

مندانه داشتند و تقاضای اندکی زندگی سعادت»کاالها بود که در آن جمعیت مردم 

که ندرت در جریان اصلی سیاست دولتی ریشه دواندند. بدون ایناما به« وجود داشت،

دنبال کشور با سماجت به نظر دولت چین باشد، اینتاکتیک حذف بازار مطمع

هایی نظیر: هایی بود تا خود کارکرد مؤثرتر خود را تحکیم کند، روشروش

ای از فعالیت های عمومی دهی گسترهسازمان -جویانه و هوشمندگذاریِ مصلحتمقررات

ونقلو تالش برای تابیت قیمت کاالهای از جمله حفاظت از آب و زیرساخت حمل

های مبارزه با قحطیو حمایت از گسترش دانش از طریق ی طرحکلیدیو توسعه

 ها و دیگر متون مکتوب.دانشنامه

مبنا برای مدت دو -چین تحت این سیستم، پیشگام جهانی در نوآوری های بازار

هزارسال بود. ابداعات این کشور شامل رام کردن اس ، اختراع کاغذ و چاپ، 

، ه انفجار، ظروف چینی، اسلحه لوله فلزیگری پیشرفته از طریق استفاده از کورریخته

های تنظیم آب نمای دریایی، سکان کشتی، دریچهباروت برای مقاصد نظامی، قط 

های شهری بود. اجزای اصلی موتور بخار، کردن کانالهای باز و بستهکشتی، و دروازه

یشرفت اصلی پ -پیستون رفت و برگشتی و تبدیل حرکت چرخشی به حرکت مستقیم 

ی روشنفکر چین طبقه 9۲به طور مستقل در چین توسعه یافتند. -نقالب صنعتی بریتانیاا

 که در جهتساالری را شکل دادندو که فعالیت آنها بدون اینی سیستم دیوانهسته

براندازیِ سیستمی باشد اغل  با انتقاد شدید از عملکرد نیروهای اداری همراه بود. در 

بر حمایت از اقتصاد از طریق انجام کارکردهای کلیدی  طول این تاریخ طوالنی، دولت
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که بازار قادر به ارائه آن نبود هدف گذاری داشتو و بازار همواره در معرض مقرراتِ 

 کننده بود. دولت هدایت

ی روشنی دنبال کرد با این سنت رابطه 19۷۸رویکردی که رهبری چین از سال 

گ ، دنگ شیائوپین«گشایش اقتصادی»ات و برقرار کرده است. از آغاز فرایند اصالح

ی ینهگرایانه را در زمروشن ساخت که از این پس چین باید یک مسیر تجربی و مصلحت

ی دولت و بازار دنبال کند. بازار نباید بدون هدایت به کار خود ادامه دهد، اما رابطه

صادی در سیستم اقت شانبرحس ِ سهم نسبی« هااز خالل واقعیت»طور مداوم دولت باید به

 19۸9ژوئن  ۴ی را دنبال کند. جیانگ زمین بالفاصله پس از فاجعه« حقیقت»

ای و ی ترکی  بین اقتصاد برنامهمیزان، روش و گستره» آنمن[ تصریح کرد:]تیان

 93«حل واقعی انطباق یابد و تکمیل شود.طور مداوم با راهگذاری در بازار باید بهمقررات

أکید دارد ت رژیم پیشینی سیاسی ی برآمده از درون فلسفهگرایانهز مصلحتاندااین چشم

که روش صحیح تنظیم بازار مستلزم یک پویش غیرایدئولوژیک به منظور ایجاد موازنه 

 یهاکتاب آیینکننده و بازار رقابتی است. عبارت معروف و تعامل بین دولت هدایت

گ رویکرد نگریسته شود و دیدگاه هو گائوژن تواند به عنوان بنیان فلسفی اینچین می

هنگامی که اصل بزرگ حکمفرما شود، تمام جهان به خیر »بر این بنیان تأکید دارد: 

 9۴« یابد.همگان گرایش می

 مسیرهای بدیل
های اخیر بحث جدی در چین درباره ماهیت تاریخ و سنت های فکری کشور، در دهه

ت غربی در جریان بوده است. ویژگی متمایز این هم با مفاهیم چینی و هم با اصطالحا

حزب  توان در خواستِ روشنفکران چینی، نه صرفاً کسانی که درونگفتگو را می

قرار دارند، برای ترکی  تامالت گذشته خود با اندیشه های مرتبط با تاریخ  کمونیست

این مورد مالحظه کرد. در « ی دیگر رودخانهکرانه»ی غرب به منظور دیدن و فلسفه
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از گذشته برای خدمت »روی مائو بودند که این جمله معروف از او است: ها دنبالهآن

جی معلم مائو یانگ چانگ« به حال و از خارج برای خدمت به چین استفاده کنید.

آهنگ در مواجهه عمیق با سنت های فکری غربی بود. در کتاب آدام شخصیتی پیش

بازار درکی مشابه داشتند. -از اهمیت روابط دولتاسمیت، رهبران معاصر چین نیز 

سهم دست نامرئی رقابت بازاری در پیشرفت اجتماعی و  ثروت مللاسمیت در کتاب 

وی این  ی احساسات اخالقینظریههذا، در کتاب اقتصادی غرب را تحلیل کرد. مع

عمیقاً  آمدهاییاستدالل را نیز مطرح کرد که بازار، اگر به حال خود رها شود، پی

ساز به لحاظ نابرابری، ماهیت کار، دستیابی به سعادت و بنیادهای اخالقی جامعه مسکله

 دارند.

گذاری دولتی و مقررات« دست مرئی»، این فلسفه، با هدف ادغام 19۷۸از سال 

گری مداوم و ترکی ِ روشی بین رقابت بازاری از طریق فرآیند آزمون« دست نامرئی»

است در طول انداز رهبری چین ترکی  شده ابت بازاری، در چشمگذاری و رقمقررات

مسیر مشکالت فراوانی وجود دارد و بدون شک وجود خواهد داشت. با این حال، رکورد 

، سهم چین در ۲۰1۸تا  19۸۰های نظیر بوده است. بین سالچین در طی این دوره بی

که طی همین ت، در حالیدرصد جهش یاف 1۸.۵به  ۲.3جهانی از  GDPتولید ناخالص 

چین  9۵درصد افت کرد. 16.۲به  3۰.1جهانی از  GDPی اروپا در دوره سهم اتحادیه

های غیردولتی گروه بزرگی از بنگاه های تحت مالکیت دولت و همچنین شرکت

ها، برندها و ی چین مجهز به فناوریهای عمدهقدرتمند را شکل داده است. شرکت

های رقابتی جهانی هستند. رشد حال تبدیل به بنگاه های های پیشگام، درنوآوری

است.  اقتصادی مبنایی برای پیشرفت عظیم در رفاه مادی و فرهنگی مردم ایجاد کرده

ب ونقل، برق، مخابرات، آحمل-های زیرساختاریِ اجتماعی و فیزیکی گسترش سیستم

شده  جمعیت ترکی ی سطح زندگی برای انبوه با بهبود گسترده –و فاضالب شهری 

وساز مسکن کمک کرده تا خانه های مناس  و دارای ی عظیم ساختاست. یک برنامه
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ی خدمات بهداشتی و ازدیاد شهروندان فراهم شود. ارائهامنیت شخصی برای شمار روبه

 ی مردم ایجاد کرده است. آموزشی گسترده، سهم باالیی در رفاه توده

ی تاریخی طوالنی آن در پرورش و تنظیم با تجربهچین دقیقاً  96«سازی ملیجوان»

بازار، در پیوند است. فهم این موضوع دشوار نیست که چرا رهبران چین اعتقاد داشتند 

بخشی ی سیاسی مرتبط با تنظیمتواند سهم مهمی در ایجاد یک فلسفهاین تجربه می

ها و دهه یرتی کهی سیستم اقتصادی جهانی ایفا کندو بصگرایان و هوشمندانهمصلحت

الحات و ی اصها پیش و بر مبنای اولویت منافع مشترک شکل گرفت. برنامهحتی سده

گشایش اقتصادی حزب کمونیست چین بسیاری از ناظران غربی را به این باور رساند 

چین  کهویکم بر چین سلطه خواهد یافت. این دیدگاه زمانیی بیستکه غرب در سده

ا همان تجارت جهانی پیوست مجدداً تقویت شد، اما ثابت شد آنبه ساز ۲۰۰1در سال 

دچار توهم هستند. روشی که چین با غرب مشغول مراوده شد، هنوز پرسشی باز 

در برابر  9۷«کندجهان بیرونی را جذب می»ای که چین روی محققان است. درجهپیش

ی این مسکله اند. نتیجهمالینحل باقی می 9۸،«شودمیزانی که در جهان بیرونی ادغام می»

 نه تنها به چین، بلکه به غرب بستگی دارد.

در چین و روسیه دلیل اصلی بقا و رژیم پیشین ای متفاوت ماهیتِ به لحاظ ریشه

ی حزب کمونیست شوروی است. این تفاوت موفقیت حزب کمونیست چین و تجزیه

ی مائو سیاست های دوره که چین ازخصوص از زمانیتدریج تمایز بیشتری یافته، بهبه

تر شده است. این شفاف« ی دیگر رودخانهکرانه»، تصویر 19۷۸دور شده است. از سال 

جا، بازار نقش محوری را تحرک کمونیسم نیست. در این 99«اشتراک منافع»تصویرِ 

 ی دولتی باگرایانهگذاری مصلحتکه هدف از مقرراتکند، درحالیاقتصاد بازی می

کمونیست چین اطمینان از این است که بازار در برآوردن نیازهای کل  مرکزیت حزب

نظر از این که دارایی تحت مالکان خصوصی است، توسط مردم عمل کند. صرف

شود، یا تحت مالکیت مشترک باشد، کل دارایی بر حس  ها اداره ها یا تعاونیدولتی
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بود. در این دیدگاه، گذاری حزب و دولت خواهد منافع مشترک در معرض مقررات

تدریج مسیر عبور به آن سوی به« ها برای عبور از رودخانهآزمون پایداری سنگ»

عنوان شکلی از رودخانه را برای رهبران اصالحات آشکار کرده است، دیدگاهی که به

ی مفهوم بر پایه -1۰1«اشتراک منافع بزرگ»یا شاید  1۰۰«گرایی بزرگهماهنگی»

ساالر که نظام اقتصادی را بر مبنای منافع کل مردم ساالری شایستهقدیمی چینی از دیوان

 های بزرگ درونی و بیرونیشود. چین با توجه به چالشتوصیف می -کند تنظیم می

ای اند دورنمی زیادی پیش رو دارد. با این حال، رهبران و مردم چین توانستهراه ناپیموده

وجوی جمعی برای یافتن راه طریق جست رودخانه را از« ی دیگرکرانه»ی گسترده

 خود از میان یک جهان متالطم ببینند. 

 
 ای است از:ی باال ترجمهمقاله

Peter Nolan, “The CPC and the Ancien Régime”, NLR 115, 

Jan Feb 2019 

 
 

 هانوشتپی

 ی طرح شده در این مقاله سپاسگزارم.ی مسألهاز دکتر ژانگ جین برای بحث جامعی که درباره۵9
6۰ CPSU(Communist Party of the Soviet Union) 
61 Xi Jinping, ‘Speech at the 19th Congress of the Communist Party of China’, 

2017. 
6۲ Amur River 

 هایدهد و استانهایی از رودخانه آمور مرز میان شرق دور روسیه و شمال شرق چین را تشکیل میبخش

 م. -اندجیانگ چین و استان آمور روسیه نام خود را از این رودخانه گرفتههیلونگ
 
63 Great Northern Wars 
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6۴ landlord class 
6۵ László Szamuely, First Models of the Socialist Economic System: 

Principles and Theories, Budapest 1974. 
66 ‘the other bank of the river’ 

 ی چینی ارجاعکرات مورد استفاده واقع شده و بر یک  عقیدهدر این متن به« ی دیگر رودخانهکرانه»

 م.-و بدیل ها در زمانه اتخاب از بین گزینه های سخت ارجاع دارددارد که معتقد به دیدن آلترناتیوها 
6۷ Muscovy 

من »منسیوس، یا منگ زی، فیلسوف چینی قرن چهارم قبل از میالد این مسأله را مطرح کرده است: 6۸ 

ها بیدار خواهم کرد. اگر من آن "راه"مدد شوم. من این مردم را بهکه  بیدار میام نخستین ساکن بهشت

 «بیدار نکنم، چه کسی این کار را خواهد کرد  را
Mencius, trans. D. C. Lau, London 1970, book V, part A, section 7. 
69 Yang Changji cited the precepts of Fan Zhongyan, minister to an 11th-

century Song emperor: ‘Bear the hardship and bitterness before others, enjoy 

comfort and happiness after others’ [xian tian xia zhi you er you, hou tian xia 

zhi le er le]. 
۷۰ ‘Serve the people’—wei renmin fuwu— 
۷1 Mao Zedong, ‘Serve the People’ [8 September 1944], Selected Readings 

from Mao Tse-tung, Peking 1971; Xi Jinping, The Governance of China, 

Beijing 2014, p. 30. 
۷۲ Book of Rites 
۷3 L. G. Thompson, ‘Introduction’, The One-World Philosophy of Kang Yu-

wei, London 1958, pp. 27–9. 
۷۴ da dao zhi xing ye, tian xia wei gong 
۷۵ Fung Yu-lan [Feng Youlan], A Short History of Chinese Philosophy, ed. 

Derk Bodde, New York 1948, p. 202. 
۷6 Tsuchida Kyoson 
۷۷ Kang Youwei 
۷۸ Da Tong Shu [Book of Great Harmony] 
۷9 Under-production 
۸۰ Over-production 
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۸1 The Da Tong Shu was published in Chinese in an abbreviated form in 1913 

and in full in 1935, eight years after Kang Youwei’s death. 
۸۲ Mao Zedong, ‘On the People’s Democratic Dictatorship’ [1949], in 

Selected Readings, 1971. 
۸3 pre-Qin world 
۸۴ Qin Dynasty 
۸۵ Zhou Dynasty 
۸6 ‘foundations’ 
۸۷ ‘Buildings’ 
۸۸ the State of Qi 

پیش از میالد، اشاره به دوره دولت های محلی قبل  ۴۷۵د تا حدو ۷۲۲از سال « بهار و پاییز»ی دوره۸9 

دولت خودمختار به  1۷۰از یکپارچگی سرزمینی چین توسط دودمان چین است. در این دوره ییش از 

 م-وجود آمدند
9۰ ‘handling the market’ 

91 Guan Zhong, The Guan Zi, trans. by Zhai Jiangyue, 4 vols, Guangxi 

2005, chapter 5, cheng ma. 
9۲ Joseph Needham, ‘The Pre-natal History of the Steam Engine’, in Clerks 

and Craftsmen in China and the West, Cambridge 1970. 
93 Jiang Zemin, ‘Speech at the Meeting in Celebration of the 40th Anniversary 

of the Founding of the People’s Republic of China’, 29 September 1989, in 

Research Department of Party Literature, Central Committee of the 

Communist Party of China, Major Documents of the People’s Republic of 

China, Beijing 1991. 
9۴ Wu Kuo-cheng [Wu Guozheng], Ancient Chinese Political Thought, 

Shanghai 1933, p. 299. 
9۵ IMF World Economic Outlook Database 2018. 
96 ‘national rejuvenation’ 
9۷ xishou wailai 
9۸ ronghe wailai 
99 ‘common property-ism’ 
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1۰۰ da tong zhu yi—‘great harmony-ism’ 
1۰1 ‘great commonwealth-ism’ 



 

 

 

 

 2016 وئن  16واروفاکیز در پارلمان یونان، 

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ییانتخاب اروپا

 اکیسوگوی داگ هنوود با یانیس واروفگفت 

 ی رسول قنبریترجمه
 در کیدموکرات یاروپا کی جادیا یدر مورد چگونگ سیواروفاک سیانی دگاهید

 .برگزیتانداز پس از چشم



 انتخاب اروپایی 692 

، کردی اروپا در طی کمک مالی به یونان مذاکره میکه با اتحادیه 1یانیس واروفاکیس

داشتن اتحادیه بود. پس از محاسبات سخت برای کنار هم نگهشاهد دست اول 

 ۴نیودیلخواستار یک  ۲۵3میهدیبرگزیت، و ترامپ، او و رفقایش در  ۲اُ.اکس.آی،

ه ا تابیت کند و دموکراسی را بی اروپا رتواند اتحادیهبرای اروپا هستند: طرحی که می

 مردم بازگرداند.

در مورد این اقدام جدید، راست  6ی اخبارپشت پردهدر  ۵او نشستی با داگ هنوود

گو ی  آن گفتوپا داشت. این گزارش، متن ویراستهارالمللی، و بازسازی افراطی بین

بشنوید، و عضو رادیو ژاکوبن شوید تا پشت  اینجاتوانید مصاحبه اصلی را از است. می

 شنوید.ب بلوبرییا  استیچر، تیونزآیهای ژاکوبن را در پادکستی اخبار و دیگر پرده

 
 

بود. اگر اشتباه نکنم،  ۲۰1۴: آخرین باری که با هم صحبت کردیم، نوامبر داگ هنوود

ی صفر درصدی ماههدرصد بود. اقتصاد یونان اگر رشد سه 1.۵تا  1نرخ رشد اروپا 

ل بجایی هستیم که دو سال قرسد که همانداشت، خوشحال بود. تقریباً به نظر می

 ایم، اینطور نیست بوده

توان انتظار چیزی متفاوت داشت، در حالی که داریم طور می: چهیانیس واروفاکیس

 دهیم همان کارهای قبلی را در اروپا انجام می

                                                      
1. Yanis Varoufakis 

2 .OXIیونان ی؛ نه 

3. DiEM25 - Democracy in Europe Movement 2025 
4 .New Dealاقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیز جمهور ایاالت متحده آمریکا بعد از بروز  ی؛ به برنامه

 جان مینارد کینز شکم گرفت. هایایدهشود که بر اساس اطالق می 1929رکود بزرگ در ایاالت متحده در سا  
5. Doug Henwood 
6. Behind the News 

https://diem25.org/
https://diem25.org/end/
https://diem25.org/end/
https://www.blubrry.com/jacobin/22094446/behind-the-news-yanis-varoufakis-on-europes-crises/
https://www.blubrry.com/jacobin/22094446/behind-the-news-yanis-varoufakis-on-europes-crises/
https://www.blubrry.com/jacobin/22094446/behind-the-news-yanis-varoufakis-on-europes-crises/
https://itunes.apple.com/us/podcast/jacobin-radio/id791564318?mt=2
http://www.stitcher.com/podcast/jacobin-radio-from-jacobin-magazine/jacobin-radio
http://www.stitcher.com/podcast/jacobin-radio-from-jacobin-magazine/jacobin-radio
https://www.blubrry.com/jacobin/
https://www.blubrry.com/jacobin/
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طور نیست و ها به ما قول دادند که اوضاع مرت  خواهد شد، اما این: آنداگ هنوود

 اوضاع خوب پیش نرفت.

تعهد ما بر انجام دقیقاً همان کارهای  یها بر پایهبله، اما آن قول :یانیس واروفاکیس

هاست، همیشه ورای ی کارهای آنریزی شده بود. هر چه که هست نتیجهقبلی پی

هایی است که خودشان مسکولش عقالنیت بوده، همیشه در واکنش به تبعات بحران

ا به هین وضعیت، و درمان علتکن کردن آن، گذر از ااندو هیچ تالشی برای ریشهبوده

 ها صورت نگرفته است.جای نشانه

 : هیچ نشانه ای از بهبود وجود ندارد داگ هنوود

ای وجود دارد. از نوع بسیار خفیف و بسیار : نوعی بهبود چرخهیانیس واروفاکیس

توجهی را نشان دهد، اما در واقع ی تجاری در این لحظه، باید بهبود قابلضعیف. چرخه

ورده خهای شکستین قوانین طراحی معماری و به تعویق انداختن و تعهد به سیاستا

گاه ن کشورهایی مانند اسپانیاعنوان ماال به دارد. اگر بهاست که آن را عق  نگه می

 خواهید دید. حتی مقدار تورم هم بسیار کم است.کنید، رشد نسبتاً کمی را 

ایم، اما با این اوصاف، حتی در آلمان هم که از وضعیت رکودی سال گذشته دور شده

برد اش تجربی است. برای ماال، در اسپانیا، در کشوری که از حباب اعتباری رنج میهمه

بار رمان بر گسترش اعتو بنابراین و هنوز هم زیر میراث ترکیدن حباب در تقال است، د

 بنا شده است.

گذاری بر روی چیزهایی که جامعه نیاز دارد به طور مضحکی در سطح پایین سرمایه

ف ی تجاری را تضعیی یورو، ما رشد چرخهماند. به خاطر شکست سیاسی منطقهباقی می

 کنیم.می

https://www.ft.com/content/5a681e0c-9a09-11e6-8f9b-70e3cabccfae
https://www.ft.com/content/5a681e0c-9a09-11e6-8f9b-70e3cabccfae


 انتخاب اروپایی 694 

شتی ندارد، یا کی اروپا و پیرامونش وجود ی اتحادیه: آیا شکافی بین هستهداگ هنوود

 هر دو بخش به گل نشسته است 

ها در اناند. ظهور بحر: هر دوی آنها به طریقی متفاوت به گل نشستهیانیس واروفاکیس

ایتالیا برای همه آشکار است. ما یک سیستم بانکی کامالً ازکارافتاده داریم، و یک بدهی 

کزی اروپا هم اکنون که بانک مرتحمل است، حتی با وجود اینعمومی که غیرقابل

 .خردها میلیارد دالر آن را میده

های بازنشستگی هستید که به دلیل نیروهای در جاهایی مال آلمان، شما شاهد صندوق

است. حقیقت موضوع این است  اند، خرد شدهرکودی که همان روندها آزادش کرده

 1مرکزی اروپا، در تزریق کورتیزون که مادامی که مقامات نظام پولی، به ویژه در بانک

کافی به بیمار اروپایی موفق عمل کنند تا آن را با ثبات نشان دهند، در زیر پوست، 

ود. شای غیرمتعادل میهای سیستم اقتصاد واقعی، اروپا به طور فزایندهداخل بنیان

 آمیز خود هستند.نیروهای گریز از مرکز مشغول انجام اعمال فاجعه

تاثیر مابتی هم اصالً طور  آیا چه ۲ی اروپایی تسهیل کمّینسخه: در مورد داگ هنوود

 داشته است 

کردم. همان تزریق کورتیزونی است که در موردش صحبت می: این یانیس واروفاکیس

اش ی یورویی وجود نداشت که دربارهاگر به خاطر تسهیل کمّی نبود، اکنون دیگر حوزه

شابه در ی مصحبت کنیم، اما بسیار جال  خواهد بود اگر تسهیل کمّی اروپا را با نمونه

نک هیل کمّی در اروپا با منشور باآمریکا یا ژاپن، یا حتی بریتانیا مقایسه کنیم. تس

 ی نهاییدهندهمرکزی اروپا ناسازگار است. بانک مرکزی مجاز به این نیست که وام

 دهد، انجام دهد.باشد. اجازه ندارد کارهایی را که فدرال رزرو انجام می

                                                      
د. شوهایی است که به طور طبیعی در بدن توسط غده فوق کلیوی ساخته میز هورمون( اCortisone. کورتیزون )1

 شود. این هورمون به صورت دارو هم وجود داشته و در مواقع لزوم توسط پزشک تجویز می

2. quantitative easing 

http://bruegel.org/2017/01/ecb-finally-addressing-italian-bank-woes/
https://www.ft.com/content/db64606a-bd3b-11e6-8b45-b8b81dd5d080
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ی سازی تسهیل کمّ ی پیاده، رئیس بانک مرکزی اروپا، برای این که اجازه1یگماریو درا

تر ی خرید بدهی بیشرو بود. او مجبور بود وعدهرا بدهد، با معضل خیلی دشواری روبه

ها را عبارت دیگر، او مجبور بود بدهی آلمان نسبت به بدهی ایتالیا یا اسپانیا را بدهد. به

 ی اقتصاد هر دولت عضو بخرد، که کامالً مضحک است. متناس  با اندازه

خرد، باید دو یورو از بدهی آلمان را بخرد، که او به ازای هر یورو بدهی ایتالیا که می

تالیا یای نیست که االبته نباید چنین باشد، به این دلیل که آلمان در وضعیت رکودی

وچک آلمان های کهای بازنشستگی و بانکمنظور تابیت ایتالیا، او باید صندوقهست. به

 را درهم شکند.

های سیاسی را در البته که این اقدامات بانک مرکزی اروپا، حجم بزرگی از واکنش

 یاند تا ایتالیا را در حوزهآلمان به دنبال خواهد داشت، اقداماتی که اساساً طراحی شده

 یورو نگه دارند.

 طور  آیا همچنان دست باال را دارند های آلمانی چه: در مورد بانکداگ هنوود

ها به خاطر تضمین ضمنی دولت آلمان همچنان دست باال را : آنیانیس واروفاکیس

دانید که دویچه بانک عمیقاً از پرداخت دیونش عاجز است. دارند. شما بهتر از من می

تر از بهای هایی کمهای معوق و داراییبانک مملو از وامدویچه یدهشهای ثبتدارایی

، سرمایه آن را تا متحده در مورد جریمه دویچه بانکتصمیم اخیر ایاالتبازار است. 

 ترین بانک اروپا است.، هرچند بزرگهای کوچک کاهش دادسطح شرکت

است   هایی دفتری مدفون شده که عمدتاً به شکل بدهیچندبرابر اقتصاد آلمان در دارایی

شود اطمینان بازار از این است که و بنابراین تنها چیزی که باعث بقای آن می

 دهندگان آلمانی پشت دویچه بانک هستند.مالیات

                                                      
1. Mario Draghi 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-22/draghi-commits-ecb-to-trillion-euro-qe-plan-in-deflation-fight
http://www.reuters.com/article/us-deutsche-bank-fed-forex-idUSKBN17M2MK
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دگان آلمانی ابزار الزم برای حمایت از دویچه بانک را دهن: آیا مالیاتداگ هنوود

 دارند 

ر بانک نیستند، اگدهندگان آلمان قادر به حمایت از دویچه: مالیاتیانیس واروفاکیس

دهندگان بانک توسط قانونگذاران تعیین شود. آنچه که مالیاتکه قرار باشد وظیفه دویچه

ی هامدت این داراییتأمین مالی مجدد کوتاهتوانند انجام دهند این است که آلمانی می

ند، مناسبی برای دویچه بانک الزامی نکن حسابرسیناظرانْ بد را تضمین کنند. مادامی که 

 ی فعالیت بانک،پذیر ساختن ادامهی آلمانی توان آن را دارد که با امکاندهندهمالیات

 .ورشکستگی بانک را استمرار بخشید و به آینده منتقل دهند

ا دهند تطور مؤثری بازی را تحت کنترل دارند، و به دویچه بانک اجازه میناظران به

 داد.ها پیش برای زمانی بس طوالنی انجام میهمان گونه کارش را ادامه دهد که از مدت

های اروپا دفن شده است. مادامی که داستان دویچه البته که این بمبی است که در شالوده

وند، و فشار شهای ورشکسته در ایتالیا پدیدار میترتی  بانکهمینبه بانک همین باشد،

دهندگان ترین مالیاتهای خود را بر دوش ضعیفگیرد تا بدهیبر روی رم قرار می

 منتقل کنند.

د بود. ی یورو خواهیی اروپا و حوزهبنابراین شاهد واکنشی پوپولیستی بر ضد اتحادیه

ی اروپا تیم که تنها یک حزب از عضویت ایتالیا در حوزهدر ایتالیا شاهد وضعیتی هس

 کند، و آن حزب هم دچار دودستگی است.حمایت می

انداز : این رویکرد نسبت به مشکالت بانکی بسیار شبیه بحران مؤسسات پسداگ هنوود

تر. آیا کسی به این است، اگر چه در مقیاسی بسیار بسیار بزرگ 19۸۰ی و وام دهه

 کند، یا تنها در تالشند که امروز را به فردا برسانند ه میسوابق توج
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بته با تر است، الانداز و وام در مقیاسی بزرگ: این یک رسوایی پسیانیس واروفاکیس

متحده متحده و اروپا. اولین تفاوت این است که ایاالتیک تفاوت بزرگ بین ایاالت

 گذارد.میحکومتی فدرال دارد که بر کمک مالی فدرال تاثیر 

های بد را به ترازنامه شما بانک فدرال رزرو را دارید که قدرت انتقال مؤثر تمام زیان

ی این کار را ندارد. برای اینکه مارک آلمان در خود دارد. بانک مرکزی اروپا اجازه

انک مرکزی ب -تا به طور اثربخشی تبدیل به یورو شود-تمام نواحی اروپا گسترش یابد 

صراحت دستور داده شد که بانک مرکزی جدید، شرایط را تحمیل کرد: بهآلمان این 

های بانک–های بد ها یا داراییبانک، به عنوان زمین دامپینگ برای بدهیبوندس

 استفاده نخواهد شد. -های یونان، دولت ایتالیا، دولت یونان و... ایتالیایی، بانک

ده ای که ایجاد کرچرا که بانک مرکزیساز شد، شود که این برایشان مشکلمعلوم می

بانک را ندارد. همزمان، ما حکومت فدرالی بودند، اکنون دیگر توانایی نجات دویچه

نداریم که همان کاری را انجام دهد که در ایاالت متحده پس از رسوایی مؤسسات بدهی 

 و وام انجام پذیرفت.

اوردی مادی هم داشته است  : آیا کسی در این مرحله از این توافق دستداگ هنوود

  تمایل به حفظ وضع موجودچه چیزی باعث دوام آن است  ایدئولوژی  یا فقط 

ی ایدئولوژی است، اما نقش اصلی از آنِ : بخشی از نقش برعهدهیانیس واروفاکیس

ترکید، از منظر  ۲۰1۰و  ۲۰۰9، ۲۰۰۸ای که حباب در منافع واگذارشده است. لحظه

ها اییاروپ ترینهای بحران بر دوش ضعیفان وجود داشت که هزینهدستگاه حاکم اطمین

 ،پرتغال، ایرلنداست. و همان طرح نجات  یونانتحمیل خواهد شد. این همان طرح نجات 

عریان  طلبی خالص واش آمد. این منفعتهای ریاضتی که در پیسیاست و البته اسپانیا

 از طرف کسانی بود که قدرت را در دست داشتند.

https://www.jacobinmag.com/2015/02/syriza-euro-austerity-troika/
https://www.jacobinmag.com/2015/02/syriza-euro-austerity-troika/
https://www.theguardian.com/world/2012/dec/05/ireland-austerity-budget
https://www.theguardian.com/world/2012/dec/05/ireland-austerity-budget
https://www.ft.com/content/b8e251a8-75c7-11e0-82c6-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/b8e251a8-75c7-11e0-82c6-00144feabdc0
https://www.nytimes.com/2012/06/10/business/global/spain-moves-closer-to-bailout-of-banks.html


 انتخاب اروپایی 698 

 یا چون وقتی دوباره دست به-اندیشند ها دیگر بدین شیوه نمیالبته اکنون، چون آن

ه چه اتفاقی کمتوجه نبودند  -ای شدند، بسیار ترسیده بودنددامان بازتوزیع بدبینانه و توده

افتد، که این محرک ریاضت و خرید بدهی سمّی، محیطی رکودی فراهم کرد، دارد می

ی دیگری داشت. بعد سعی کردند که با این تأثیرات کنار بیایند. که اثرات ناخواسته

ه گیری بر قل  آتش بنشانانی که کانون هدف آب را به جای نشانهدرست مانند آتش

 سادگی به چیزهایی متفاوت منتقل شد.روند، بحران بهمیهای آتش نشانه شعله

کنند. ترکیبی از منافع واگذارشده، وحشت، فقدان مند حمله نمیآنها هرگز به بخش نظام

دلی باورنکردنی در مند و هماهنگ به مشکالت، و در نهایت، سنگرویکردی نظام

 دهند.خواستند تا قربانیان بحران را مقصر نشان ای که میشیوه

: در دوران تصدی کوتاه مدت شما به عنوان وزیر  دارایی یونان، مجبور داگ هنوود

به  صحبت شوید که اساتید اقتصادهایی شرکت کنید و با کسانی همبودید در نشست

ها چه درسی در مورد تفکر در باالترین ها را دارند. آن تجربهنشینی با آنندرت امکان هم

 به شما داد  سطح تشکیالت اقتصادی

و درس اختصار، بگذارید به د: چیزهای بسیار، بسیار، بسیار زیاد. بهیانیس واروفاکیس

اشاره کنم. اولین مورد، مربو  به چیزی است که زمانی هانا آرنت در مورد ابتذال 

ها، ویژه تکنوکراتتوانند مبتذل باشند، بهگفت. این مردم چقدر می 1شرارت

هایی مانند چهره -های درجه دوی بزرگان و قدرتمندانالخصوص شیپورچیعلی

دانند که چیزی در . دومین مورد این است که عمده قدرتمندان می۲وولفگانگ شویبله

ها، بازی شبیه به بازی دیپلماسی قایقرانی قرن نوزدهمی است. جریان است. برای آن

 جا وجود دارد.ی اقتصادی معقول در آنفضای بسیار کوچکی برای داشتن مباحاه

                                                      
1. banality of evil 

2 .Wolfgang Schauble -  مسیحیدموکرات اتحاد زب حسیاستمدار آلمانی از(CDU)    به  2009که از سا
 عنوان وزیر دارایی فدرا  آلمان در دومین و سوم کابینه مرکم خدمت کرده است.
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 کردم. سعی کردم کهنامم، اشاره میی سرود ملی سوئد میمن معموالً به آنچه که تجربه

استدالل اقتصادی معقولی برای آنها در مورد آنچه که باید اتفاق بیفتد ارائه دهم. سپس 

خدای من! چه من آنچه را که گفته بودم »هایشان نگاه کردم و اندیشیدم: به چهره

ی هشد، همین تجرباش دقیقا همین میخواندم نتیجهو چه سرود ملی سوئد را می گفتممی

 «بد.

داشتم، کامالً روشنگر بود. در اولین دیدارمان بود،  1بحای که من با کریستین الگارد

بعد از بحای طوالنی در مورد بحران یونان. پس از اینکه برایش توضیح دادم که به نظرم 

 او کامال آماده پذیرش -مشکل چه بود، و اشتباه کجا بود-جام شود چه اقداماتی باید ان

 استدالل من بود.

اما این  ببین یانیس! البته که حق با توست.»در پایان، وقتی فقط ما دو نفر بودیم، گفت 

وق کرد که صنداشاره می تابیت مالی و برنامه اصالحیاو به «. برنامه جواب نخواهد داد

ار گفت که انجام این ککردند. او نمیالمللی پول و گروه اعتباری بر ما تحمیل میبین

 توان انجامش داد.سخت است، بلکه گفت که نمی

بسیاری  یاسیاما ببین، باید متوجه این موضوع باشی که سرمایه س»بعد با عجله افزود: 

ه توانیم به عق  برگردیم، و اعتبار تو بستگی بایم و نمیها گذاشتهبر روی این برنامه

 «این دارد که آن را بپذیری یا نه.

 کننده وضعیت بود، نبود کنم بیانفکر می

تر نیتر و انساالمللی پول، تا حدی معقولگویند که صندوق بین: برخی میداگ هنوود

اند. ارزیابی بریم بودهویم، فرانکفورت یا بروکسل، و دیگرانی که اسم نمیاز، بگذار بگ

 شما از نقش صندوق چه بوده است 

                                                      
1 .Christine Madeleine Odette Lagarde حقوقدان فرانسوی، وزیر اقتصاد و دارایی پیشین فرانسه و ،

 .المللی پو رئیز صندوق بین

 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/08/greece-and-euro
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/08/greece-and-euro
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ها المللی پول حساب و کتاب خود را بهتر از اروپایی: صندوق بینیانیس واروفاکیس

شان المللی پول کارداند، هیچ شکی در این مورد نیست. حداقل کارمندان صندوق بینمی

اند، ب است. آنها در گذشته اشتباهات بزرگی در تشخیص تاثیر اختیارات خود داشتهخو

ها تصمیم گرفتند که یونان اند. آنهایشان را فراگرفتهاما حداقلش این است که درس

کمک مالی دارد و اهداف مالی قابل مدیریت هستند، برخالف آنچه که برلین و نیاز به 

 کنند.فرانکفورت و بروکسل درخواست می

المللی پول در عزم خود برای تخفیف به کشورهای فقیر حال، صندوق بیندرعین

 کند.سنگدالنه عمل می

وکار ها کس ما باید میلیوناند. آنها معتقدند که داشته 1آنها رویکردی تاسیتوسی

های خود را پرداخت کنند، از بین ببریم. طردشان توانند وامکوچک و مردمی را که نمی

کنیم. البته که این بدین معنی است که یونان تبدیل به یک بیابان خواهد شد. بعد هم، 

ین اعتبار، بدها نیستید. ها بکاهید، چرا که قادر به پرداخت بدهیالبته که باید از بدهی

المللی پول مسائلش را درست بر اساس یک بسته اصالحی ضد اجتماعی و صندوق بین

 کند.ریاضیت بیش از حد حل می

در مقابل، برای ماال آلمان، مادامی که تعهد بدهی از روی میز حذف شده باشد از 

 خواهد که به مجلسگیری بر کشورهای فقیر خوشحال است، چرا که مرکل نمیسهل

 طورداد که بدهی یونان بهها قول میفدرال برود و اذعان کند که زمانی که او به آن

 گفته است.اش بازپرداخت خواهد شد، دروغ میکامل و همراه با بهره

صندوق -ی یونانی اکنون آسی  جانبی جنگی فرسایشی بین تبهکارانی منطقی جامعه

ها د و اصالً خواهان بحث درباره بدهیروو کسی که دایمًا طفره می -المللی پولبین

 منظورم آلمان است.-نیست 

                                                      
1 .Tacitus - نگاری رومی بود.ق.م( سناتور و تاریخ 117 – 56وس کرنلیوس تاسیتوس )وبلی 

https://www.theguardian.com/business/2016/may/23/imf-warns-eu-bailout-greece-debt-relief
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ی ها و تصفیهی بدهیها، تصفیهی بدهیتصفیه برای 1: روح اندرو ملونداگ هنوود

 سر برآورده است. هابدهی

 انگیز است.: دیدن این روح در عمل بسیار شگفتیانیس واروفاکیس

نامیدند بودند، یعنی حداقل مزایا می حداقل درآمد تضمینیها بسیار مشتاق آنچه که آن

 یکه همزمان بسیار مشتاق به حذف هر گونه حمایتی از نیروبرای فرودستان، درحالی

ین درست گرفتند. اوکارهای کوچکی بودند که فرودستان را به کار میکار و نیز کس 

یورو  3۰۰ها بردن است، و سپس به آنبردن، و ازبینبردن، ازبینهمان ذهنیت ازبین

 ها کمی نان بخرند.دهند تا بتوانند از فروشگاهمی

ی مشخصی داشت. از سال : عصر نولیبرال، با تمام خطاهایش، انسجام درونداگ هنوود

ایم. ما هیچ چیزی نداریم تا کنون، ما بی هیچ انسجام داخلی در این جهان زیسته ۲۰۰۸

که شبیه رژیمی از انباشت یا چیزی شبیه آن باشد. تمام آن همچون تقلبی ناپایدار، 

آشکار است، و هنوز هم هیچ چیز منسجمی جای آن را نگرفته است. تفسیر شما از 

 حال حاضر چیست  هایسیاست

انگیز این است که این مردم، دیگر حتی نولیبرال : موضوع شکفتیانیس واروفاکیس

هم نیستند. آنجایی که من وزیر دارایی یک دولت بودم، از حزبی که اسمشان ائتالف 

ی بدهی ای از معاوضهچپ رادیکال بود، و درخواست من چه بود  درخواست من شیوه

 دهد.ر روزه انجامش میاستریت هبود که وال

و بدهی  ۲متحده با طرح بردی: این تقریباً شبیه همان چیزی است که ایاالتداگ هنوود

 آمریکای التین انجام داد. درست است 

                                                      
1 .Andrew Mellon؛ بانکدار آمریکایی اواخر قرن نوزدهم و اوایم قرن بیستم 
2 .Brady planحم بازار محوری بود که به عنوان یک ؛ طرح بردی با پیوند اصالحات اقتصادی و کاهش بدهی، راه

 کرد.زارهای نوظهور عمم میکاتالیزور برای رشد با

http://www.ekathimerini.com/163821/article/ekathimerini/business/greece-to-unveil-pilot-scheme-for-guaranteed-minimum-income
http://www.ekathimerini.com/163821/article/ekathimerini/business/greece-to-unveil-pilot-scheme-for-guaranteed-minimum-income
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ه تر رادیکال بود. ب: آن چیزی که من پیشنهادش را دادم حتی کمیانیس واروفاکیس

یم. تر داشته باشمازادی کم -عظیمبه عبارت دیگر بدهی -جای داشتن مازاد ترازی عظیم 

بودگی آن چیزی است که من پیشنهادش را دادم. یک بانک بد برای این تمام رادیکال

ی نولیبرال، این یک روش استاندارد است. های معوق در چرخهسروکار داشتن با وام

 رای برای قرض کردن به منظوهای عمومی به عنوان وثیقهیک بانک توسعه، از دارایی

کند. برخی اصالحات برای کاهش قدرت انحصار در بخش گذاری استفاده میسرمایه

ها. من خواهان این بودم که نرخ فروشی، و از این قبیل کارها. و کاهش مالیاتخرده

ها را کاهش دهند. من خواهان کاهش مالیات بر ارزش افزوده بودم. من مالیات شرکت

 ها بودم.خواهان کاهش نرخ مالیات بر درآمد

چرا  از آنجایی که ما یک اقتصاد ورشکسته با نرخ مالیات باال داشتیم، و مردم یا ناتوان 

 از پرداخت مالیات بودند و یا تمایلی به پرداخت آن نداشتند.

به یک معنا، من یک استدالل ریگانی را مطرح کردم. باعث شد که وزیر امور اقتصادی 

دهنده میزان بحران است. از یشنهاد کند. این نشانهای ریگانی را پشدیدا چپ، سیاست

نه، »گفتند که: المللی پول و بانک مرکزی اروپا، میطرف دیگر طلبکاران، صندوق بین

 «باید نرخ مالیات را افزایش دهید.

کنیم. آنچه ما داریم، نولیبرالیسم کیفری است، که ما در دوران نولیبرالی زندگی نمی

صادی هم نیست. این نولیبرالیسم، حفظ قدرت نهادی را در برابر هر حتی نولیبرالیسم اقت

 دهد.های متفاوت دارد، قرار میکسی که ایده

ها هرگونه توافقی با من بود که برای دو برای من روشن بود که بدترین کابوس آن

طرف سودمند باشد. من اغل  این احساس خردکننده را داشتم که با طلبکارانی مذاکره 

 خواستند پولشان برگردد.کردم که نمیمی

 ی یونان را به خاک بمالند.خواستند از منظر سیاسی پوزه: آنها میداگ هنوود
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: دقیقاً. مهم این بود که به مردم اسپانیا یا پرتغال اعالم کنند که اگر یانیس واروفاکیس

 خواهند شکست.را به خود بدهند، آنها نیز در هم  شیوه متقابلهمچون ما جرأت انتخاب 

فرستاد هر توافقی با ما، به ویژه با من، این عالمت اشتباه را برای مردم اسپانیا یا پرتغال می

که توافقی با حزبی انجام پذیرفته که یک مبارزه را پیش گرفته بود و حکمی 

دموکراتیک برای مخالفت با اعتباردهندگان دریافت و مجموعه متفاوتی از اعتراضات 

 کرده بود.را ارائه 

است. وفوری غیرعقالنی بر مبنای طراحی  19۲۰-3۰های این دقیقا همانند اتفاقات دهه

ای هگرایی در سالگرایی را خلق کرد. مالینظام پولی نادرست وجود داشت، که مالی

سروته بودیم در  وال استریت فروریخت. پس از آن، شاهد یک نهاد بی ۲۰۰۸و  19۲9

های حاصل از بحران خود را ابتدا با هل دادن فشار تمام هزینه کرد قدرتکه تالش می

ی قدرت برای حفظ قدرت بر دوش اقشار ضعیف، و سپس انجام هر کاری در عرصه

 ی ابلهانه چه به لحاظ سیاسی و چه اقتصادی، تحمیل کند.خودش، به شیوه

 ما در یک: ما شاهد چیزی شبیه یک شورش سیاسی علیه این چیزهاییم، اداگ هنوود

 راستی و ناسیونالیستی. نظر شما در مورد برگزیت چیست شکل دست

ها پس ایم. آیا دقیقا همین اتفاقدیده 193۰ها را در دهه : ما همه اینیانیس واروفاکیس

در  1ها به دلیل ریاضتی که آقای برونینگاز فائق آمدن بر آن بحران نیفتاد  نازی

نبش جکرده بود، دولت را در دست گرفتند. برگزیت،  شرایط بسیار بسیار مشابه تحمیل

در ایاالت  ترامپدر آلمان،  ۲آلترناتیو برای آلمان، لو پن در فرانسه، پنج ستاره در ایتالیا

                                                      
1 .Heinrich Brüning  تا می  1930؛ سیاستمدار آلمانی و صدراعظم این کشور از مارس 1970درگذشته

 در جمهوری وایمار. 1932
2. Alternative für Deutschland 

https://www.jacobinmag.com/2015/09/beppe-grillo-berlusconi-renzi-italy-corruption/
https://www.jacobinmag.com/2015/09/beppe-grillo-berlusconi-renzi-italy-corruption/
https://www.jacobinmag.com/2017/04/national-front-marine-le-pen-holocaust-vichy-republic-secularism/
https://www.jacobinmag.com/2017/04/national-front-marine-le-pen-holocaust-vichy-republic-secularism/
https://www.jacobinmag.com/2016/07/alternative-germany-right-spd-merkel-gabriel-immigration-refugees-xenophobia-austerity-die-linke/
https://www.jacobinmag.com/2016/07/alternative-germany-right-spd-merkel-gabriel-immigration-refugees-xenophobia-austerity-die-linke/
https://www.jacobinmag.com/2017/03/the-glory-days-are-over/
https://www.jacobinmag.com/2017/03/the-glory-days-are-over/
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های طی دوره رکود و ها همه مظاهر اشتیاق ناصحیح بازگشت به سیاستاین -متحده

 رفته است.امید ازدست

یس چه ی اروپا با انگل: با توجه به برگزیت، دشوار است بفهمیم که اتحادیهداگ هنوود

 داخلی های اقتصادی بریتانیا کامالًل داشته باشد. اکار سیاستکرد که آسیبی به دنبا

آنها خودشان تاچر و کامرون را به خود تحمیل کردند. چرا این موضع را علیه -بودند 

 گیرند ی اروپا میاتحادیه

ل ی اروپا ندارد، بلکه شورشی علیه ک: این هیچ ارتباطی به اتحادیهیانیس واروفاکیس

داری، ها افرادی مانند دیوید کامرون، بانک انگلستان، خزانهبود. آنتشکیالت اتحادیه 

های اقتصادی و توسعه، داران، سازمان همکاریکل مرکز مالی شهر لندن، تمام بانک

المللی پول، بانک جهانی، پرزیدنت اوباما، ولفگانگ شویبله، آنگال مرکل، صندوق بین

وی اند و انگشتشان را به سها نازل شدهکه بر آنبینند جمهور فرانسوا اوالند را میرئیس

ی اروپا را اگر جرأت رای دادن به خروج از اتحادیه»گویند: ها نشانه رفته و میآن

 «.داشته باشید، آخرالزمان شما را خواهد بلعید

دیگر، تمام دستگاه، که با ی این افراد با همدرست است، همه»گفتند: آنها به خود می

توانیم حالشان را طور میاند. چهرواح سرگردان و جوامع رهاشده رفتار کردهما مال ا

 پاسخ این است که به برگزیت رای دهیم.« بگیریم 

 کنی عواق  خروج چه خواهد بود : فکر میداگ هنوود

: آنچه که برای من مهم است، عواق  اولیه نیست، بلکه عواق  یانیس واروفاکیس

 ثانویه است.

ش ببینید! اگر به برگزیت رای دهید، در ش»گفتم: زیت به مخاطبان خود میقبل از برگ

یا دوازده ماه آینده چیزی تغییر نخواهد کرد. ممکن است شاهد تورم اندکی بیشتر 

ی رکود باشید، چندان هم بد نیست. شما آسیبی از بابت اثرات باشید، که اگر در تله
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اش رنج خواهید برد، چرا که برگزیت ثانویه اولیه برگزیت نخواهید دید، اما از اثرات

 «.ی یورو را تسریع خواهد کردی اروپا و منطقهفروپاشی اتحادیه

ای کافی است به ایتالیا نگاه کنید. این فروپاشی نیروهای انقباضی بزرگ اروپای قاره

ند زد هرا که قصد ورود به کانال بریتانیا دارند، آزاد خواهد کرد. آنها به شما ضربه خوا

و زمانی که انتظارش را ندارید، شما را زمین خواهند زد. صرفاً با رای دادن به خروج از 

 توانید از خود در مقابل این نیروها محافظت کنید.ی اروپا، نمیاتحادیه

های جدیدی پیش روی چپ خواهد کردند برگزیت فرصت: مردم فکر میداگ هنوود

 کنید چه فکر می 1موقعیت لگزیتگذاشت. شما در مورد 

با  یای عموممناظرهبا این موضوع مخالفم. قبل از رفراندوم،  : عمیقاً یانیس واروفاکیس

ین ترین استدالل این بود که برگزیت بطارق علی، یکی از پیشروان لگزیت داشتم. قوی

ها هرگز دچار توری»شکاف خواهد انداخت. استدالل متقابل من این بود که  ۲هاتوری

ها از نزاع طبقاتی آگاهند و در تعهدشان به بورژوازی را که آنشکاف نخواهد شد، چ

این چپ است که شکاف را تجربه خواهد کرد. این «. در نزاع طبقاتی شکی نیست

رود تا شاهد شکافی با برگزیت باشد، که دیدیم چنین هم حزب کارگر است که می

 شد.

 ن دارد که تو مخالف انحاللطور امکاچه»پرسند که تر، رفقایم از من میبه صورت کلی

ی اروپا ساختاری نولیبرال دارد. هیچ ربطی به همبستگی ی اروپا باشی  اتحادیهاتحادیه

که البته  «واقعی ندارد. بلکه تماماً نشان از همبستگی بین صنایع سنگین و سرمایه دارد.

ال ولیبراش صحیح است. اما این که چرا من مخالف لگزیت بودم مربو  به جناح نهمه

 ی اروپاست.اتحادیه

                                                      
1. Lexit position 

2 .The Tories – کار انگلستاناحزاب محافظه 

https://www.jacobinmag.com/2016/06/leave-european-union-brexit-ukip-corbyn-cameron/
https://www.jacobinmag.com/2016/06/leave-european-union-brexit-ukip-corbyn-cameron/
https://membership.theguardian.com/event/europe-austerity-and-the-threat-to-global-stability-with-yanis-varoufakis-22492964061
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هایمان را برداریم و فرار کنیم، تحوالت در اگر اروپا امروز فروبپاشد، و ما تمام داشته

سطح اقتصادی تنها به نفع راست افراطی خواهد بود. نیروهای رکودی به دلیل فروپاشی 

اهند کرد. اروپا آزاد خواهند شد، و تنها به نفع نیروهایی مانند مارین لو پن عمل خو

سودی به حال چپ نخواهد داشت، همانطور که برگزیت هم به نفع چپ نبود. از دیدگاه 

 (، باور دارم که لگزیت عمیقاً اقدامی نادرست است.consequentialistعواق  متواتر )

 هایماناند، ما همیشه به دولتهایمان اشتباه کردهگرا، هنگامی که دولتعنوان چپبه

یم، که البته همواره هم اینگونه بوده است. این بدین معنی نیست که به ااعتراض کرده

مان، ما مخالف داشتن دولت هستیم. همچنین به عنوان جز چند نفر آنارشیست در میان

ی من است که به احکام بروکسل و فرانکفورت و غیره اعتراض ، وظیفه1یک اروپاگرا

نیستم که چرا باید خواستار فروپاشی  کنم و از آن سرپیچی کنم، اما همزمان متوجه

 ی اروپا باشم، اگر چه من به شدت منتقد روح و معماری آن هستم.اتحادیه

ه دهندگان برایدهندگان به برگزیت، و نفرتی وجود دارد که متوجه رای: داگ هنوود

 ها، کهگراتر از آنهای چپ، و حتی از سمت چپاست، عمدتاً از سوی نولیبرال ترامپ

ای را نژادپرستانه، ارتجاعی، و های قارهنیروی پشت برگزیت، ترامپ، و تمام جنبش

 ینند. آیا درست است که بدین شیوه بیندیشیم بهراس میبیگانه

اگر ما نسبت به مردمی که با رای دادن به ترامپ، به برگزیت، و : یانیس واروفاکیس

ر سیاسی و اند دید بدی داشته باشیم، از نظبه لو پن، تصمیم به تنبیه دستگاه حاکم گرفته

 اخالقی ورشکسته هستیم.

اخت آن چه که خواب را از چشمانشان گرفته، ها، شنی ما صحبت کردن با آنوظیفه

 د.هایشان گردو قانع کردنشان است، به طوری که منجر به پیکربندی مجدد اندیشه

                                                      
1 .Europeanist –  ت.ساروپایی ترجمه شده امتن در جایی اروپا گرا و در جایی به فراخور 

http://www.dailykos.com/story/2016/12/12/1610198/-Be-happy-for-coal-miners-losing-their-health-insurance-They-re-getting-exactly-what-they-voted-for
http://www.dailykos.com/story/2016/12/12/1610198/-Be-happy-for-coal-miners-losing-their-health-insurance-They-re-getting-exactly-what-they-voted-for
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بگذارید برایتان ماالی بیان کنم. طی دوره کمپین برگزیت، من در دونکستر، شهری در 

و گفت:  دداشتنی آنجا بود که پیش من آمشمال انگلستان بودم و یک خانم پیر دوست

ی یورو نیز دوست دارم، اما ببین! من تو را بسیار دوست دارم و کارهایت در حوزه»

بگذار »سپس گفت: « ات برای رای دادن علیه برگزیت عمل کنم.توانم به توصیهنمی

برایت دلیلش را بگویم، من نژادپرست نیستم. در خانه دیوار به دیوار خانه من، چهار 

ها بسیار دوست داشتنی هستند. خانه را با همدیگر کنند. آنمی پسر رومانیایی زندگی

دهند. در تالش و تقال پردازند. هر کاری هم انجام میاند. اجاره را با هم میاجاره کرده

د تا بتوانند کننای که بتوانند پول ذخیره میداشتنی هستند و به اندازهها دوستهستند. آن

دین طریق امورات زندگی پدر و مادرشان در رومانی آن را به کشورشان بفرستند، ب

 «گذرد.می

ها با کنار هم کارکردن و زندگی امیدوارم متوجه منظورم باشید که آن»او ادامه داد که: 

طاعت ای خواهد بود که استهای محلی دونکستریشان بیشتر از خانوادهاشتراکی، توانایی

 «چرا که آنها پسران فقیر کارگر هستند  ها را ندارند،مالی پرداخت اجاره مال آن

. «بگذار سؤالی از تو بپرسم. خانه شما، ملکی مشاع است یا خصوصی »من به او گفتم: 

خ ، قبال جزو امالک و مستغالت بود، یک ملک مسکونی عمومی، و »جواب داد: 

 «سازی شد و اکنون ما صاحبخانه خصوصی داریم.سپس خصوصی

نی که مشکل کجاست  مشکل پسران رومانیایی نیستند. بیخ ! خودت می»گفتم: 

سازی شده است، و بعد مالک مشکل اصلی این است که ملک مشاع شما خصوصی

گیرد تا از این حق مالکیت برای بیشینه کردن اجاره استفاده کند. خصوصی تصمیم می

ها وریت بردن برنامه عمومی مسکن توسطمشکل، پسران رومانیایی نیستندو مشکل ازبین

خواهی به برگزیت رای دهی، و بنابراین دولت توری را قادر سازی است. واقعا می

 «ی اروپا وجود دارد نابود کنند هرگونه قانون حمایت از کارگران را که در اتحادیه
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ی درست انجام کارْ این است. نباید با او به عنوان یک متعص  نژادپرست برخورد شیوه

ها خواب را از چشمانشان ربوده است. را درگیر آنچه کنیم که ش  کنیم، بلکه باید او

 اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، بازندگان بزرگ بازی، خودمان هستیم.

ی اروپا اتحادیه یخواهانهترقیبازسازی ی وقت خود را صرف : شما عمدهداگ هنوود

های ملی بر اساس یک زبان مشترک، یک دولت مشترک، و به لحاظ اید. دولتکرده

ی اند. اتحادیهها در دنیا بنا شدهی تمایل همبستگی و تکینگی ملتشناختی به واسطهروان

 اروپا از این وضعیت بسیار دور است.

های روی واحد پولی یورو و ماهیت عمومی آثار تاریخی که درگیر نوشته من همیشه

ام. هیچ تاریخ مشترک واقعی وجود ندارد. آن زمانی ها وجود دارد بودهبر روی اسکناس

ی اروپا، اتحادی سیاسی را از گفت که قاره 1که یورو ایجاد شد، تیموتی گارتن ا ش

ع چندان هم مؤثر نبود، اما خ  چه چیز کند. این موضوطریق پول مشترک آغاز می

توانست مؤثر باشد  آیا هویتی اروپایی وجود دارد که یورو بتواند بر مبنای دیگری می

 آن ساخته شود 

ام ام، تمجوابش، تنها یک کلمه است: جنبش. من تمام زندگی: یانیس واروفاکیس

امو جنبش امیم اختصاص دادهنمی ۲۵میههایم را به آنچه که دیام و تمام فعالیتانرژی

 دموکراسی اروپا.

پس از استعفایم از دولت، نتوانستم خود را قانع به ایجاد یک حزب سیاسی صرفاً در 

اروپا است. چند تن از ما یک سال قبل یونان بکنم، چرا که مشکل یک مشکل در کل 

ا هنون ما دهدر برلین گرد هم جمع شدیم و جنبش دموکراسی اروپا را بنا نهادیم. اک

ویژه آلمان، یونان، پرتغال، بلفاست، از همه هزار عضو از گوشه و کنار اروپا داریم، به

 نوع، از جاهای گوناگون.

                                                      
1 .Timothy Garton Ash؛ استاد دانشگاه آکسفورد و بنیاد هوور در دانشگاه استنفورد 

https://www.jacobinmag.com/2016/09/european-union-strategy-democracy-yanis-varoufakis-diem25/
https://www.jacobinmag.com/2016/09/european-union-strategy-democracy-yanis-varoufakis-diem25/
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آید که من در هرجایی که جواب سؤال شما از انرژی، همبستگی و هدف مشترکی می

نیادینی کالت بام، لهستان باشد، یا پرتغال یا هر جای دیگری. جنبش با مشام دیدهرفته

ی اروپا داریم، دقیقا به همان شیوه که جنبش سبز شود که ما در سطح گسترهمواجه می

 وهوا با آن مواجه است.در مورد تغییرات آب

ب و توانند تکلیف تغییرات آلوکزامبورگ، یونان و حتی ایاالت متحده به تنهایی نمی

 دیگر انجام دهیم یا همه با هم شکستهوایی را تعیین کنند. کاری است که یا باید با هم

خوریم. همین موضوع در مورد مشکالت بزرگی که ما در اروپا داریم نیز صدق می

گذاری بسیار پایین، فقر، بحران کند، مشکالتی همچون بدهی عمومی، سرمایهمی

الت کنیم یا مشکوپنجه نرم میپناهجویان. یا ما در سطح اروپایی با این مشکالت دست

 ی ما را شکست خواهند داد.ههم

سازی کنیم تا حاکمیت را در سطوح شهرداری، ها را اروپاییحلما باید این راه

های ملی به حداکار رسانیم. این همان چیزی که ما های محلی و البته حکومتحکومت

کنیم، و امیدواریم که این جنبش را قادر به مقابله با هم م برایش تالش مییهدر دی

ها همدست المللی نماییم، چرا که اینگرایی بینکیالت اروپا و هم شورش ناشی از ملیتش

 یکدیگرند.

کنند. ما به جنبشی نیاز داریم که در گرایان همدیگر را تغذیه میدستگاه حاکم و ملی

ها مبارزه کند. این همان چیزی است که پیوستگی الزم را ایجاد سراسر اروپا با آن

 با هویت اروپایی نسلی همراه است.خواهد کرد و 

 گونه خواهد بود : ساختارهای حکمرانی چهداگ هنوود

وقت بیایید اصول را از ساختار جدا کنیم. اصول باید به مشاغل پاره: یانیس واروفاکیس

 غیرارادی و مهاجرت غیر ارادی پایان بخشند.
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وقت . مشاغل پارهدر حال حاضر، این دو پدیده در حال نابود کردن اروپا هستند

گذاری بسیار بسیار پایین و تمرکز سرمایه در نواحی بسیار غیرارادی ناشی از سرمایه

های معینی از آلمان و هلند است. مهاجرت بسیار کوچکی حول لندن، و قسمت

ها اروپایی قادر به تأمین حداقل معاش در جوامع غیرارادی، به خاطر این است که میلیون

وهوا یا به خاطر ها مجبور به مهاجرت هستند. آنها به خاطر آب. آنخودشان نیستند

ند که چاره دهشوند. بدین دلیل تن به این کار میکیفیت غذا رهسپار برلین و لندن نمی

 دیگری ندارند.

است. ما تمام  ۲۵م یهگونه باید با این مشکالت مبارزه کرد  این همان دیچه

مارس  ۲۵ایم و در خوانیم گذاشتهمی نیودیل اروپاییسند هایمان را در آنچه که داشته

 آن را ارائه خواهیم کرد.

غییر هیچ تتواند اعمال شود، بدون فدراسیون، بدون هایی است که فردا میها سیاستاین

خواهانه  تغییر ای عقالنی و ترقیبنیادین در نهادها، صرفاً نهادهای موجود را به شیوه

ه توانیم در مورد پرسشی کخواهیم داد، و به محض اینکه به اروپا ثبات بخشیدیم، می

 مطرح کردی گفتگویی داشته باشیم.

ظره با پایان باز باشد. من گونه خواهد بود  این باید یک منامعماری اروپا در آینده چه

-به مرزها اعتقادی ندارم. دوست دارم که ساختار فدرالی را ببینم که دموکراتیک باشد 

 اساساً دموکراتیک، یعنی چیزی که ایاالت متحده نیست، و اروپا هم نیست.

های ملی که به صورتی اما اگر دیدگاه متفاوتی غال  شد، باید به عق  و به دولت

ازی سارتبا  دارند برگردیم، مادامی که مشکالت مشترکمان اروپایی ضعیف با هم

اند، ما برای بحث و گفتگو آماده هستیم. آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، شده

 است. مدرنپُست 193۰دهه جلوگیری از این لغزش سخت به یک 

تواند بدون جانشینی بنیادین ساختارهای : چقدر از این جنبش میداگ هنوود

 داری به سرانجام برسند سرمایه

https://www.project-syndicate.org/commentary/new-deal-for-europe-by-yanis-varoufakis-2017-01
https://www.project-syndicate.org/commentary/new-deal-for-europe-by-yanis-varoufakis-2017-01
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/yanis-varoufakis-europe-is-sliding-back-into-the-1930s-we-need-a-new-movement-a6863311.html


 

 
 

 ی رسو  قنبریانیز واروفاکیز / ترجمهی ۷11

ن یم. ایتوانیم انجام دهتواند، اما چیزهای زیادی هست که مینمی: یانیس واروفاکیس

چیزی است که ایاالت متحده به خوبی با آن آشناست. وقتی در رکود بزرگ به سر 

ا به های بیکار رتواند آن را به ثبات برساند. نیودیل ثروتبرید، یک نیودیل میمی

ا هترینهای مالی و تقویت ضعیفهای مولد با متوقف کردن سرمایهگذاریسرمایه

 کند.هدایت می

 توانیم در مورد دوراناند سرمایه را به طور کامل باثبات سازد، ما نیز میتونیودیل می

داری ثبات نبخشیم، یک خطای داری صحبت کنیم. اگر ما به سرمایهسرمایه-پسا

 ایم.نادرست مرتک  شده

این چیزی است که در موردش با رفقای جناح چپم اختالف نظر داریم. من باور ندارم 

 داری منجر به تغییری مترقی خواهد شد.که سقو  آزاد سرمایه

 ی چند سال گذشته کامالً در این مورد قطعی است.: به گمانم تاریخچهداگ هنوود

 کنم.من هم همینطور فکر می: یانیس واروفاکیس

ای از شما دیدم که گفته بودید ما ابزار الزم را داریم برای : من مصاحبهداگ هنوود

زمین، زندگی مرفه و متمدن داشته باشیم. شما ه تخری  کرهمان بدون نیاز باینکه همه

تر کنیم، و به اندیشد باید جمعیت را کمیک انسان بدبین به تکنولوژی نیستید که می

 آوری برگردیم جمع-زمان شکار

ما این همه راه البته که نه. همانطور که مارکس گفته است، : یانیس واروفاکیس

م و خیلی ها را داری. ما این فناوریزندگی روستایی بازگردیم ایم که به اشتیارنپیموده

داشته  وانیمتتوانیم آن را تا بدانجا پیش ببریم که ما را از نیاز به چیزهایی که میزود می

 پایان، راحت سازد.فرسای بیباشیم و یا از کارهای طاقت
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ر یک ما بر س البته که چگونگی استفاده از این فناوری، یک پرسش سیاسی است.

 توانیم پیش بگیریم. یکی چیزی شبیه پیشتازانرا می دو مسیر ممکندوراهی قرار داریم. 

است که کمونیسم مطلق است. شما یک جهان کامل دارید که هر چیزی را تولید  1فضا

زی توانند دور میکار ندارد. هیچ پولی وجود ندارد. مردم می کسی نیازی بهکند و هیچمی

 ۲بنشینند و در مورد معنای زندگی بحث کرده و جهان را بکاوند. مسیر دیگر، ماتریکس

 ایم.هایی هستیم که خود ایجاد کردهاست، جایی که همه ما برده دستگاه

 خاب کنیم.انتخاب با ماست، و چه بهتر که آن را به صورت دموکراتیک انت
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1. Star Trek 

 هایی دارد که بعداً بر اساس این سریا  علمی ا تخیلی ساخته شداشاره به سریا  تلویزیونی و فیلم
2. The Matrix 

 ی لیلی و النا واچوفسکیساختهی ماتریکز گانهه به سهاشار
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هایی از امید در ی ضتتدانقالب و خونریزی بارقهها ستتلطهماه گذشتتته پس از ستتال

سودان مردم علیه رژیم شد. در الجزایر و  ی عبدالعزیز های خودکامهخاورمیانه پدیدار 

پا خاستتتند. و در این زمینه هر دو موفق بودند: هر دو رهبر بوتفلیقه و عمر البشتتیر به

شان ها به پایان رسید. ولی معترضان به قیامای آندههدهای چنبرکنار شدند و حکومت

صر بعد از انقالب  صلی قدرت این دو رهبر، مال م ساختار ا ، ۲۰11ادامه دادند، چون 

ست شرایط مادی پیشد ستمزدهای نازل، برنده قیامنخورده ماند.  ها هم تغییری نکرد: د

نبیکاری گستتترده، بی نده برای جوا قدان آی عدیل تأمینی، و ف ناشتتی از الگوی ت ان، 

 المللی پول بر این کشورها تحمیل کرد.ساختاری که صندوق بین

ثباتی قرار دارند. شتتبح بنابراین، نیروهای مردمی ستتودان و الجزایر در وضتتع بی

سرِ جنگ دارد ضان قد علم می ضدانقالب که با بازیگران بهار عربی  کند. ولی معتر

شته از تجربیات رس گرفتهامروز از مبارزات اخیر منطقه د شاید با نگاهی به گذ اند و 

 میدهایا و هاگوی زیر با ژیلبر اشتتکار بیموی ژاکوبن در گفتآنها بهره ببرند. مجله

ی بهار عربی و سیاست خاورمیانه تحوالت را به بحث گذاشته است. اشکار درباره این

 های زیادی دارد.نوشته

*** 

سودان و الجزایر قیام - سلطهپس از یک دورههای  ضدانقالب ی طوالنی  ی 

شور امیدهای تازه شمال آفریقا برانگیخته. در این دو ک ای در خاورمیانه و 

 چه خبر است؟

ای هستتتیم که بزرگی آن به های تودهدر ستتودان و الجزایر شتتاهد دو موج اعتراض

ا بهار عربی ها رسربرآوردند. در آن زمان آن ۲۰11هایی است که سال ی شورشاندازه

سانه سیر زیادی در ر صلی داریم که مینامیدند. در نتیجه، تفا یا ما پرسند آهای جریان ا

 در دل یک بهار عربی جدید هستیم. 
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ست که من آن را یک فرایند قیام صول چیزی ا شور در واقعیت مح های این دو ک

زبان ی عرببرای کل منطقه ۲۰11ام، فرایندی که در ستتال انقالبی درازمدت خوانده

ست که باعث صادی ا سی و اقت سیا سداد  صلی این فرایند ان شد. دلیل ا اش وبانیآغاز 

صندوق بین سم تحت حمایت  ست از نولیبرالی سی  هایالمللی پول و نظامترکیبی ا سیا

شمال آفریقا اجرا می سر خاورمیانه و  سرتا سدی که آن را در  ن کنند. ایاقتدارگرای فا

اش بیکاری عظیم ترینکند که مهممندی ایجاد میاعی نظامانستتداد مشتتکالت اجتم

 جوانان است. 

ضایتی سی نار سیا سداد  د کنهای عمیق دیگری هم در میان مردم منطقه ایجاد میان

که دولت به درخواستتت صتتندوق زند. در ستتودان، بعد از اینها دامن میکه به قیام

ی شتتورش زده افزایش قیمت نان جرقه های نان را حذف کرد، باالمللی پول یارانهبین

سیاسی بودو به  که عبدالعزیز بوتفلیقه در طول ششرغم اینشد. در الجزایر، علت اولیه 

سکته شته به خاطر  شید راه را برای الجزایر فلج بود، رژیمی مغزی نیمهسال گذ  کو

ردم ک ماو باز کند. این زیرپاگذاشتن آمال دموکراتیجمهوری ریاستی پنجمین دوره

 بود. 

ضایتی شورشبنابراین، بار دیگر نار سی موج دیگری از  سیا صادی و  های های اقت

ست مانند همانمردمی به راه می سال اندازند، در صر،  ۲۰11هایی که در  در تونس، م

به « بهار»دهد که دادن عنوان لیبی، یمن، بحرین و سوریه دیدیم. همین قضیه نشان می

ا با کشد و یود، بهاری که درست مال فصل بهار چند ماهی طول میها اشتباه باین قیام

 انجامد. در واقعیت، ما همچنانرسد یا به شکست میتغییرات قانونی صرف به پایان می

ی فرایند انقالبی درازمدتی هستتتیم که مولود بحران ستتاختاری بستتیار عمیق در میانه

 منطقه است. 

زبان در کار نخواهد بود ی عربی در منطقهاین بدان معناستتت که هیچ نوع ثبات

سب  این  سی که م سیا صادی و  مگر با یک تغییر رادیکال در آن اوضاع اجتماعی، اقت
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سداد رو شاهد بهان شت و ما  ست. تا چنین اتفاقی نیفتد بحران ادامه خواهد دا شد بوده ا ر

 تر ضدانقالب خواهیم بود. تر و حمالت بیشانفجار مبارزات بیش

نگاهی بیندازیم،  ۲۰13تا  ۲۰11های ستتال های پس از موج اول قیامبه ستتال اگر

سلطه سال  شتهشش  ضدانقالب دا شت ولی یا به ی  شکال متفاوتی دا ضدانقالب ا ایم. 

شاهیتحکیم رژیم شوب. پاد شد یا به جنگ داخلی و آ شیههای قبلی ختم   یهای حا

رژیم ستتوریه تاکنون با حمایت  فارس همان ابتدا شتتورش بحرین را پس راندند.خلیج

سبعانه ضدانقالب  شروی  سیه در پی صر رژیم ایران و رو ست. در م ی خود موفق بوده ا

 های داخلی در لیبی و یمن بینقبلی با شدت و حدت به قدرت بازگشته است. و جنگ

ن ای جنایتکارانه عربستهم با مداخلهاند، آناندازه ارتجاعی سر برآوردهنیروهایی به یک

 سعودی و امارات متحده عربی. 

شان شف سر منطقه فوران میدر عین حال، آت سرتا  کنندهای اجتماعی کماکان در 

بنابراین، ما در  های مردم ندارند.حلی برای نارضتتایتیهای قدیمی هیچ راهچون رژیم

ایم، از های اجتماعی مهمی در همه جای منطقه بودههای گذشتتته شتتاهد جنبشستتال

سامبر کل فرایند قیام تونس، که شاهد از آن ۲۰1۰ها در د شد و از آن زمان  شروع  جا 

تا مراکش و عراق و ستتودان و اردن، و حتی فراتر از  ماعی بوده،  یان اجت چندین غل

شورهای عربی در ایران. این ست. همانطور که همهک صالً عجی  نی ی فرایندهای ها ا

شان داده صادی  اند، تاانقالبی درازمدت تاریخی ن سی و اقت سیا شکالت  زمانی که م

کلیدی حل نشتتوند دیالکتیک انقالب و ضتتدانقالب در کار خواهد بود. بدون حل 

 تر هستیم.مشکالت ما در معرض خطر ویرانی و تراژدی هرچه بیش

شورش - شورها چه درسدر  سودان و الجزایر فعاالن این ک هایی های جدید 

 اند؟ از موج قبلی مبارزه گرفته
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سی از تجربهنیرو سیا شته دو درس عمده گرفتههای  صرار آنهای گذ ها به اند. اول، ا

اند که به دولت ها خواهان اجتناب از هر چیزیآمیز جنبش. آنماهیت غیرخشتتونت

 شان استفاده کند.دهد از کل ابزارهای سرکوبگرش علیهفرصت می

شورش سوریه، ی آنها هم به همین منوال بود. همهدر واقع موج اول  ها، حتی در 

سلمیه»شعار  سالمت»دادند که به معنای سر می« سلمیه،  سالمتم ست« آمیزآمیز، م . ا

شونتها میی آنهمه شیدند از ابزارهای غیرخ ستفاده کنند. در همه جا بدون کو آمیز ا

ستانا ابتدا خود رژیم شونت زدند. البته، جنبش تودها ست به خ شدید ای در مقابل تها د

ست: یکی این کیفی شونت دولتی با دو گزینه مواجه ا شد،خ ست بک و  که از مبارزه د

 که از خودش دفاع کند. دیگر این

ی خارجی را به دنبال داشتتت. در لیبی، های داخلی انواع و اقستتام مداخلهجنگ

ها نی آمتحده و متحدانش به نفع شورشیان تمام شد ولی مبارزهی نظامی ایاالتمداخله

سب  پیروزی را مصا ست که به  دره کردند. نتیجه این بود که لیبی تنها کشور عربی ا

ساً به  سا شین دولت ا ست که کل ما ست. دلیلش این ا شیده ا شیان کامالً از هم پا شور

  اش گره خورده بود.دستهومعمر قذافی و دار

های ی خارجی، عمدتا از ستتوی ایران، گروهاز ستتوی دیگر، در ستتوریه مداخله

سد امکان داد بتینیا شار ا سیه، در حمایت از رژیم بود. این حمایت به رژیم ب اش، و رو

های هولناکی مرتک  شتتود، و تمام کشتتور را نابود کند. میزان عامدوام بیاورد، قتل

سوریه تاکنون از هر کشور دیگری به ست. حتیمرات  بیشسبعیت در  یمن  تر بوده ا

به هم از لهر میی دوم قرااین نظر در رت مداخ خارجی از ستتوی گیرد. در یمن،  ی 

 های ضدانقالبیپادشاهی سعودی و امارات متحده عربی به طرفداری از یکی از اردوگاه

 صورت گرفت که در مقابل ائتالف دو نیروی ضدانقالبی دیگر قرار داشتند. 

بههای تودهها، جنبشبا درنظرگرفتن این تراژدی ق  خطر ای جدید  شتتتدت مرا

تر به این اند و خیلی بیشها بودههای داخلی تحت حمایت خارجینت و جنگخشتتو
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ضوع توجه می شگفتمو ست که الجزایریکنند. به یک معنا،  ها انگیزترین نکته این ا

سودانی شورهای دیگر آغاز و  شورش خود را با توجه به عواق  تراژیک ک صالً  ها ا

ضدکردند. این عواق  بهانه ستدالل  های انقالبی جدید و نیرومندی، به رژیمی خوبی، ا

 ای را ازشتتان را از قیام بازدارند. رژیم الجزایر علناً جنبش تودهکل منطقه داده تا مردم

ستند مردم را از رفتن به شدن میایسوریه ترساند. ولی این هم به کارشان نیامد و نتوان

 بازدارند. شان ها و مبارزه برای رسیدن به آمال و مطالباتخیابان

اند این استتت که ارتش متحد درس دومی که فعاالن ستتودانی و الجزایری آموخته

ست. آنآن صر آموختند که جنس دولتش بیشها این درس را از تجربهها نی ن تریی م

اند که ارتش قدرت ها در این نکته مشتتابهشتتباهت را به دولت آنها دارد. این دولت

یزی اند، چتنها ستون اصلی سرکوب دولتیهای مسلح نهرا در دست دارد. نیرو سیاسی

 اند. ی کشورهای دنیا چنین است، بلکه مرکز ثقل قدرت سیاسیکه در همه

ی قیام مصر در سال طور ارتش در زمینهها دیده بودند که چهها و الجزایریسودانی

سنی مبارک را برکنار کرد فقط برای این ۲۰11 صت نظم ح م را از قدیکه در اولین فر

سودان برکنار  شیر را در  نو احیا کند. بنابراین، وقتی ارتش بوتفلیقه را در الجزایر و ب

ست. جنبش دریافت که برکناری کرد، جنبش مردمی می ست که این کار کافی نی دان

یخ  ی کوههایش فقط زدن نوک کوه یخ استتت و حجم عمدهپالکیجمهور و همرئیس

امنیتی همچنان  -متشتتکل از مجتمع نظامی -خوانند نهان میکه مردم آن را دولت پ -

حی و حاضر است و تا زمانی که قدرت در دستان این مجتمع باشد پایان رژیم متصور 

 نیست.

 شد بهحتی وقتی ارتش مصر یک سال زمام دولت را از دست داد فعاالنه آماده می

یه محمد مرستتی، قدرت برگردد. و در اولین فرصتتتی که نصتتیش شتتد کودتایی عل

گذاری عبدالفتاح المستتلمین، ترتی  داد و با تاججمهور منتخ  از حزب اخوانرئیس
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ت که قدر اقتدارگراسالسیسی تمام و کمال به قدرت سیاسی بازگشت. رژیم کنونی آن

 ها دلشان هوای مبارک، دیکتاتور سابق، را کرده است!مصری

اند که باید از شرّ دولت درس را آموختههای سودان و الجزایر این بنابراین، جنبش

ها به اسقا  مبارک از توان در واکنش قیام مصریپنهان خالص شد. این تفاوت را می

سودانی سوی ها و الجزایریسوی ارتش و واکنش  شان از  ها به برکناری دیکتاتورهای

شده سرور ارتش دید. در مصر مردم فکر کردند پیروز  ها میداناند و و بعد از جشن و 

شده و به تظاهرات را خالی کردند. ولی مردم ان شسودان و الجزایر گفتند کار تمام ن

  ادامه دادند.

خواهند از کل رژیم خالص شوند نه فقط از تک و توک مردم سودان و الجزایر می

گرفتن قدرت ستتیاستتی و دادن آن به شتتدن از رژیم یعنی پسستتردمدارانش. خالص

عه مدنی از طرجام قاق حقوق ی  بات و اح خا های دموکراتیکی همچون انت یق ابزار

گیری کامل ارتش از قدرت چیزی استتت که جنبش مردمی هر دو اجتماعی. کناره

 فشرند.کشور بر آن پای می

های امیدواری در سططودان و رسططد لیبی تضططاد آشططکاری با نشططانهبه نظر می -

های مختلف برای الجزایر دارد. در لیبی شطططاهد نبرد شطططدیدی میان جناح

 بازسازی قدرت دولتی هستیم. ارزیابی شما از اتفاقات لیبی چیست؟

ها حکومت استبدادی یک دوره شکوفایی دموکراتیک لیبی پس از سقو  قذافی و دهه

شتو تعداد زیادی گروه سی و ان دا ها توسعه یافتند، و او ظهور کردند، روزنامهجیسیا

خ های منطقه بود با نرکه یکی از آزادترین انتخاباتاولین انتخابات آزاد این کشتتور 

شد. در این انتخابات ائتالف لیبرال شمگیری برگزار  شارکت چ سکوالرها بم ر ها و 

بنیادگرایان استتالمی پیروز شتتد. پس از آن با شتتورش بنیادگراها علیه دولت منتخ  

 آمد خلیفهی آشتتوبی که به وجود جریان ضتتدانقالب شتتروع به کار کرد. در بحبوحه
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حفتر، یکی از ستتران نظامی ستتابق، با حمایت مصتتر و امارات متحده عربی تالشتتی 

یادگرا درگیر  با نیروهای بن ضتتدانقالبی برای گرفتن قدرت ترتی  داد. نیروهای او 

، یک تحرک سه ضلعی ۲۰11های شدند. در لیبی، دقیقاً مال مصر، سوریه، و سایر قیام

ه با دو قط  ضدانقالبی رقی  مواجه بود: رژیم قدیم وجود داشت، یک قط  انقالبی ک

ی ها در حاشتتیه قرار گرفتند و کفهاش. همه جا مترقیو مخالفان بنیادگرای استتالمی

 کرد. اوضاع به طرف درگیری بین دو قط  ضدانقالبی سنگینی می

آید. چرا ضططلعی به نظر با اوضططاع سططودان جور در نمیاین سططناریوی سططه -

 تفاوت است؟جا ماوضاع آن

شیر مال  ضدانقالبی بود. عمر الب شیر در واقع ترکیبی از دو قط   سودان، رژیم ب در 

کرد، ولی در عین حال در های مصر و الجزایر به کمک ارتش حکومت میدیکتاتوری

ها هم بخشتتی از رژیم بودند. به همین گرا. آنهمکاری نزدیک با بنیادگرایان استتالم

شدلیل من در مقاله سی خواندم و او را ای ب سی سی و  سی»یر را ترکیبی از مر سی  «مر

 نامیدم. 

سالم شی از رژیم بودند مانع از این میاین واقعیت که بنیادگرایان ا د که شگرا بخ

راین، ها قیام کردند. بناببتوانند در قیام مردمی نقشی داشته باشندو در واقع مردم علیه آن

من و های مصر، تونس، لیبی، یاین قیام را، مال قیام گرایان در موقعیتی نبودند کهاسالم

صادره کنند. این تفاوت شورش را  سوریه م شمایل خود  شکل و  ست و  خیلی مهم ا

 ی ضدانقالب را زیر سؤال ببرد. آمیختههای درهمتعیین کرده، شورشی که باید قط 

د موجو ترین قیام تاکنونها به مترقیاین قضتتیه کمک کرده تظاهرات ستتودانی

شرفته ست پی سیا سازماندهی و  شود. این قیام از نظر  ست. ائتالفمنطقه بدل   ترین ا

( نام دارد. FDFC« )تغییر و آزادی نیروهای» ی این قیام ائتالفبرندههای پیشگروه

ای زیرزمینی و احزاب های کارگری و حرفهی انجمناین ائتالف در اصتتل دربردارنده
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ست، از ا سی مختلفی ا سلمانان حزاب چپسیا ست تا حزب م گرایی چون حزب کمونی

های کنند، و نیز گروههای قومی مبارزه میهای مسلحی که علیه سرکوبلیبرال، جنبش

 فمینیسیتی. 

های اند. مشخصاً زنان و سازماناین نیروهای پیشرو سیاست شورش را شکل داده

ستتتی در جاندن مطالبات فمینیاند، برای گنای ایفا کردهفمینیستتیتی، که نقش برجستتته

سیار کردهبرنامه امه اند. ماالً، االن در این برنی ائتالف نیروهای آزادی و تغییر تالش ب

 گذاری جدید را زنان تشکیل دهند. درصد شورای قانون ۴۰قید شده که باید 

چالش ید  با های آزادی و تغییر را دستتتتولی ن  کمهای پیش روی ائتالف نیرو

شی گیر افتاده که می بگیریم. این شمکش با ارت ضه خواهد قدرت را قبائتالف در ک

گوید کند و شتتهروندان را مطیع ستتازد. در عوض، ائتالف نیروهای آزادی و تغییر می

قدرت حاکم باید کامالً در اختیار اکاریت غیرنظامی باشتتد و نقش نیروهای مستتلح 

شور، یعنی نقش مع سی از ک سیا شود به دفاع غیر شور محدود  مول ارتش در یک ک

 یاند که مورد حمایت همهغیرنظامی. بنابراین، انقالبیون ستتودانی با ارتشتتی طرف

ضدانقالب سعودی، امارات متحده ای و بینمنطقه نیروهای  شاهی  ست. قطر، پاد المللی ا

کنند. به متحده همگی در این کشتمکش از ارتش حمایت میعربی، روستیه، و ایاالت

 اند. بالطبع حامی ارتش ضافه کنید بنیادگرایان اسالمی را کهی اینها اهمه

اش در جل  حمایت ستتربازان عادی در این وضتتعیت قوت اصتتلی جنبش توانایی

پایین بوده است. این نکته تاکنون مانع از تالش ارتش برای ارتش و برخی افسران رده

شیر از ارتش می ست. ب شیدن انقالب بوده ا سبه خاک و خون ک ت قیام را درهم خوا

شکند ولی ژنرال سانهای او زیربار نمیب سترفتند، قطعاً نه چون دموکرات و ان اند دو

شتتان پیروی کنند. بلکه چون مطمکن نبودند ستتربازان و نیروهایشتتان از دستتتورات

پایین به قدری با قیام دانستتت بخشتتی از ستتربازان و افستتران ردهفرماندهی نظامی می

ی هاکشی آدمهایشان برای دفاع از معترضان در برابر حملهز سالحاند که حتی اهمدل
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ه ها با جنبش مردمی بود کخاطر همین همدلی ارتشیکنند. بهرژیم و پلیس استفاده می

ترین مسأله این است که ها در نهایت از بشیر دست کشیدند. در حال حاضر مهمژنرال

پایین ارتش تقویت کند. ران ردهجنبش حمایت خودش را در میان ستتربازان و افستت

 کند.ها در این کار سرنوشت کل انقالب را تعیین میموفقیت یا شکست آن

چرا نیروهای مترقی سططودانی در مقایسططه با سططایر نیروهای منطقه به چنین  -

 توفیقی دست یافتند؟

چندان متفاوت از ستایر نیروهای  «نیروهای آزادی و تغییر»ترکی  ستیاستی ائتالف 

ی منطقه نیستتت. ولی در ستتایر جاها، نیروهای مترقی به خاطر حمایت از یکی از مترق

اند. در کشتتورهایی که بنیادگرایان دو قط  ضتتدانقالب اعتبار خود را از دستتت داده

استتالمی جزو اپوزیستتیون بودند موفق شتتدند رنگ عوض کنند و به لطف ابزارهای 

 ها داشتند جنبش را مصادره کنند.همرات  بهتری که در سازماندهی، بودجه و رسانبه

صر اخوان صر توجه کنید. در م صادره کرد. به ماال م شورش مردمی را م سلمین  الم

باره ۲۰11اخوان در ستتتال  خت و پخش کرد. تصتتورات غلطی در ندا جا ا ی ارتش 

المستتلمین در زمان ستترنگونی مبارک و بعد از آن با ارتش همکاری تنگاتنگی اخوان

 ری به ارتش کمک کرد جنبش مردمی را فرو بنشاند. داشت. این همکا

در ستتودان چون دو قط  ضتتدانقالب با هم یکی شتتدند، فضتتایی برای پیروزی 

کند. هرچند بنیادگرایان نیروهای مترقی باز شتتد. در الجزایر اوضتتاع کمی فرق می

 ای قدرتمندی رکنند ولی شتتبکهاستتالمی در قیام الجزایر هیچ نقش ملموستتی ایفا نمی

ضدانقالب را کنند و بدین ترتی  همچنان میحفظ می ضی نقش  صت مقت توانند در فر

بازی کنند. به عالوه، برخالف ستتودان، قیام الجزایر رهبری مشتتخصتتی ندارد و همین 

 کند. پذیر میهای سیاسی آسی موضوع جنبش را در برابر سوءاستفاده
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ای یالیسطططتی و منطقههای متفاوت امپردر کل این فرایند انقالبی، قدرت -

سبی ها ایفا کردهای در قیامنقش عمده ضیه به ویژه بعد از افول ن اند. این ق

ست، افولی که به دیگر ایاالت صادر ا ستش در عرار  شک متحده به خاطر 

تری داد تا منافع خود را دنبال کنند. حاال به نظر کشورها آزادی عمل بیش

سد ترامپ با حمایت از متحدانی همی سعودی ر ستان  سراییل و عرب مچون ا

له با ایران، به افکن به خلیجو همچنین ارسطططال ناو و بمب فارس برای مقاب

 خواهد چه کار کند؟ دنبال تحکیم مجدد قدرت آمریکاست. ترامپ می

«  خام»ی چیزهای او خیلی خام استتت. اصتتطالح خ ، خط مشتتی ترامپ هم مال بقیه

ستراتژی کلی او، اگر بتوان اصالً آن را ویژه در این بحث خیلی مناس  ابه ست چون ا

شود. بنابراین، او نیروهای آمریکایی را از سوریه استراتژی نامید، با نفت خام تعیین می

این  گرا ندارد وهای کرد چپای به حمایت از چریککشتتد چون عالقهبیرون می

یکایی از عراق نشده کشور هم نفت ناچیزی دارد. ولی او خواستار خروج نیروهای آمر

به عزم  یدار کرد،  حده در عراق د یاالت مت گاه ا پای مپ از  استتتت. در واقع، وقتی ترا

ی او نظارت بر ایران بود، راستتخش برای ماندن در این کشتتور اذعان کرد. البته بهانه

ست چون ایاالتولی این واقعا بهانه اری شمهای نظامی بیمتحده هم پایگاهای بیش نی

فارس دارد و هم تکنولوژی پیشتترفته نظارتی تا ایران را تحت نظر ر خلیجدر ستترتاستت

 بگیرد. 

شگی صلیولی ترامپ، طبق روال غیردیپلماتیک همی ن اش را برای مانداش، دلیل ا

جایزه فت  ماً گفت ن فت. او رستت کایی در عراق گفت: ن های آمری که نیرو ای بود 

ستشغال آن میمتحده باید به پاداش حمله به عراق و اایاالت ده کنگرفت. رک و پو
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ایت اش به غبنابراین، او در این حس دوگانه«. گرفتیمباید نفت عراق را می»گفت، 

 است.« خام»

شاهی ست که او در میان پاد شیههای نفتبه همین دلیل ا فارس از ی خلیجخیز حا

شنگتن حمایت می سته به وا سایر کشورهای واب سعودی و  ستان  ها مال نکند. با آعرب

آیند. حتی وقتی ترامپ علناً ها هم به دنبالش میکند و آنهای زنجیری رفتار میسگ

سین به آنها می سکان تازد جرأت مخالفت ندارند، مال همین چند وقت پیش که در وی

شتتان فکودال اند که به اربابها فقط رعایای ایاالت متحدهبهشتتان توهین کرد. آن

 یت کند.اند تا ازشان حمامتکی

ست  سیا ست. او  همین مالحظات نفتی دلیل تغییر روال ناگهانی ترامپ در لیبی ا

سازمان ایاالت ملل در طرابلس، متحده را در لیبی، یعنی حمایت از دولت مورد حمایت 

های تغییر داد و ناگهان علناً از حفتر حمایت کرد. چرا  چون حفتر حاال کنترل میدان

 ارد. نفتی لیبی را در دست د

ست که ترامپ می سیار این منطق کاری ا سم ب از  ی که فراتر«خام»کند: امپریالی

شتتود و اصتتالً هم پشتتت ادعاهای ایدئولوژیکی هر چیز با منافع اقتصتتادی تعیین می

طور که علناً شتتود. از این نظر، او همانبشتتر پنهان نمیی دموکراستتی و حقوقدرباره

 برد. ا رشک میگفته واقعاً به حاکمان اقتدارگر

شنودکردن رفیق  صرفاً برای خ ضع تهاجمی او علیه ایران نه  به همین ترتی ، مو

ست ستید ضع را ست عین مو ست، و نه به خاطر اهداف دموکراتیک، در اش نتانیاهو ا

شور را نمیتهاجمی صلی اش علیه ونزوئال. تمرکز ترامپ بر این دو ک توان از ذخایر ا

شورها جدا کرد. شته ی رژیمهر نظری هم که درباره نفت این ک شور دا های این دو ک

ست شیم، مقابله با تهدیدها و ژ ست، بهبا ضروری ا ویژه در مورد های دولت ترامپ 

 ایران که خطر جنگ بسیار باالست.
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ست. ولی چپ بین - شکار ا سودان باید چالمللی دربارهاین نکته کامالً آ ه ی 

 رفتاری در پیش بگیرد؟

ضر به طرز ترین نضروری ست که در حال حا سودان ا ستگی با قیام  یاز اعالم همب

ست که از  ضدانقالبی یکپارچه مواجه ا خطرناکی تک افتاده. این قیام با یک اردوگاه 

شتتود. در چنین موقعیتی ای و امپریالیستتتی حمایت میهای منطقهستتوی همه قدرت

 العاده مهم است. المللی فوقهمبستگی بین

دهد و ها دل و جرأت میمبستتتگی معنادار به جنبش ستتودانیهرگونه ژستتت ه

افشتتای حمایت ترامپ و ستتایر  متحدهی کلیدی در ایاالتبخشتتد. نکتهشتتجاعت می

شاهی ست. باید دموکراتهای نفترفقایش در پاد سودان ا ها را مجبور خیز از ارتش 

نتخاباتی. اوردهای اکنیم این سیاست را زیر سؤال ببرند، حتی اگر شده فقط به امید دست

ست چون تا حد زیادی می ضروری ا تواند به ائتالف نیروهای آزادی و تغییر این کار 

کمک کند در کشتتمکش با ارتش بر ستتر انتقال دموکراتیک قدرت دستتت باال را 

 بگیرند. 

ی انتقالی کوتاه تالش کرده، متحده اخیراً برای یک دورهی ایاالتوزارت خارجه

ترند که طی آن نهادهای ی طوالنیبیون ستتودانی خواستتتار یک دورهکه انقالحال آن

شوند. آن شور برپا  اهند خوها زمان میمردمی انتقالی پیش از برگزاری انتخابات در ک

 تا بعد از چندین دهه سرکوب شدید احزاب خود را توسعه دهند. 

ه انتخابات اند که هرچی مصتتر و تونس به این نتیجه رستتیدهها از تجربهستتودانی

شود، احتمال برنده سازماندهی، منابع، و هایی که بیششدن گروهزودتر برگزار  ترین 

سالمی پیروز حمایت بین صر و تونس بنیادگرایان ا ست. در م شتر ا المللی را دارند بی

شدند. در سودان احتماالً آن دسته نیروهای سیاسی شانس بیشتری خواهند داشت که از 
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سلفیاند، از جمله اخوانون آمدهدل رژیم قبلی بیر سلمین و  ا هها. ابزارهای مادی آنالم

  به مرات  بیشتر از ابزارهای ائتالف نیروهای آزادی و تغییر است.

متحده از قیام گرای ایاالتبنابراین، بستتیار مهم استتت که نیروهای ستتیاستتی چپ

سنت ها و مطالبات رهبری این قیام حمایت کنند. این جزء السودانی سازی  ینفک باز

 گرا با جنبش جهانی استامارشدگان و ستمدیدگان است. المللهمبستگی چپ بین
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هتتای مقاومتهای اول و دوم، توضتتیح متتترجم: در ایتتن بختتش، ابتتتدا، در فصتتل

المللتی شترایط جدیتد بینشتوند و ه مینشتان داد داری و استتعمارگوناگون در برابر بترده

شترایط جدیتد، در گیرنتد. ایتن متورد متورد بررستی قترار می ناشی از جنگ جهانی دوم
داری و استتعمار استت، هتای گونتاگون در برابتر بتردهبستر مساعدی که میتراث مقاومت

های هتتای سیاستتی و روشتتنفکری تعتتداد زیتتادی از شخصتتیتموجتت  پختگتتی آگاهی

جومتو کنیاتتا، امته ستزر و هتای ستیر زنتدگی و فعالیتشوند. ریقایی میسیاهپوست و آف

ستازد و توضتیح سته مستیر ایتن کست  آگتاهی را متبلتور متیکته روبن اوم نی یوبته، 

 گیرد. های سوم، چهارم و پنجم مورد مطالعه قرارمیبه ترتی  در فصلدهد، می
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 بخش اوّل

 (194۵ت 19۵4)اصالح استعمار یا نابودکردن آن 

 

 

 :کشورگشایی و استعمار، یدار. برده1

 به ارث رسیدن مقاومت از نسلی به نسل دیگر

 
من به گوش شما خورده باشد. من  نام برادران و دوستان، من توس ن لوورتور هستمو شاید

زادی و برابری در سن دومینگو حاکم آم را بگیرم. من می خواهم نژادام تقاص متعهد شده
کنم. برادران متحد شوید، و همراه با من برای این ها کار مینآمدن آود جوشود. من برای به

 کن کنید. رمان مبارزه کنید. همراه با من بردگی را ریشهآ

  1۷93اوت  ۲9سن دومینگو، ی هتوسن لوورتور، اعالمی

 

هْلی در اثر خود، که در محمد شریف  انتشارات  «آزاددفترهای »سری  در 196۵س 

سپرو من شد، به این ما شر  سد که گاهی میآت ستعمارزدایی»ر . در «شود از تاریخ باید ا

مید ا تحت سلطه هایخلقبریم. سر میفریقایی بهآ، در فردای استقالل کشورهای 196۵

سوم ازجزیادی دارند که  صادی کامالً هان  سی و اقت سیا ستگی  شود. عنوان  خارج واب

هْلی،  س  ستعمارزدایی از تاریخ»کتاب   شود.فریقا معروف میآدر تمام  سرعتبه ،«ا

سنده برای  شغله 1«دید کپرنیکیجیک انقالب »فراخوان نوی شورهای انعکاس م های ک

ستقاللتازه به ست. برای ا سیده ا شریف ر هْلیمحمد  ستعمارزدایی از تاریخ، ، س  این ا

  بلکه برای مبارزات امروز ضروری است.، نبردی نیست که تاریخ آن گذشته باشد
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ساختارشکنی پیشدر برنامه هْلی،  س  شنهادشده توسط  ، ژیکهای ایدئولوفرضی پی

سلط را آلوده می شم می، کنندکه وقایع نگاری م ها ضفرپیشیکی از این خورد. به چ

د. گیرداری و استتعمار انجام نمیتوجهی در برابر بردهاین استت که هیچ مقاومت قابل

پذیرند. را می خود ستترنوشتتت ولیه، مردمان مطیعا آمیزخشتتونت یهادرگیری از پس

شه شدند، در نتیجهی دیگر ادعا مییک کلی شیده  ی کند که مردمانی که به بردگی ک

ستند از جنگبرده  که تتتتخواری. . . و از آدم تتتتی داخلی رحمانههای بیداری، توان

که قا را ت ند. پاره میآفری ند، بگریز ته هیچ ۲کرد فاع کس امروزه از الب ها د این تز

صوص مقاومتنمی ستعمار همچنان فریقاییآهای کند. اما در خ ها در برابر بردگی و ا

ست ستین تماساین مقاومت. سکوت حاکم ا تنها ها با تاجران برده، نهها، از زمان نخ

شکل شدند، بلکه  ال، فعال و غیر فع، های زیادی به خود گرفتند. مقاومتهرگز قطع ن

سل ستقیم صلح آمیز و م سیاسی و نمادین، م حانه، فردی و جمعی، اقتصادی و فرهنگی، 

های خود را در این زادیبخش ملی قرن بیستتتم ریشتتهآهای نبشجو غیر مستتتقیم بود. 

داری و استتتعمار، از زمان ی بردهدهندو مقاومتی که مشتتخص کنندهمقاومت بستتط می

 می باشد.  گرفتن نخستین بردگان و از نخستین ساعات فتح استعمار،

 

 ... ی بردگانهامقاومتاز 

ستین پرتغالی شدند، 1۴۴1ها هنگامی که در نخ شتی پیاده  در موریتانی فعلی از ک

به جای تاخت و  1۴۴6بالفاصله به عملیات شکار برده دست زدند. با این حال، از سال 

شاهان محلی اقدام می را  تحول شود. اینتاز برای گرفتن بردگان، به خرید آنها از پاد

های تاجران نخستتتین یورش»مردم محلی توضتتیح داد. ی هانحتوان با مقاومت مستتلمی

صله آغاز می ها، با در نظر گرفتن مقاومت مردمان شوند، اما پرتغالیاروپایی برده بالفا
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تقیم های غیرمسقانونی به روش "تجارت"دهند و تحت پوشش آفریقا، تغییر عقیده می

  3«تر هستند.رحمانهتر و بیجنایتکارانهشوند که متوسل می

ند. برای نمونه، در  تا نیستتت قاومت یکی دو  ندی آموارد م با که نگوال م نگوال مل

و به مدت سه دهه  16۲۴از زمان به قدرت رسیدن در  (Ngola Mbandi Nzingaنزینگا )

در  جاوون،یر آپی ت کند. الووتیها و تجارت برده مقاومت میدر برابر اشغال پرتغالی

های مستتلحانه بر علیه خرید و فروش ای غیر جامع از مقاومتکتاب خود، خالصتته

سیم می  مقاومت عمومی بود و تا زمانی که»که  امر براین تأکید با، کند. اوبردگان تر

 ۴،«ادامه یافت، داری تداوم داشتتتندجنایات مربو  به خرید و فروش بردگان و برده

ساند. با توجه به ماالیپانوراما را به پایان م ستی آفریقاییر ا تجار ها بهای متعدد همد

آمیز استتت. کند، اغراقبرده، عمومی بودن مقاومت که نویستتنده از آن صتتحبت می

ستم کالسیک های بردهقدرت سی  «تقرقه بینداز و حکومت کن»دار، از همان آغاز، به 

گرفته نشتتوند، خود به  که به بردگی، برای این«قبایل»شتتوند. برخی متوستتل می

شتتوند. پذیرش این واقعیت چیزی از تأمین برده تبدیل می و مستتکول «شتتکارچی»

دهد تا مکانیستتم استتاستتی ستتلطه و کاهد. اما این امر اجازه مینمی اروپا مستتکولیت

شود. الووتیفرمانبری، که در طی قرن شد، فهمیده  یر آجاوون، پی تتتت ها بازتولید 

خی داری و برمیان پادشاهان آفریقایی در دوران برده»کند که درستی خاطرنشان میبه

صر شتی ۵ تفاوت کمی وجود دارد. «از رهبران معا های حامل بردگان، شورش در ک

قدر پرشتتمار هستتتند که ها آنهای مکرر مقاومت استتت. این شتتورشیکی از شتتکل

سپر مریمه را تحت تأثیر قرار ستاندر د را هاآن از یکی او دهند و پرو ، وتامانگ خود ا

صویر درمی 1۸۲9که در  شد، به ت شر  سوی، رقم آلن رومان، تاریخ 6آورد.منت نگار فران

ه کشد. اما بالفاصلهای فرانسوی، پیش میصد و شصت شورش را، برای تمامی محموله

صحیح می ساس توانایی»کند که ت وی اش در حفظ نظم در رکاپیتان، که تاحدودی برا

ها کند. تن چیز را نقل نداشت همه ایعالقه گرفت، لزوماًوت قرار میکشتی مورد قضا
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شرح کامل توجهی قربانی در میان محموله یا خدمه میرقم قابل ست واقعاً او را به  توان

 ۷ «وقایع وادار نماید.

شامل خودکشی کردن به منظور احتراز از به بردگی درواکنش ، مدنآهای فردی، 

ضافه می معیجنیز به این حرکات  ساواری، ژشوند. ا سویاک  صاددان فران در ، اقت

که در  باتیستتتتبرای  16۷۵گزارشتتی  نویستتتد، چند نمونه از این می 8کولبر ژان 

کنند گرانی که تجارت برده میمن از معامله»دهد: های فردی را به دستتت میواکنش

تعداد  میرند، ازمیام که تعداد بردگانی که از قبل از راه افتادن کشتتتی از بندر شتتنیده

ها خودشان تر است. بعضیدهند بیشهایی که در طول سفر جان خود را از دست میآن

فس خود ها نکوبند، بعضیکشتی میی هها سرشان را به بدناندازند، بعضیرا در دریا می

ی خورند تا از گرسنگهای دیگر غذا نمیو باالخره بعضی، دارند تا خفه شوندرا نگه می

  9 «میرند.ب

سارت ادامه میشورش ست غیرجامعی های بردگان در محل ا سیپی، لی یابند. ژان م

صلهاز قیام سالهایی که در فا ی صورت گرفتند و تمامی قاره 1۸31تا  1۵۲6های ی 

ها، بردگان و هندیان در برخی از این قیام 10دهد.آمریکا را در نوردیدند، انتشتتار می

سال»وند: شبومی با هم متحد می سیاهان در  ی در منطقه 1۵33تا  1۵19های بومیان و 

با  1۵3۸در  11با انریکیلو، (در جمهوری دومینیکن فعلی)باهوروکو  ندوراس  در ه

در ونزوئال  1۵6۸تا  1۵۵1های و درسال 1۵۵۲در  13در پاناما با بایانو،1۵۴۸در 1۲المپیرا،

 16«شوند.متحد می 1۵ و گوآیکائیرپورو 14به ترتی  با شاه میگوئل

 به رهبری توستتن لوورتور ستتریعاً 1۷91ستتن دومینگو در ی هقیام پیروزمندان

به لغو بردگی در فرانستته  1۷9۴تنها در کند. این قیام نهای پیدا میجایگاهی استتطوره

انجامد. شتتود، بلکه همچنین به اعالم نخستتتین جمهوری ستتیاه در جهان میمنجر می

سن لوورتور،ی هچهر سیر و مبارزه تو یعنی نبرد بر )تاریخی ی هی او، دو لحظدر خط 

بارزه برای استتتقالل ملی یه بردگی و م به یکدیگر مرتبط می (عل ی او کند. پیروزرا 
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ه امید کند و در نتیجناپذیری سفیدها ایجاد میی شکستنخستین شکاف را در اسطوره

 196۲ای که در سزر، در زندگینامهآورد. امه وجود میسلطه بهای در مردمان تحتتازه

ش کند که این دیگر یک شوردرستی خاطرنشان میبه توسن لوورتور اختصاص داد، به

  1۷کور نیست، بلکه یک انقالب است.

 (marronnage)شتتود، ماروناژ ها حمله میداران و اموال آنها به بردهاگر در قیام

ها و ندگی جمعی آزاد در جنگلی زعبارت استتت از فرار کردن و ستتاختن دوباره

دو مستتیر متفاوت، و حتی »ها. مقاومت جمعی در برابر بردگی بنابراین کوهستتتان

 ها یا توسل به فرار گروهی وگیرد: برداشتن اسلحه و تخری  خانهمتضاد، در پیش می

ضایی متفاوت و خاص. شکل گاه، با حمله 18 «ساختن ف ی بردگان فراری به این دو 

یرند گها پناه میهایی که بردگان فراری در آنکنند. دهکدها هم تالقی پیدا میمزارع، ب

دهند. در این مناطق، مناستتبات نوعی مناطق آزادشتتده، در برابر جامعه، را تشتتکیل می

آیدو درمی های آفریقایی به اجراشتتودو آیینهای آزاد تجربه میاجتماعی میان انستتان

داری به عمل ، در پاستتخ به انکاری که برده(یقیقصتته، رقص، موستت)های خاص آیین

، ناپذیر استتتکه از ماروناژ جدایی(، Vaudou)یابد. آیین وودو آورد، توستتعه میمی

نخستتتین شتتکل مقاومت »و  19 «"دوباره می دوزد"چه را که پاره شتتده استتت آن»

وستیقی ، بلوز و جاز گرفته تا م(Gospel)دهد. از گوستپل را تشتکیل می ۲0 «فرهنگی

 در این مقاومت فرهنگی ریشه دارند.  (Reggae)رگه 

نده ها در درون خود مزارع نیز انجام میاین مقاومت نویس رمان)گیرند. ماریز کُ

سال، در رمان (اهل گوادولوپ سموم کردن دامتمدن بو سقط جنین و م ها را نیز به ، 

 ۲1کند. فرار بردگان اضافه می

 

 مارزدگاناستع یهامقاومتتا . . . 
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، که در جریان آن کشتتورهای اروپایی برای (1۸۸۵در ستتال ) کنفرانس برلین

و  تتتتت های اروپاییرستتند، باعث هجوم قدرتنظر میی آفریقا به اتفاقتقستتیم قاره

شدیدشود. این فاز دوم فتح، نیز، با مقاومتسمت آفریقا می به تتتتداران سرمایه  های 

ی آفریقا ود عدم توازن قوا، در سرتاسر قارهجا وهای شورشی، بشود. جنبشمواجه می

با  ۲۲استتتعمارگران گستتترش می یابند. فاتحان فرانستتوی در داهومی و برعلیه تمامی

شتتوند و در ستترتاستتر غرب آفریقا به جنگجویان مواجه می ۲3جنگجویان شتتاه بهانزن

ن مهدی ابن خورند. سربازان انگلیسی در سودان با مقاومت مردابرمی ۲4 ساموری توره

ها لمانی، در کامرون، باید با مقاومت باکوریآشتتوند. نیروهای روبرو می ۲۵ عبداهلل

(Bakweri)که کووا لیکنی له میآن را رهبری می ۲6،  قاب ند. در کرد، م قای آکرد فری

قشتتون ، خود چاکای ه، جنگجویان زولو تحت رهبری فرماند1۸۷9نوبی در ستتال ج

  ۲۷ نند.کانگلستان را تارومار می

روها هره، (Hottentots) ی هوتانتوهادر جنوب غربی آفریقا، مقاومت مستتلحانه

(Hererosو ناناها ) (Nanas)  به  19۰۷تا  19۰3برعلیه اشتتغالگران آلمانی، که از ستتال

روها رسد: در حالی که جمعیت هرهکشد، با یک کشتار گسترده به پایان میدرازا می

سال  شتاد ه 19۰3در  سال بعد تعداد آنزار نفر بالغ میبه ه سه  ست هزار شد،  ها به بی

یدا می کاهش پ ند.نفر  اال ۲8ک مت و چهرهم قاو عددی از م مت در های مت قاو های م

اال م توانند در اینجا ذکر شوند، مخصوصاًکشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا می

از  1۸96ران ایتالیایی در که پیروزی او بر استتتعمارگ (Menelek II)مِنِلِک دوم  شتتاه

ستتازد: این امید که های آفریقا، یک امید و یک نماد میاتیوپی، برای ستتایر مقاومت

استقالل ممکن است. در شمال آفریقا، جایی که استعمار فرانسه منتظر کنفرانس برلین 

شابه، نمانده بود ضعیت م ست. قیامو ستم اداای برقرار ا سلحانه تا اوایل قرن بی ه مهای م

یدا می ند. پ یام دیگر ، 1۸۸1تا  1۸3۰از در الجزایر، کن به ق جای خود را  یام  یک ق

سال  ۲9،امیر عبدالقادردهد. می سلحانه را رهبری می 1۸۴۷که تا  کند، به مرجعی قیام م
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ی آینده» 1۸۷1در  30 ی بعد، قیام المکرانیشود. چند دهههای بعدی تبدیل میبرای قیام

  31« اندازد.خطر می به مستعمره را موقتاً

شکل واحدی ندارد و از  سر قاره  سرتا ستعمار در  البته، مقاومت در برابر هجوم ا

به خدمت  لیستتای قباؤر برخی از پادشتتاهان وقدرتی یکستتان برخوردار نیستتت. 

های ضداستعماری نگند. با وجود این، قیامجها می نآیند و در کنار آاوزگران درمیجت

سیع وآن سرزمین قدر و ستند که، ورای  جا رخ ها در آنهایی که این قیامنیرومند ه

ی جمعی از مقاومت شتتوند. فرانتس فانون این حافظهمعی میجهای دادند، وارد حافظه

 داند: های استعمارزدگان میگاهیآ «پختگی»در برابر اشغال استعمار را یکی از عوامل 

شی را که تاریخ مقاومت ملی در   ستعمار، در این پختگیجبرابر تباید نق  اوز ا

هایی های بزرگ مردم استعمارزده همواره چهرهکند، نمایان کرد. چهرهمی ایفا

اند. بهانزن، سون دیاتا، اوز رهبری کردهجهستند که مقاومت ملی را در برابر ت

ها زنده ه در خاطرهژپیش از عمل، با قوتی ویی هستتاموری، عبدالقادر در دور

شانشوندمی ست که مردم ی آه. این ن شوند تا به زمان حرکت میی همادآن ا

  3۲ورد استعمار است پایان دهند و تاریخ را بسازند.آای که رهمرده

ماریبرتری تکنیکی ارتش یان جنگجشتتکستتتت  های استتتع قایی را آو فری

 های چخماقی و درستتازد. استتتعمارزدگان در بهترین حالت با تفنگناپذیر میتنابجا

های خودکار استتتعمارگران مقابله ها و تیرهای ستتمی با تفنگبدترین حالت با نیزه

ست.  شکست نظامیکنند. با این همه، می سی به معنای پایان مقاومت نی سیا و تمکین 

ن خودداری از تماس با اشتتغالگر آکند، که اولین دیدی پیدا میجهای مقاومت شتتکل

هایی که به ستتمت شتترق فرار آن الجزایری استتت. بستتیاری از استتتعمارزدگان، مانند

ست به اعماق جنگلیا مانند مردم قوم فنگ که تا آن 33 کنندمی  ها پناهجا که ممکن ا

فرار »هامپاتبا، چندین ماال از این گیرند. آمادورت را درپیش میجراه مها 34می برند،
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ها دها و امور آنوبیش به ستتفیهر چیزی که کم»دهد: در مالی ارائه می «از ستتفیدها

بایستی شان، برای سیاهان تابو بود. نمیهایشد، از جمله رفتگرانشان و آشغالمربو  می

 3۵ «ها دست زد و حتی نگاه کرد.به آن

های تانگانیکا ، ستتالح دیگر تمرد استتت. برای ماال، دهقانخرابکاری اقتصتتادی

شوند.جپنبه را می بذرهای سبز  شاندند تا نتوانند  سیرالکون، د 36 و ر جاهای دیگر مانند 

اخذ مالیات آغاز شتتد یا در کشتتور زولو در  1۸9۸هنگامی که برای نخستتتین بار در 

ست به خودداری از پرداخت مالیات می، 19۰6 سیع ختم  «های مالیاتیشورش»توان و

 اجرای رژیم مستتکول به فصتتل مقاومت اقتصتتادی، باید همچنین قتل مأموران 3۷شتتود.

 را اضافه کرد.  39 هاو یا مسموم کردن مسکوالن انبارها توسط موسی 38ایرالجزارضی در 

های مسلحانه برعلیه اشغال ، به سهم خود، پس از شکست مقاومتمقاومت فرهنگی

سترش می صی گ ستعمار، به طرز خا که در  شودیابد. فرهنگ به پناهگاهی تبدیل میا

شده و خوی جهآن حافظ شده تأکیدمعی حفظ و بر هویتِ انکار شود. در مقابل می ار

سط هیکت ستعمرات تو ستعماری در م شایش معدود مدارس ا خارجی،  مذهبی یهاگ

سریع اسالم، در  پیشروىبرای نمونه  40 شود.گذاری میها سرمایهخانهدر مکت  وسیعاً

سالم گونه ادهد که چهشود، نشان میخطه ای که امروزه به نام بورکینافاسو شناخته می

 تژان  41«شتتود.می تبدیل ستتنتی دین مقاومت بر علیه فاتحان اروپایی و رؤستتای»ه ب

 در تحلیل خود از گرویدن جمعی اهالی روستای آهوآ در پایین (تاریخدان)لویی تریو 

های مستتیحایی، که جنبش 4۲ رستتد.گیری میستتاحل عاج به استتالم به همین نتیجه

شترک آنها  صیت م صو شت به مطالبه»خ ست،  43«دادیجهای آبا و اارزشی بازگ ا

ند. جنبشظاهر می یان شتتو یات اد ناصتتری از جزم به ستتهم خود ع قاطی  های الت

قدرتش را از آن خود کنند و آن را »گیرند، برای اینکه استتتعمارگران را به عاریه می

  44«برعلیه اشغالگر مورد استفاده قرار دهند.
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سیجاومت در برابر پروژه، به همین طریق، برای مقهاها و رقصترانه ستعمار ب   ی ا

در آفریقای مرکزی،  (Béni)، با تحلیل رقص بنی (تاریخدان)شتتوند. ترانس رانژه می

های رقص بنی های ایجاد شتتده توستتط گروهاز طریق شتتبکه»کند که مشتتاهده می

شی تدارک دیده میفرهنگ سرک سیون تمرد و  سط دادن  «شوندهای اپوزی و، با ب

 4۵«هارس اغتشاشات اجتماعی استقاللعالئم پیش»های شهری، ود به جشنی خاندیشه

 بیند. را می

شکل ستمرار  ستعمار، تحلیل فرانتس های مقاومت در برابر بردهتنوع و ا داری و ا

مغلوب شتتده، اما »کنند که خاطرنشتتان می ستتازد استتتعمارزده فانون را تصتتدیق می

ست شده، امد ست. او تحقیر  شده ا شکیبایی آموز ن ست. او با شده که حقیر ا ا متقاعد ن

ستعمره ست که اروپایی م ست دهد تا روی او منتظر آن ا شیاری خود را از د شین ه ن

  46«انتظار هستند. در بپرد. عضالت استعمارزده همواره

 

  مقاومت دیاسپوراهای سیاهان آفریقایی

یتی، در کتابی که هائ امعه شناس و دولتمرد اهلج (1۸۵۰تتت1911)آنتِنور فیرم ن 

 وزف آرتور دو گوبینو، کهژی ادپرستانهژهای نکند، به نظریهمنتشر می 1۸۸۵در سال 

ساوی نستار در باب عدمج»کتاب او  سانیژت شر  «ادهای ان سال پیش از این منت بیست 

سخ می، شده بود ستادانه 4۷دهد.پا ی علمشبه و از بنیادهای تکوریک، فیرم ن، به طرزی ا

ستعمار صر جدیدی را برای ادی پرده برمیژدایی نجو  ا سیاه»دارد، و ع اعالن  «نژاد 

سندهمی شور و ولولهکند. نوی سیاهان و در میان ی کتاب، که  سپورای  ی مهمی در دیا

 شود. می آفریکانیسم تبدیلکند، به یکی از طالیه داران پاننخبگان آفریقایی ایجاد می

با ، 19۰۰به انگلیستتی، در ستتال ، نخستتتین باربرای  «آفریکانیستتمپان»ی کلمه

سم الشود، اما آرمان پانظاهر می «کنفرانس پان آفریکن»برگزاری یک  بته آفریکانی
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ست. در اروپا، از قرن هقدیمی شده دهم به بعد، کتابجتر ا سط بردگان آزاد هایی تو

را  در اروپاحقوق آفریقاییان ی هدربار 1۷۲9شتتوند: آنتون ویلهلم آمو در منتشتتر می

ی خرید و فروش و تفکراتی درباره 1۷۸۷کوبنا اوتوباه کوگانو در  48 کندومنتشتتر می

ی خود را می زندگینامه 1۷۸9اولوداه اکیانو در  49رساند،را به چاپ می بردگی سیاهان

، در لندن، بر 1۷۷۲در  (ی اهل ویرجینیابرده)از سوی دیگر، جیمز سومرست  ۵0نویسد.

 لرد قاضتتی دهد. رأیکند و دادگاه حق را به او میی دعوی میخود اقامه علیه ارباب

 و ای که به خاک بریتانیا پا بگذارد، قطعاًهر برده»شتود: ی قضتایی میمانستفلد رویه

صله سی میاین کتاب ۵1« گردد.می آزاد بالفا ی محکم نوعی پایه»توانند ها و این دادر

 محسوب شوند.  ۵۲ «آفریکانیسمپان "تاریخپیش"

ست. اگر قرن هجدهم قرن طالیه  ستین ابتکارات ا داران بود، قرن نوزدهم، قرن نخ

شکل پروژه سابق به آفریقا را به خود میاین ابتکارات  شت بردگان  گیرند. های بازگ

ضاد از اما این پروژه ستین تعریف را را پدیدار می «آفریقا»ها دو تعریف مت سازند. نخ

به دست  (1۸19 تتت 1۸9۸) پروتستان آمریکایی آلکساندر کرومل کشیش سیاهپوست

ی مدیترانه تا دماغه»و از  «از اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند». برای او آفریقا دهدمی

 ت1۸1۲) تعریف دوم از آن مارتین روبینستتون دوالنی ۵3گستتترده استتت. «امید نیک

ست که اعالن می(1۸۸۵ ست، ا سیاهپو شک  ا برای نژاد آفریقایی و آفریق»کند: ، پز

کدام از این دو تعریف هنوز مورد در حالی که هیچ ۵4«ستتیاهان برای حکومت کردن.

شتتکل  «نِگریستتمپان»و  «آفریکانیستتمپان»ی میان اند، مقابلهاستتتفاده قرار نگرفته

 گیرد. می

کاملی گاه ت یک نظر ندان در  ندیشتتم فات، مجموع این ا  ت با وجود این اختال

ستی  ستی)مکانی سیونی سایر طرف»نظر دارند: با یکدیگر اتفاق (اوولو داران دوالنی و 

مهاجرت می خواهند در غرب آفریقا کشتتوری از ستتیاهان پروتستتتان به منظور 

قادادن" ند. "کردنمستتیحی"و  "ارت جاد کن یان ای یا اورلیوس  ۵۵«بوم مارکوس موز
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م ادوارد بورگهارد دوبوآ و ویلیا، امائیکاجنویس اهل ، روزنامه(1۸۸۷ ت19۴۰) گاروی

. اما کنندبا این اوولوسیونیسم قطع رابطه می، شناس آمریکاییامعه(، ج1۸6۸ تتت1963)

 دیگریک با از ریشتته، ها تکیه دارندایدئولوژیک که آن دو بر آن و بنیادهای تکوریک

 . هستند مخالف

ست، و این امر را راه شت به آفریقا ا سألهاولی طرفدار بازگ سحل م . داندیاه میی 

ستتیاهان  انجمن بهبود جامع وضتتعیتکند، تأستتیس می 1916که او در ستتال  انجمنی

(Universal Negro Improvement Association )جهان سیاهآن،  ، و ارگان رسمی ) The 

Negro World )ًسریعا سر برای مراجعی به ،  سرتا ست در  سیاهپو  لتبدی دنیا مبارزان 

ساندن تمدنشوند. گاروی قویاً بمی شنا های قدیمی آفریقا کمک و به ها و فرهنگه 

سیع تأکید شی غرور بر این ترتی  در جنبش و شرکت می نا سیاه بودن  ند. او با کاز 

به  تان در گذشتهطور که پدرانهمان !به نژاد خود افتخار کنید»آورد شوق فریاد برمی

شتآن افتخار می ست، وی هکردند. تاریخ گذ ساختهآن شما زیبا ا ا ایم جهان فردچه ما 

  ۵6«را مبهوت خواهد ساخت.

 شتتود ومبارزه برای افتخار به خود، با این حال، بر یک بنیاد نژادی ستتاخته می

پذیرد که در جستجوی خلوص نژادی است. باالخره اینکه گاروی با مبارزه گاروی می

ر ز بازگشت به آفریقا دوبرای برابری مخالف است که، به نظر او، سیاهان آمریکا را ا

ی شتتود ستتریعاً به چهرهمی پان نِگریستتم محستتوب ۵۷«بنیانگذار»کند. گاروی که می

 گردد. کلیدی آن تبدیل می

  ۵8تم،ی قرن بیسی سیاه در آستانهی مسألهی آثار مختلف دربارهدوبویز، نویسنده

 Nationalپوست ینمردم رنگ انجمن ملی برای پیشرفتدر ایجاد  19۰9خود در  به سهم

Association for the Advancement of Colored People ) ) کند. اگر چه شتترکت می

شتراک نظر دارد،  در مبارزه برای تأکیددوبویز  سیاه با گاروی ا بر فرهنگ و هویت 

ی ی اول باید در چارچوب ایاالت متحدهاما او معتقد استتت که این مبارزه در وهله
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صورت پذی هد. درد. او همچنین برابری حقوقی را در قل  تحلیل خود قرار میآمریکا 

و نیز پنج کنفرانس ، 19۰۰رکن کارگری کنفرانس پان آفریکن لندن، در سال دوبویز 

 شوند. برگزار می 19۴۵تا سال  19۲1پان آفریکن دیگر است که از سال 

ر بویز دوبگاروی و دوبویز، در موضتتوعات بستتیاری، مخالف یکدیگر هستتتند. 

شاءِ ستقل از من شاری می یا رنگ اجتماعی برابری حقوق برای همه، م ست، پاف ند. کپو

دوبویز دهد درحالی که را سر می (Back to Africa) «بازگشت به آفریقا»گاروی شعار 

در حالی  ۵9دهد.را ترجیح می (Africa for Africans)« هاآفریقا برای آفریقایی»شتتعار 

سرمایهمدافع س»که گاروی  سم نظر دارد و دوبویز  60،«داری استرسخت  به سوسیالی

  61پذیرد.می کمونیسم تأثیری هبیش از بیش از اندیش

اً، دهد. او بعدنِگریسم ادامه میها به استفاده از اصطالح پانمدتدوبویز  با این حال

د و کناین اصطالح را رها می، مخصوصاً برای فاصله گرفتن از رویکرد نژادی گاروی

آفریکانیستتم استتتفاده کند. اصتتطالح اخیر ظاهراً برای دهد از اصتتطالح پانترجیح می

سیلوستر ویلیامز  نخستین بار توسط وکیل دادگستری اهل (، 1۸69 تتتت1911)هانری 

مورد 19۰۰آفریکن لندن در ستتال ی مقدماتی کنفرانس پانترینیداد، هنگام جلستته

در  ( African Association ( انجمن آفریقاز بنیانگذار ویلیام 6۲استتتفاده قرار گرفته بود.

ونه هرگ»مخالف دوبویز کند. او مانند است که کنفرانس لندن را سازماندهی می 1۸9۷

سأله ست، رویکردی که هر آن میرویکرد نژادی به م سیاه ا ستی ی  تواند به نژادپر

نار ز پان نِگریسم، از طریق کتوان عبور اآفریکانیسم را میبنابراین پان 63«منتهی شود.

گذاشتن معیار رنگ پوست و جایگزین کردن تعلق به یک ملت مستعمره به جای آن، 

 تعریف کرد. 

ک ها از فراخوان برای یکنند. آنهای پان آفریکن به تدریج تحول پیدا میکنگره

سانی ستعمار ان سالا سمت مطالبهتر در  ستقالل در کنگرههای اول، به  سی منی ا تر چ

ند  – (19۴۵) کت دار تا در آن شتتر یا مه و جومو کن هت –که قوام نکرو گیری ج
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یکی از دبیران ستتیاستتی  (اهل ترینیداد)کنند. قوام نکرومه در کنار جرج پادمور می

 کنگره است، در حالی که جومو کنیاتا، در کنار دوبویز، دبیر دوم کنگره است. 

ید تأک ند  به عنوان ل رو یت،  نگ و هو ند آزادی ملی، در بر فره ظه ای از رو ح

 دوزخیان روی زمین،در ، مشاهده است. فرانتس فانونکشورهای شمال آفریقا نیز قابل

 زند: به مقایسه دست می

. همراه است «بیداری اسالمی»فرهنگی ی هآزادیبخش ملی با پدیدی همبارز

وش و خروش نویسندگان معاصر عرب برای یادآوری صفحات درخشان ج

های اشتتغالگر استتت. پردازیشتتان، پاستتخی به دروغخ عرب به مردمتاری

تمدن ی هشتتوند و گذشتتتهای بزرگ ادبیات عرب ردیف میفهرستتت نام

  6۴آید.عرب با شور و اشتیاق به اهتزاز درمی

فرهنگی و هویتی  داری نشتتدند. نیاز به تأکیدمردمان شتتمال آفریقا متحمل برده

سخی به انکار خبرای آن شمار میها پا ستعمار به  شدید ا رودو هرچند که این شن و 

داری جدیدتر و گستردگی آن کمتر است. با این حال هنگامی انکار، در مقایسه با برده

صحرای آفریقا در جریان  شمال و جنوب  شباهت میان روندهایی که در  که فانون بر 

حققان الجزایری، کند، حق با او است. محفوظ کدّاش و جاللی ساری، ماست تأکید می

اال عددی از تالشم تابهای مت به منظور حفظ ک قدیمی های مردمی  ماد)های  های ن

شته ستعمارگذ ست می (ی قبل از ا شرف اثرات مابتی را که  6۵دهند.به د صطفی ل م

شتند به ها در مکت ی این کتابی مخفیانهمطالعه خانه در دوران کودکی بر روی او دا

   66آورد.خاطر می

 ی استعماریهادر قلب متروپل

ستعمارها همه باعث ایجاد روندهای مهاجرت می شوند، این روندها، برحس  اگر ا

شکل استعمار و جوامع مستعمره متفاوت هستند. برای فرانسه، مهاجرین اهل کشورهای 
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آیند. این دهند که از مستتتعمرات میمغرب اکاریت بزرگ مهاجرینی را تشتتکیل می

شتتود. تحول کمّی مهاجرت کارگران را شتتامل می ها والجزایری مهاجرت استتاستتاً

 ۵۷۲6۴به 191۸اول قرن بیستم، سریع و مداوم است. رقم آن در ی هها، در نیمالجزایری

مهاجرت اهالی  6۷شود.نفر بالغ می 1۴۸۲61به  193۷نفر و در  1۰9۸۴9به 19۲3در ، نفر

صحرای آفریقا  سه واقع در جنوب  ستعمرات فران سیار کمم ول آن تر و تحبه متروپل ب

ست: بین  سته تر ا سال ۵۰۰۰تا  3۰۰۰آه نفر در  13۵1۷ 68 ،19۲۰ی های دههنفر در 

19۴6. 69  

ند. تا سال خواها را فرامیها و پاکستانیها، هندیی خود اساساً آنتیلینوبهبریتانیا به

صرف19۴۵ صلیت آن،  ساکنان رنگین»ها، نظر از ا ستعداد  ا هزار هت بریتانیا به دهپو

ی اول قرن بیستتتم، فقط یک های استتتعماری دیگر، در نیمهقدرت ۷0 «رستتد.نفر می

 ژیکدر بل 19۴۵بینند. برای نمونه در سال ها را به خود میفریقاییآای مهاجرت حاشیه

  ۷1کردند.فریقایی زندگی میآ 1۸3۸تنها 

های مه جا به پختگی آگاهیی کمّی آن، در هاین مهاجرت، مستتتقل از جنبه

ستی قویاً یاری می سیونالی سًا نا سا شور را ا ساند. ماال پرتغال، که مهاجرین به این ک ر

شکیل می دادند، بر این امر گواهی می شجویان ت دهد. تعداد مهاجرین به پرتغال، تا دان

 شتتد. رهبرانزمان استتتقالل مستتتعمرات این کشتتور، تنها به چند هزار نفر محدود می

(، نگوالآ اهل)گوستینو نتو (، آاهل گینه)میلکار کابرال آ افرادی چون ت استقالل طل 

سانتو سپیریتو  سانتومه)آلدا ا سبزاهل دماغه)رس ، پدرو پی(اهل  سلینو دوس(، ی   مار

از  بردند. بسیاریدر لیسبون به سر می تتتو بسیاری دیگر  (اهل موزامبیک)سانتوس 

شهر، یا دقیق تر بگوئیم در ها برای اولین بار در اآن ش یهخانین   ریویان امپراتوجدان

(La Casa dos estudantes do Império)۷۲کنند.، با یکدیگر مالقات می  

و  1919بنیانگذاری انترناستتیونال ستتوم در ، در روستتیه191۷انقالب بلشتتویکی 

سیاری از مهاجران را در تمامی مترو ست طبیعتاً ب شکیل احزاب جدید کمونی های لپت
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شتم، اروپایی مجذوب می شر  ه ست»کند.  شر از بی شدن در  «ویک  برای پذیرفته 

تصاص ی استعمار اخ، به مسأله(ی دوم آن به تصوی  رسیدکه در کنگره)انترناسیونال 

 گذارد: دارد. لحن آن جدید است و مضمون آن جای شبهه باقی نمی

عمرات استتت یا بر ها دارای مستتتنآوازی ژاحزاب کشتتورهایی که بور»

ی مستتتعمرات و ملل در خصتتوص مستتأله، کند بایدها ستتتم وارد میملت

شی کامالً، ستمدیده شن صریح یک خط م شته و رو شند. هر حزب  دا با

سوم وظیفه دارد بی سیونال  سم متعلق به انترنا رحمانه عملکردهای امپریالی

ه در عمل بخش، نه در حرف بلکنبش رهاییجکندو از هر  را افشتتا "خود"

هان خرو ید و خوا ما فاع ن های متروپل از مستتتعمرات امپریالیستتت جد

  ۷3«شود.

پل حلمترو به م پایی، در این دوره،  یان ضتتتد های بزرگ ارو قات م های مال

ستعمارگرایی ستعمرات تبدیل می، ا سپورای اهل م شی از دیا سم و بخ د. در شونکمونی

نی اول و دوم، تعداد زیادی ستتازمان هاجنگ جبین دو ی هی این امر، در فاصتتلنتیجه

ت. های بعد دانسبیداری استقالل در دهه درآمدپیشتوان آن را شوند که میتشکیل می

که  گستتترده وخروشجوشبا این ، مستتتقیم یا غیرمستتتقیمها، رهبران استتتقالل

گرفت می را دربر ت لیسبون پاریس، نیویورک، لندن یادر  تدیاسپوراهای آفریقاییان 

ست که باعث مید سه دارای دو ویژگی ا  شود تا تماسر تماس بودند. با این حال فران

تر و میان مهاجرین آفریقایی و جنبش کمونیستی در این کشور از جاهای دیگر عمیق

سترده سیار زیادی از آفریقاییان گ شد. این دو ویژگی عبارتند از مهاجرت تعداد ب تر با

سترده شعاب گ سه و ان ستی کبه فران شکیل حزب مونی ست و ت سیالی سو ها از حزب 

 . 19۲۰کمونیست فرانسه در سال 

 19۲1در ستتال  ( UIC –L’union intercoloniale ( «ی مستتتعمراتاتحادیه»ایجاد 

شریه سازمان برای  (منفور) Pariaی آن ون ست. این  شکیالتی این تماس ا ترجمان ت
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سی ضای آموزش  ست یک ف سیونالی سیاری از رهبران نا ستب سی ا  رهبرانی مانند تتتت ا

)ستتنگالی( یا  ۷6)الجزایری(، المین ستتنگور ۷۵)ویتنامی(، مستتالی حاج ۷4هوشتتی مین

و و همچنین شتتکلی استتت که به نخستتتین )اهل ماداگاستتکار( ۷۷ستتاموئل استتتفانی

ست الهام میسازمان سیونالی شد. های نا ستعمرات کمیته»بخ  یاین در واقع بخش م

ست فران ست که مغربیمرکزی حزب کمونی به  (ویتنامی)ها و نگویان ده ترویان سه ا

صر  سایر عنا ستعمراتاتحادیه»آن تعلق دارند. فرد اخیر به همراه  سال «ی بین م  در 

صمیم می 19۲6 ست را ایجاد کنند: ت سیونالی شمالی آفریقستارهگیرند احزاب نا در  ای 

سیاهکمیته، 19۲6مارس  ستقل (ویتنام)آنام  حزبو 19۲۷در مه  ی دفاع از نژاد  در  م

 ۷8«شوند.به این ترتی  متولد می 19۲۷ژوئن  ۲6

ستعماری  ضدا سایر کشورهای اروپایی نیز تبلیغات  احزاب جوان کمونیست در 

ضعیف آنرا به پیش می صل ها مانع از آن میبرند، اما نفوذ  شابهی حا شود که نتایج م

د و احزاب کمونیست به یک قط  شونها، با وجود این ضعف، برقرار میشود. تماس

 گردند: مرجع تبدیل می

با  ،چند آفریقایی رادیکال، در حین گذراندن تحصتتیالت خود در بریتانیا

ست تماس برقرار می شه کنند و تحت تأثیررهبران احزاب کمونی ی هااندی

سی آنها قرار می گیرند. این مورد ج. کنیاتا اهل کنیا، ق. نکرومه اهل سیا

تغنا،  اهل گامبیا و ا. ک. موسازی  اهل نیجریه، ف. ف. اسمال ماکولی .ه

ست  ست در آفریقای پرتغالی [...]اهل اوگاندا ا سی شنفکران مارک زبان، رو

ند آگوستتتینو نتو  یان)مان ههبن  و (ی خلق برای آزادی آنگوالگذار جب

کابرال  کار  یان)آمیل نه و جزایر بن قا برای استتتقالل گی گذار حزب آفری

سبزدماغه شور تربیت  در پرتغال تحت تأثیر حزب (ی  ست این ک کمونی

  ۷9یابند.سیاسی می
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ست، و. ا. ب. دوبویز اهل آمریکا و ج. پادموردو رهبر پان  اهل ترینیداد آفریکانی

ثیر کنند. تأبه نزدیکی با جنبش کمونیستتتی کمک می 193۰و  19۲۰های نیز در دهه

کننده انیستتم، که در باال تذکر داده شتتد، تعیینآفریکهای پانها بر تحول کنگرهآن

ست. نتیجه سازمانا ستی،  هی یک دی دیگر تماس مهاجرین آفریقایی با جنبش کمونی

در بروکستتل استتت که بر بستتیاری از رهبران  19۲۷ی ضتتدامپریالیستتتی در کنگره

از  گذارد. نهرو از هند، مستتالی حاج از الجزایر، محمد حتّیناستتیونالیستتت تأثیر می

سنگال، البکری سنگور از  سوریه در این کنگره با یکدیگر مالقات  اندونزی، المین  از 

 شود. کنند و مناسبات پایداری میان آنها برقرار میمی

ونیستی بر کم ی جنبش، در اثر نفوذ فزاینده«انترناسیونال سوسیالیست کارگری»

ضعی می سپورای آفریقایی، مجبور به اتخاذ موا ضع قبلمعتدلشود که دیا ی آن تر از موا

انترناستتیونال »ی ی کنگرهاستتت. یک قطعنامه (که آشتتکارا استتتعماری بودند)

ست... سیالی سل برگزار می19۲۸، که در اوت «سو دارد که اظهار می، گردددر بروک

قطعنامه،  80«کند.های استعمارزده را نفی میی خارجی بر خلقسوسیالیسم، اصل سلطه»

ستعمرات را ب سیم میم ستعمراتی که ه دو گروه تق  شرایط تمدن»کند: گروه اول، م

ستقل مدرن ستقالل آن «م ستعمراتی را دارا هستند و باید از ا ها دفاع کرد. گروه دوم م

هستند که برای استقالل آنها آماده سازی الزم است. اما ترجمان این قطعنامه برحس  

ستقل کار ست: حزب م ست متفاوت ا سیالی سو ستقالل »در بریتانیا از  81گراحزاب  ا

های از جنبش»و  «کندی کشتتورهای مستتتعمره دفاع میکامل و بی قیدوشتتر  همه

ستی ماوراء سیونالی شتیبانی می نا سوی  8۲.«نمایدبحار پ سیونال »برای بخش فران انترنا

سأله (SFIO) سوسیالیست کارگری ست عبارت م سرمایه»از  ا ستعمار   داری بهتبدیل ا

 توجه است.  قابل تفاوت 83«ی تمدن بشری.لند مرتبه و برادرانهیک کار ب

ستعماری در متروپل، دو جریان پانموازات این قال به ضد ا ستبندی    آفریکانی

سه پیدا میگوش شنوایی را در فران سندگان های  شار مجموعه ای از آثار نوی کنند. انت
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ست در  سیاه، تحت عنوان 19۲۵سیاهپو سط آلن لوروآ (The New Negro) جهان  ، تو

ی الک به جنبش تأکید بر هویت سرعت می بخشد. برخی از مبارزان آفریقایی از ایده

سیاه بودن» شت به آفریقا»و  «مفتخر از  ان کنند. برخی دیگر از مبارزدفاع می «بازگ

ستعمار را اصالح کنند و یا آننبرد برای برابری را ترجیح می  دهند، با این ایده که یا ا

های نسل دانشجویان تحلیل، 193۰ی های دههرا از میان ببرند. به این جریانات، در سال

سال ستمرات در  ضافه میاهل م شوند. یکی از های میان دو جنگ جهانی اول و دوم ا

ز است که تنها یک شماره ا دانشجوی سیاهی نخستین تجسمات این جریان اخیر نشریه

شر می193۵آن، در مارس  شریه از جمله نتیجه، منت شار این ن ولد پلکوی کار شود. انت

سنگالی  سنگور  ست)سدار  سیالی سو سزر مارتینیکی  (هانزدیک به  ه بعداً به ک)و امه 

سه می ست فران ست. به این ترتی  جنبش  (پیونددحزب کمونی آغاز  «ستاییسیاه»ا

ستقاللشود که تأثیر عمدهمی سیر رهبران ا شورهایای بر خط  سوی طل  ک زبان فران

 واقع در جنوب صحرای آفریقا خواهد داشت. 

 

 چپ اروپایی و مستعمرات

س  آگاهی  آفریقاییرین جهای اروپایی و مهااگر تماس میان چپ به اروپا به ک

بخشتتد، اما این تماس همچنین با تضتتادهای ناستتیونالیستتتی این مهاجرین ستترعت می

ه به احزاب کمونیستتت ژویبه های آفریقاییکمونیستتتشتتود. بستتیاری مشتتخص می

ی ثانوی ی استتتعمار را یک مستتألهگیرند که چرا این احزاب مستتألهایراد می اروپایی

ست را محکوم میکنند. آنتلقی می سیونال کمونی صمیمات انترنا کنند ها عدم اجرای ت

ست به انتقاداتی که به آنها میو از ای  ستنده توجه بی شود کامالًنکه احزاب کمونی

 کنند. می تأسف اظهار
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ی نماینده مانوئیلسکی یمیتریباید گفت که این انتقادات شدید و صریح هستند. د

ست در ی همین کنگرج، در پنشوروی سیونال کمونی ست 19۲۴انترنا ، احزاب کمونی

 دهد: شدت مورد حمله قرار میفرانسه و انگلستان را به

دیدای تعیین شتتده برای ، از هفت کان[در فرانستته]خرین انتخابات آدر 

اد ژز نمایندگان نجمستتتعمرات تنها یک نفر بومی استتت. چرا نتوانستتتید، 

تر فعلهنوز من رفقای انگلیسی ما  [...]مسلط، کاندیدای دیگری پیدا کنید 

ستند. آن سی تحت تأثیر پیشها بیشه داوری نژادی قرار دارند تر از هرک

به »قالب روستتیه فریاد برآوردید: . ما از شتتما که هنگام حمله به ان[...]

بستتیار ممنون هستتتیم. انترناستتیونال  !«ی شتتوراها تعدی نکنیدروستتیه

مستتتعمرات را رها »کمونیستتت، روزی که شتتما دلیرانه فریاد برآورید: 

  84تر به شما تبریک خواهد گفت.از این هم بیش !«کنید

ضع  ست اروپایی،  احزاب موا سال کمونی شن، 19۲۵از  ضد تر میرو شوند و 

ستعمارگرایی این احزاب قابل ست تر میتر و تهاجمیتوجها شود. جدا از حزب کمونی

سه، هیچ یک از این احزاب از نفوذ کافی برای رهبری کمپین ستعماریفران ضدا  های 

گسترده برخوردار نیستند. در فرانسه، عملیات ضد استعماری یکی پس از دیگری انجام 

های بر علیه جشن ۸6 بر علیه جنگ در سوریه، 8۵یه جنگ ریف،گیرند: کمپین بر علمی

  8۷.صدمین سال استعمار الجزایر

ست  ی مردمیجبههبا این حال، پیروزی  شی حزب کمونی سه آغاز تغییر م در فران

ست. ائتالف سه ا ستبا رادیکال فران سیالی سو سم در ها و  شی ها، که به دلیل اعتالی فا

شت، موج  می ستاولویت قرار دا ستقالل برای ها دیگر از مطالبهشود تا کمونی ی ا

 یو برخ کندمی مأیوس راها برخی مستتتعمرات حرفی نزنند. این چنین تغییری الزاماً

کنند. در هر دو مورد فعالین ناسیونالیست از این پس می خیانت تلقی یک را دیگر آن
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شبیه  طرفداران»اردوی  کنند که دربه حزب کمونیست فرانسه به عنوان حزبی نگاه می

شدن»قرار دارد.  «شدن شبیه  ستقالل، را ، در واقع برابری حقوقی «طرفداران  و نه ا

 کنند. عنوان دورنمای مطالبات استعمارزدگان پیشنهاد میبه

یا این منطق شتتبیه تان برد. هنگام ظهور جنبش بزرگ ستتازی را به ارث نمیبری

مریکا ی خود در آیر از دست دادن سیزده مستعمرهتأثها تحتاستعمارزدایی، بریتانیایی

ضع ظاهراً بازتر1۷۸3در  ستقالل، موا صورت ، ، پس از یک جنگ طوالنی ا و در هر 

ستی ستم ادارهتری اتخاذ میپراگماتی سی ستقیمکنند. آنها، پس از ایجاد  در  ی غیر م

یده با این ا)مستعمرات خود، در اعطای شکلی از خودمختاری سیاسی به استعمارزدگان 

  تر از همتایان فرانسوی خود محتاکم (که تغییر بسیار تدریجی صورت خواهد گرفت

شود، یعنی دولتی که از خودمختاری هستند. در پایان این روند وضعیت سلطه دیده می

عنوان داخلی برخوردار است اما عضو امپراتوری باقی می ماند. ماال کانادا یا استرالیا به

شنهاد میمدل برای  ستعمرات پی سیای گذار میشود. با این حال، دورهسایر م ر تواند ب

 طوالنی باشد. 

سخنرانی خود در مجلس عوام به مالکولم مک ستعمرات بریتانیا، در  دونالد، وزیر م

 کند:این منطق را چنین خالصه می 193۸دسامبر  ۷تاریخ 

 یدر میان همههدف نهایی امپراتوری بریتانیا گستتترش تدریجی آزادی 

تواند می [...]کنند، استتت ، در هر کجا که زندگی میاعلیحضتترت اتباع

های که برخی از بخشها طول بکشتتد، قبل از اینها یا حتی قرننستتل

  88امپراتوری استعماری بتوانند به خودمختاری دست پیدا کنند.

ی احتراز از توان چنین خالصتته کرد: اعطای خودمختاری برامنطق بریتانیا را می

ست، اما در عین  ستقالل. حزب کارگر به طور کلی با این رویکرد موافق ا نبرد برای ا

بریتانیا  «پذیرىانعطاف»ی گذار کوتاه باشتتد. ولی حال خواهان آن استتت که دوره
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ست. به صادی و که اهدافمحض این عمومی نی ستعمار  اقت شند، ا ستراتژیک مهم با ا

 دهد. های اروپایی را نشان میسایر قدرت ی خشنچهره بریتانیا همان

شت طوالنی تجربیات  ستعمار، در آفریقا و مقاومت در برابر برده)این انبا داری و ا

بنیان تاریخی کس  آگاهی ناسیونالیستی است که پس از جنگ جهانی  (در مهاجرت

 رسد. دوم به پختگی می
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 ۸۴ . Dimitri Manouilski , Rapport à la vingtième séance le 30 juin 1924 , Editions Correspondance 

internationale , Québec , 1980 , p. 216 – 217.  
ی مسلحانه برای کس  استقالل و برقراری تحت رهبری عبدالکریم مبارزه 1919. در سال ۸۵

کشد. عبداالکریم و یارانش نخست به درازا می 19۲6شود. این مبارزه تا سال غاز میآ «جمهوری ریف»

یف شوند. جنگ رها درگیر میبا ارتش اسپانیا، سپس با ارتش فرانسه و دست آخر با هر دو این ارتش

ی آزادیبخش ملی آفریقا است. حزب کمونیست فرانسه کمپین شجاعانه ای را به نخستین مبارزه

کند و خواهان خروج نیروهای طلبان و در محکومیت امپریالیسم فرانسه هدایت میاز استقاللحمایت 

 خواند. شود و سربازان فرانسوی را به برادری با شورشیان فرامیاستعماری از مراکش می

ه گیرد کمیآزادیبخش ملی دیگری به رهبری سلطان العطاش در سوریه در ی همبارز 19۲۵در سال . ۸6

به  ای راحزب کمونیست فرانسه دوباره کمپین ضد استعماری شجاعانه. کشدبه درازا می 19۲۷سال تا 

ی نظامی فرانسه و استقالل ملی ، مانند مورد مراکش، خواهان قطع مداخلهحزب کمونیست. بردپیش می

 شود. می

سال  های صدمینشنکردن استعمار فرانسه، به مناسبت ج حزب کمونیست فرانسه، به منظور افشا. ۸۷

 کند. استعمار الجزایر کمپینی را برای تحریم کاالهای وارد شده از الجزایر سازماندهی می

۸۸. Malcolm Macdonald , « Discours aux Communes du 7 décembre 1938 » , in Marc Michel , 

Décolonisations et émergence du tiers monde , Hachette , Paris , 1993 p. 24.  
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 های انقالب آفریقاچهره

 ( 3 ) 

  

 

حدود یت مکولن وزیرانی که مسآاستقالل نیست که در زادی واقعی این شبهآ

صادی روبه ستیالیدارند با اقت ستند که تحت ا س رو ه ار تعماری قرپیمان ا

زادی عبارت است از پایان بخشیدن به حیات نظام استعماری، از تفوق آدارد. 

ستمگر و از  شدن به یک ایالت»زبان  ستعمارگر گرفته ت «تبدیل  شور ا ا ک

سابق را کماکان در تارو پود فرهنگ ی هاتحاد گمرکی که در واقع مستعمر

 دارند. میو مد و تصاویر استعمارگر باقی نگه

 19۵8، آوریل «المجاهد» رانتس فانون،ف

 

شتکل مبتارزه را  »ستازد کته ختود خاطرنشتان میی هزندگینامتنلسون مانتدال در 

رستد کته تحتوالت بته نظتر می1 .«کنتد و نته ستتمدیده همواره ستمگر تعیین می

 های بعتتد از جنتتگ جهتتانی دوم، دیتتدگاه او را تأییتتد، در ستتالستتتعمارجهتتان ا

شتود کتته هایی میهتتا و آشتوبومرجدوم موجت  هرججنتتگ جهتانی  .کننتدمتی

شتکنند. استتعمار را درهتم می ژیکهای متادی، سیاستی و ایتدئولوبسیاری از پایته

هتا تتن از یکی از نتایج این جنتگ آن استت کته استتعمارزدایی را در نظتر میلیون

در شترایط و اوضتاع  هتای استتعماریقتدرتستازد. تصور میمردم مستعمرات قابل

شتتوند، حتتتی اگتتر شتتده محتاطانتته، در را بتته روی اصتتالحات مجبتتور میجدیتتد 

گیرنتد: در سراستر قتاره، آگتاهی ملتی بگشایند. امیدهای مردمی همه جتا را فرامی

های شتود. اگتر چته مطالبتات ناسیونالیستتی شتکلآفریقایی با قدرت تمام بیان می

ف وستیعی از آمیز، کته طیتهتای مستالمتاز فعالیت)گیرنتد متنوعی بته ختود می
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امتا ایتن تفتاوت را نبایتد چونتان (،ی مستلحانه گیرند، تا مبارزهاقدامات را دربر می

فریقتا تحلیتل کترد. آ «فرهنگتی»رهبران یتا تنتوع  «شخصیت»انعکاس مکانیکی 

طور کتته مانتتدال یتتادآور های استتتعماری، همتتانگونتتاگونی شتترایط و سیاستتت

ی بتته استتتقالل را توضتتیح شتتود، تنتتوع اشتتکال مبتتارزه و کیفیتتات دسترستتمی

 دهند. می

 داردی استعمار شکاف برمیهنگامی که شالوده

ادپرستتتی ژه در نژوی، و بتتهبنیادهتتای ایتتدئولوژیک استتتعماردر  جنتتگ جهتتانی دوم

، ی نازیستتمتجربتته انتتدازد.ن زمتتان مستتلط بتتود، شتتکاف میآکتته تتتا  ژیتتکبیولو

، بترای نخستتین «دپوستتانسفی»دهتد. گروهتی از شرایط و توازن قوا را تغییتر می

ا بترای متردم مستتعمرات حفتظ شتده بتود جکه تا این )ادی را ژمرات  نبار، سلسله

تحتت استتعمار  کشتورهای اروپتایی کننتد.اعمتال می «سفیدپوستتان»ستایر بتر (

شتوند کته ایتن کشتورها، طتی ها متحمل همتان بالیتی مینآیند و مردمان آدرمی

، امته سته زر انتد.کشتورهای مستتعمره تحمیتل کرده ها نفر مردمها، بر میلیونقرن

 کند: می جهایی را از این بلبشو استخرادرس ،19۵۴در 

انگیتتز ختتود هنگتتامی کتته هیتلتتر بتترای نخستتتین بتتار اظهتتارات نفرت 

  زده جتزد، مردمتان اروپتا ممکتن بتود تعار متیجت اد برتر راژنی هدربار

  نکتردیمو زیترا قتبالً جتعشوند. بقیه، یعنی متا متردم مستتعمرات، زیتاد ت

بلکتته از دهتتان  ،هتتا را شتتنیده بتتودیم، نتته از دهتتان هیتلتترایتتن حرف

وری بتزرگ آو شتاید نتو[... ]های استتعمارگر از دهتان قتدرت ،ماناربابان

هتای استتعماری را بتر مردمتان اروپتا ن روشآهیتلر صرفاً در این بود که 

ی حفتظ منتافع ختود، اعمال نمود که کشورهای اروپایی تا ایتن زمتان بترا
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هتای غیتر اروپتایی هتا را بتر ملتنآکه ختم بته ابترو بیاورنتد، نآبدون 

  ۲ اعمال کرده بودند.

را یکتی از علتل اساستی  3«در قلت  ختاک اروپتا»فرانتس فانون این استعمار 

ن بتتا نتتوعی آی جشتتدن تتتدریایگزینجو  ژیتتکادپرستتتی بیولوژنشستتتن نعق 

ادپرستتی ناپدیتد نمتی شتود، امتا شترایط ژچته ن داند. اگترادپرستی فرهنگی میژن

کند تتا نقتاب جدیتدی بتر چهتره بزنتد. استتعمار نیتز، بته جدید آن را مجبور می

ی ایتن امتر ی ختود را تغییتر دهتد و در نتیجتههمین صورت، مجبور استت چهتره

هتتای تحتتت استتتعمار قتترار امکانتتات جدیتتدی بتترای مبتتارزه در ختتدمت خلق

 گیرد. می

ای در هتتا بتته نحتتو گستتتردهجتتایی کتته مردمتتان آناز آندر مستتتعمرات، 

اند، بته زیتر ستؤال بتردن استتعمار بتا حترارت نبردهای ضد نازیسم شرکت جستته

امن استتتورا، تاریختتدان فرانستتوی، چنتتد رقتتم را ژگیتترد. بنتتتتتری صتتورت میبیش

، بنتا بته آمتار وزارت جنتگ فرانسته، ده هتزار 19۴۰در مارس »کند: یادآوری می

هل هند و چین، در کنتار ده هتزار سترباز ماداگاستکار و شصتت و هشتت سرباز ا

بردنتد. درهمتین زمتان هزار و پانصد سرباز افریقتای ستیاه در فرانسته بته ستر می

 4«شتد.تعداد نیروهای اهل شتمال آفریقتا بته سیصتد و چهتل هتزار نفتر بتالغ می

وری امپراتتت کننتتد.های استتتعماری دیگتتر نیتتز بتته همتتین منتتوال عمتتل میقتتدرت

در جریان جنگ، دو میلیتون و نهصتد و هفتتاد و سته هتزار نفتر از اهتالی ،بریتانیا

هتا اهتل هنتد نآکند، که دو میلیون و پانصتد هتزار نفتر از مستعمرات را بسیج می

ختر دویستت و آایتن بختش در میتان  تو بقیه از اهالی سایر مستعمرات هستتند 

  ۵ فریقای غربی هستند.آپنجاه هزار نفر از اهالی 

های اساستی این مشتارکت در نبردهتا تجربته ای استت کته یکتی از استطوره

های شتکند. در ستالرا درهتم می ،«مترد ستفید» ناپتذیریشکستت استعمار، یعنتی
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ی شکستتت ی شتتوک و جراحتتت ناشتتی از فتتتح استتتعمار و استتطورهبعتتد، نتیجتته

 شوند. ناپذیری استعمارگر با دقت حفظ و نگهداری می

، بتا تحلیتل روابتط (تاریختدان اهتل کنگتو برازاویتل ) مبتو ت آبراهام ندینگا

نشتین، رونتد تولیتد و بازتولیتد ان مستعمرهییتنگاالها در کنگتو برازاویتل بتا اروپا

 شود: این اسطوره را یادآور می

هنگتتام گیرافتتتادن، تبعیتتت کتتردن از متترد ستتفید یتتا رنتتج ختتود را 

کشتیدن استت. بته تحمل کردن بهتر از مقاومت کردن و دو برابتر رنتج 

مترد ستفید ایجتتاد  و برتتریی شکستت ناپتتذیری ایتن ترتیت  استطوره

ای . ستتفیدها ختتود بتتر ضتترورت تتترویج چنتتین استتطوره[... ]شتتود می

کننتد، هتر بتار کته وستایل آن را در اختیتار آگاهی دارنتد و ستعی می

 6برتری خود را نشان دهند.،دارند

شتود. مضتمون تتاریخی میاین استطوره، بعتد از جنتگ جهتانی دوم، متالشتی 

ی محکومتان، بته وقتایعی ماند. آنهتا، ماتل همتهها دور نمیجنگ از نظر آفریقایی

ستتازند، توجتته دقیتتق دارنتتد و بتته های استتتعمارگران را برجستتته میکتته ضتتعف

زادی، ایتن وقتایع را متد نظتر قترار آمنظور زنده نگهداشتن امیتدهای ختود بترای 

ی ایتن وقتایع استت کته هتاییتی از جملتهدر دهند. نخستین جمهوری ستیاهان می

کشتورهایی کته بته دنبتال حتق  نماد سیاسی فخر و آزادی، بترای ستایر»سریعاً به 

پیتروزی متردم اتیتوپی  ۷«شتود.تعیین سرنوشت سیاستی ختود هستتند، تبتدیل می

نمتتاد »ایتتن کشتتور را بتته  ،در آدووا، در برابتتر ایتالیتتای تجتتاوزگر ،1۸96در 

کنتد. مشتارکت ستربازان اهتل تبتدیل می 8«فریقتاآستتقالل در زادی و اآی هیگان

 ی شکستتت ناپتذیری استتتعمارگراستطورهمستتعمرات در جنتتگ جهتانی اول نیتتز، 

هتا روایت ،ستازدهامپاتته بتا خاطرنشتان میمادوآطور کته همانکند. را متزلزل می



 کدام استعمارزدایی؟ ۷62 

رونتتد و می دورافتتتاده تتترین روستتتاها هتتا ی ستتربازان قتتدیمی تتتاو حکایت

انستان ستفید ابرمتردی نیستت کته از حمایتت الهتی یتا شتیطانی »موزند که آمی

هتا دارای ستجایا و معایت ، نآهتا استت و ماننتد نآبرخودار باشدو او انسانی ماتل 

  9« باشد.قدرت و ضعف می

ی هاستتطور (نتتگجغتتاز آدر )هتتای اروپتتایی های ارتشاگتتر شکستتت

ایتن تحتول بتر  شتکند،می های استعماری را ناگهتان درهتمناپذیری قدرتشکست

و همدستتی  19۴۰بته دلیتل شکستت ایتن کشتور در ) تری داردفرانسه تأثیر عمیق

. در حتالی کته بریتانیتا در مقاومتت در برابتر تهتاجم (لمان نتازیآیم ویشی با ژر

شود، فرانسه قتدرتی شکستت ختورده و دچتار تفرقته معرفتی آلمان متحد ظاهر می

 شود. می

 ،19۴۲در  مریکتایی و بریتانیتایی در در شتمال آفریقتاپیاده شتدن نیروهتای آ

گویتد، بتر در شرایطی که روزولتت آگاهانته از حتق تعیتین سرنوشتت ستخن می

گتتذارد. لتتویی ریگتتو، معلتتم در تتتأثیر می قویتتاً آگتتاهی استتتعمارزدگان شتتدیداً و

کنتد. او ایتن بعتد از جنتگ را مشتاهده می «تغییتر طترز فکتر بومیتان»الجزایتر، 

حیایتت شتدن فرانسته پتس از شکستت بی»دانتد: ی عوامتل زیتر مینتیجه تغییر را

هتا و ، مخصوصتاً بتا آمریکایی19۴۲، و تماس بتا نیروهتای متفقتین از ستال 19۴۰

هایی کته در نبترد بترای آزادی فرانسته شترکت کترده بودنتد، بازگشت الجزایری

 10 هایشان.و انتظار پاداش داشتند، به خانه

های سیاستتی و وگوی ستتازمانیگتتر تنهتتا طتترف گفتتتفرانستته از ایتتن پتتس د

، در شتتهر 19۴3انویتته ژ ۲۲مبتتارزان ناسیونالیستتت نیستتت. ستتلطان متتراکش، در 

رهبتتر  زایتتر، فرحتتت عبتتاسجکنتتد. در النفتتا بتتا فتترانکلین روزولتتت دیتتدار میآ

 (مریکتتاآ جمهتتورسیتتیمستتتقیم ری هنماینتتد)ناسیونالیستتت بتتا رابتترت متتورفی 

ان مراکشتی یتک نستخه از مانیفستت ختود را همزمتان مبتارز کنتد.گو میوگفت



 

 
 

 ی حمیدرضا سعیدیانسعید بواماما / ترجمه ۷63

گذارنتتد. مریکتتا و انگلستتتان میآهای در اختیتتار مقامتتات فرانستتوی و کنستتولگری

 «المللتتیی بینجامعتته»فریقتتا، ظهتتور آدر کشتتورهای واقتتع در جنتتوب صتتحرای 

نیتز باعتث  (های استتعماری اروپتایی اربتاب نیستتندکه در آن دیگر فقط قدرت)

  شود.میپرورش افکار 

 

 الملل؟حقور، ستون فقرات نظام بین

عنوان تنهتتا طتترف هتتا کنتتار گذاشتتتن قتتدرت استتتعماری، بتتهبتترای آفریقایی

خصوص از آن جهت محرک و جتذاب استت کته نظتم نتوین جهتانی وگو،بهگفت

های ختود بنگرنتد. بتر ویرانته «هتایمتروپل»کند که فراتتر از ها دعوت میاز آن

کته قبتل از جنتگ نشتان داده بتود قتادر بته ) «ملتل یهامعتج»نگ بته جتای ج

ستازمان ملتل متحتد. از ایتن شتود: سازمان جدیتدی ظتاهر می (تضمین صلح نیست

های نامتتهها و توافقاعالمیتته ها،، منشتتور19۴۰ی نظتتر، از همتتان ابتتتدای دهتته

الملتتل جانشتتین یکتتدیگر بین حقتتوق بتتر رجحتتان منظور تأکیتتدالمللتتی بتتهبین»

های گتردد. شتناعتصتلح پایتدار برقترار میعنوان ستتون وق بشر بهشوند و حقمی

در جهتان بعتد از جنتگ نقتش مهمتی  «حقتوق»نازیسم در تعیین جایگتاه جدیتد 

 دارند. 

انداز یتتک استتتعمارزدایی چشتتم ،بتترای اذهتتان دورانتتدیش ایتتن تحتتول،

، طور کته فرانستوا ماستپرو، ناشتر و فعتال سیاستیگشاید. همانآمیز را میمسالمت

 کند: خاطر نشان می

 منظور غلبتته بتتر توتالیتاریستتم هیتلتتری، منطقتتاًمتفقتتین غربتتی، بتته

ی ضتد توتالیتاریستتی را ژولوئبایستی در برابر متردم جهتان یتک ایتدمی
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ی هکردنتتد کتته منشتتور ستتازمان ملتتل متحتتد و ستتپس اعالمیتتاعتتالن می

هتتانی حقتتوق بشتتر ترجمتتان آن بودنتتد. پتتس، ختتواه نتتاخواه، در ج

شتد نظتام استتعماری های سترکوبگر، مشتکل میافشای سیستمچارچوب 

ها ی انستانها نیتاورد. اعتالن آرمتان آزادی همتهرا در شمار این سیستتم

بتتدون در برگتترفتن استتتعمارزدگان. ستتخن گفتتتن بتته نتتام بشتتریت و 

  11بخشی از آن را به حساب نیاوردن، امکان نداشت.

رانکلین روزولتتت و توستتط فتت 19۴1اوت  1۵ کتته در ،تالنتیتتکآمنشتتور 

های سیاستت جدیتد جهتانی را، کته متفقتین پایته ،شتودوینستون چرچیل امضا می

ی ستتوم ایتتن ستتند نهتتد. متتادهخواستتتند پتتس از جنتتگ ایجتتاد کننتتد، بنتتا میمی

ی های زیتتادی بتترای استتتعمارزدگان دربتتردارد. بریتانیتتا و ایتتاالت متحتتدهوعتتده

هتا را در انتختاب شتکل ی خلقحتق همته»کننتد کته آمریکا درواقتع اظهتار می

شتمارندو و خواهنتد تحتت حاکمیتت آن زنتدگی کننتد محتترم میدولتی کته می

هتایی را ی حتق حاکمیتت و دولتت مستتقل ملتنمایند برقتراری دوبتارهآرزو می

  1۲ «ها محروم شده بودند را ببینند.که با زور از آن

حشتی بتا یکتدیگر تالنتیک بته زبتان فرانسته بته طترز فاآهای منشور ترجمه

را  «the right of all peoples»اختالف دارنتد. در حتالی کته متتن انگلیستی عبتارت 

 «هتاحتق خلق»بته  بته ستادگ ها دهتد، برختی از ترجمتهمورد استفاده قترار می

کانتتال و آلبتترت آدو بتتوآهن  تژان ستتوره  کننتتد. ورای ترجمتته،اشتتاره می

ر سرشتتت متتبهم منشتتور تأکیتتد بتته درستتتی بتت (تاریختتدانان اهتتل فرانستته و غنتتا)

هتا کنند. یک تفستیر مضتیق، کتاربرد آن را بته کشتورهایی کته توستط نازیمی

هال لنتدن، در کنتد. چرچیتل در ستخنرانی ختود در گیلتداشغال شده اند محدود می

ای کنتد. یتک تفستیر موستع متتن را بته ادعانامته، چنین تفسیر می19۴۲نوامبر  1۰

نمایتتد. ایتتن دو تاریختتدان مشتتاهده تبتتدیل میدر محکومیتتت سیستتتم استتتعماری 
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کننتد کتته ایتن متتتن، در ذهتتن امضتاکنندگان آن،فقتتط بایتد در اروپتتا اعمتتال می

هتای آفریقتا بایتد آن را کشتف کننتد و ایتن حتق را بترای ختود شودو اما خلق

 13 «مطالبه نمایند.

ژوئتتن  ۲6، کتته در (ستتازمان ملتتل متحتد گتذاربنیتتان)منشتور سانفرانسیستتکو 

الملتتل ی حقتتوق بینرستتد، امیتتد عظیمتتی را کتته از ایتتن وعتتدهبتته امضتتا می 19۴۵

کته  )فصتل یتازدهم ایتن منشتور بته مستتعمرات  کنتد.شود تقویتت میمتولد می

و امتا بتا اختصتاص یافتته استت (شتوندتوصتیف می «های غیر خودمختارسرزمین»

شتود مییتادآوری کند. اگتر چته در ایتن منشتور ابهامات را برطرف نمیاین حال 

ویژه متبهم تعهتدات منتدرج در ایتن ستند بتهای گذرا است، امتا که استعمار پدیده

 هستند. بحث در این است که: 

متتردم  پیشتترفت سیاسی،اقتصتتادی، اجتمتتاعی و نیتتز آموزشتتی (التتف

شتتود. بتا مردمتتان مزبتتور  آنتتان تتأمین بتتا رعایتت فرهنتتگ موردبحتث

ات حمایتت بته عمتل عادالنه برخورد شتود و از آنتان در مقابتل اجحافت

هتا بترای بته دستت گترفتن امتور ختود گستترش توانایی آن (آیدو ب 

سیاستی ایتتن متردم در نظتتر گرفتته شتتود و بتر طبتتق  یهتتایابتد، آرمان

اوضاع و احوال خاص هتر سترزمین و متردم آن و بنتابر متدارج مختلتف 

ی تتتدریجی نهادهتتای سیاستتی آزاد شتتان بتته آنتتان در توستتعهپیشرفت

 14 کمک شود.

نشتینی آشتکار در مقایسته بتا منشتور نشور سازمان ملل متحد، با وجتود عق م

 حقتتوق ،« کننتتدهمتمدن»آتالنتیتتک و بتتا وجتتود برجتتا مانتتدن یتتک ایتتدئولوژی 

کنتتد مضتتمون ایتتن امتتا فرامتتوش می)شناستتد استتتعمارزدگان را بتته رستتمیت می

در همتین جهتت 1919در  «ملتلی هامعتج». اگرچته منشتور (حقوق را روشن کند
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الملتل، کته اما این نخستین بتاری استت کته یتک ستند حقتوق بین رفت،پیش می

دارد، بتته ایتتن روشتتنی  «آورارزش التتزام»در اصتتل بتترای امضتتاکنندگان آن 

سرشتتت گتتذرا و متتوقتی استتتعمار و ضتترورت مهیتتا ستتاختن پایتتان آن از طریتتق 

شناستد. وارد کتردن ایتن اعطای شتهروندی بته استتعمارزدگان را بته رستمیت می

ی ختود پتویش دیگتری را باعتث پویش شهروندی در سیستم استتعماری بته نوبته

را  1۵«فشتار استتعمار»الملتل بته ایتن ترتیت  شود: پویش استقالل. حقتوق بینمی

 کند.شل می

 

 شدههای استعماری ضعیفقدرت

هتانی جنتگ جهای پیروزمنتد مریکتا و اتحتاد شتوروی قتدرتآی هایاالت متحتد

ه بته ژویبته ت (خرین قدرت بزرگتی کته وارد جنتگ شتدآ)مریکا آ دوم هستند.

فریقتتا، سیستتیل ایتالیتتا و آلطتتف مشتتارکت نیروهتتایش در نبردهتتای شتتمال 

هتتا، مریکاییآشتتود. منتتد میبهره «ختتواهزادیآ»ای چهتتره از ت نورمانتدی فرانستته

متاً تتاریخ ختود را ئعالوه بر این، برای معرفی کردن خود چونتان ضتد استتعمار، دا

مگتر نته   بودنتد تحتت استتعمارستابقاً  ها ختودنآکه کشند. مگر نه اینپیش می

ان فاستتر جت  زادیتبخش ملتی را پتیش بترده بودنتدآنگ جها نیز یک نآکه این

مریکتتا را در تتتاریخ آاستتتقالل  19۵۴در  مریکتتا،آی هجتتدالتتس، وزیتتر امتتور خار

ای، در دوران متدرن، هستتیم متا نخستتین مستتعمره»کنتد: استعمارزدایی ثبتت می

هتایی کته ماتال نآورده است. ما طبیعتتاً نستبت بته آکه استقالل خود را به دست 

مریکتتا، در ورای ایتتن اظهتتارات، آ 16 «ختتاطر داریتتم.کننتتد، تعلقمتتا را دنبتتال می

ای پتای جت تهای استتعماری اروپتایی با استتفاده از ضتعف قتدرت ت تالش دارد

یک ختود ژواستتراتژئستیا بتاز کنتد و از منتافع اقتصتادی و آفریقا و آخود را در 
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ان جتنگتی، کته بته بهتای جماهیر شوروی، به ستهم ختود، در جدفاع نماید. اتحاد 

د. ایتن کتر بیست میلیون نفر از اتباع ایتن کشتور تمتام شتد، نقشتی اساستی ایفتا

 ویژهشتود، بتهی مابتتی برختوردار میهای تحت استتعمار از چهترهکشور نزد خلق

گفتتاری خصتمانه برعلیته استتعمار اروپتا اتختتاذ  (بعتد بته 191۷از ستال )کته آن

 کند. می

اصتلی استتعماری یعنتی بریتانیتا  قتدرت دو های استتعمارگر، مخصوصتاًقدرت

از  ،د. بتا وجتود ایتن بریتانیتا کتهآینتشتده بیترون میو فرانسه، از جنتگ ضعیف

، سرنوشتت ختود را بته آمریکتا پیونتد 19۴1همان آغاز ورود به جنتگ در ستال 

توانتد ستر ختود را بتاال نگته دارد. زند و کامالً به اردوی فاتحان تعلتق دارد، میمی

یک و هلنتد، در عتوض، مغلتوب شتده بودنتد. بترای فرانسته، بته دلیتل ژفرانسه، بل

رغم مقاومتتت لمتتان هیتلتتری و بتتهآومتتت ایتتن کشتتور بتتا سیاستتت همدستتتی حک

ها، بستتیار مشتتکل استتت کتته از موقعیتتت یتتک فتتاتح ها و گلیستتتکمونیستتت

 برخوردار باشد. 

ی آمریکتتا مخصوصتتاً در مستتتعمرات ایتتاالت متحتتده «ضتتد استتتعمارگرایی» 

شود. برای ماتال روزولتت از قیمومیتت ستازمان ملتل متحتد آسیایی پیش برده می

 19۴۴ی ژانویته 1۴کنتد. او در یادداشتتی بته تتاریخ چین فرانسته دفتاع میبر هندو

من اعتقاد دارم که هنتدوچین دیگتر نبایتد بته فرانسته برگتردد، بلکته »نویسد: می

الحمایگی اداره شتود. فرانسته ایتن کشتور را،کته بتیش باید توسط یک رژیم تحت

ل داشتته استت و از سی میلیون نفر جمعیتت دارد، تقریبتاً یتک قترن تحتت کنتتر

امتا ختراب شتدن ستریع مناستبات  1۷ «شرایط زندگی متردم بتدتر از قبتل استت.

هتای بعتد از پایتان ی آمریکتا در ماهمیان اتحاد جماهیر شوروی و ایتاالت متحتده

 سپارد. الحمایگی هندوچین را به خاک میی تحتجنگ پروژه
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 نسیم آزادی در آسیا

ن دفتتاع آاز  روزولتتتای بتتود کتته روژهستتیا، پتتآی هاستتتقالل تمتتامی شتتبه قتتار

، کته بترای فیلیپتینمریکا در ایتن منطقته یعنتی آی هکرد. استقالل تنها مستعمرمی

ای از یتتتک عنوان نمونتتتهبینتتتی شتتتده بتتتود، بتتتهپیش 19۴6ی هییتتتوژچهتتار 

شتد. آمریکتا هنگتامی کته هلنتد، پتس از اعتالم استعمارزدایی موفتق معرفتی می

، بتتته ستتترکوب 19۴۵اوت  1۷ارنو در استتتتقالل انتتتدونزی توستتتط ستتتوک

ها، ها پرداخت منطقتاً بته مخالفتت بتا ایتن کشتور برخاستتند. هلنتدیناسیونالیست

گرایتان انتدونزی و محکومیتت از ستوی ستازمان ملتل در مواجهه با مقاومتت ملی

وردن آهتتا دایتتر بتتر بتته تعلیتتق درمریکاییآمتحتتد از یتتک ستتو و تهدیتتد 

بتور بته شترکت در ج، مطترح مارشتالچوب هایشان به این کشتور در چتارکمک

بتته استتتقالل انتتدونزی منتهتتی  19۴9دستتامبر  ۲۷شتتوند کتته درمیزگتتردی می

، در کارهتتای ستتازمان ملتتل متحدکتته بتته جمهتتوری جتتوان هنتتد 18 گتتردد.می

 شود، فعاالنه شرکت دارد. پشتیبانی از استقالل اندونزی منجر می

 جومترج، باعتث هر19۴۷ر اوت ، د)جتواهر امپراتتوری بریتانیتا( استقالل هنتد

می شتود. بتا ،زبانفریقتای انگلیستیآه در ژویو بته ،هتان استتعمارجعظیمی در کل 

هتای ختونین ود تقستیم مستتعمره، بته دو دولتت هنتد و پاکستتان و درگیریجو

چته در لنتدن )هنتد  یهشتبه قتار استتقاللمیان این دو کشور بر سر ترسیم مرزها، 

مرجعتی بترای یتک استتقالل موفتق بته  (ی بریتانیتا فریقتایآو چه در مستعمرات 

هتا و اصتول حقتوق ی قتدرتی کته خلقشتود. بریتانیتا، بتا گترفتن قیافتهبدل می

ها، کتته کنتتد. انگلیستتیمنتتافع ختتود را حفتتظ می ،شتتماردالملتتل را محتتترم میبین

در نظتتر  «تتتدریجی»عنوان رونتتدی دسترستتی هنتتد و پاکستتتان بتته استتتقالل را بتته

رستانند، متوجته به عتالوه آن را در چتارچوب کامنولتث بته انجتام میگیرند و می

تواننتد از منتافع شتان دفتاع کننتد. ای ظتاهراً نامستاعد میرغم زمینهشوند که بهمی
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گتاهی  «تستلیم شتدن»هتا، اجبتاراً بتدترین ستناریو نیستت: نآاستقالل، در نظتر 

مانتتدن را » و در برختتی متتوارد «همتته چیتتز از دستتت نتترود»دهتتد کتته اجتتازه می

 . «کندتر میراحت

کته بترای  (19۴۸در )هتای ستریالنکا و برمته ن ماالآماال هنتد و بته دنبتال 

هتا رستیدن بته استتقالل، نآهای تحت استعمار دالیلی هستند کته بته موجت  خلق

دارد کته بته رونتد هتا را وامتیپتذیر استتو ایتن خلقبدون توسل به قهتر، امکان

 فریقتا و هنتد متعتدد و قتدیمی هستتند.آروابط میتان  استعمارزدایی سرعت بخشند.

جنتبش ملتی آفریقتا »کنتد کته متال عبدالناصتر، اشتاره میج، وزیتر محمد فائق

ه در نتواحی ژویکته بته بتوده استت (آمیزمستالمت)عمتل ی هتحت تأثیر این شیو

بته لطتف حضتور بستیاری از اتبتاع  تحت استعمار بریتانیا جریتان داشتت و هنتد،

مستتتعمرات برختتوردار  از روابتتط محکمتتی بتتا ایتتن ،ر ایتتن نتتواحیایتتن کشتتور د

کُنتده در  ولیتوس نتایرره در تانزانیتا یتا کِنِتتجقتوام نکرومته در غنتا،  19«بود.

فریقتا گانتدی یتا نهترو را مرجتع آزامبیا و بسیاری دیگر از رهبران ناسیونالیستت 

منتشتر  196۰ی ختود، کته در «زندگینامته»دهند. برای ماتال نکرومته در قرار می

دو راه بترای تحقتق ختودگردانی وجتود دارد: یتا توستط »دهد که شد، توضیح می

میتز بتا دنبتال کتردن آهتای مستالمتروشی هوستیلمیتز، یتا بهآیک انقالب قهر

و و نکرومته، بتا تکیته بتر دو ماتال، از راه دوم حمایتت «های قانونی و مشتروعراه

منظور لمتان بتهآت تتالش ارتتش ارتتش بریتانیتا کته در دو نوبت»کند: ماتال می

ها بتتر حملتته بتته ایتتن کشتتور را بتتا شکستتت مواجتته ستتاختو و پیتتروزی هنتتدی

  ۲0 «.فشار روانیی هوسیلامپریالیسم بریتانیا به

ستتیا نیتتز، در بستتتر بستتیار متفتتاوتی، در آدر مستتتعمرات فرانستته در  استتتقالل

ی هع بته اعالمیتبتا ارجتا ،19۴۵ستپتامبر  ۲دستورکار قترار دارد. هوشتی متین در 

فرانستوی حقتوق بشتر و شتهروند، استتقالل ی هو اعالمیت 1۷۷6مریکا در آاستقالل 
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ن کتتامبوج و الئتتوس ماتتال ویتنتتام را دنبتتال آکنتتد. در پتتی ویتنتتام را اعتتالن می

ها جنگتی را کنند. فرانسه بتا ختودداری از بته رستمیت شتناختن ایتن استتقاللمی

بته طترز 19۵۴انتدازد کته در هفتتم مته اه میاین کشورها بته ری هبرای فتح دوبار

 رسد. رقت باری در دیِن بین فو به پایان می

،تحتت «ملتلی هامعتج» بتا رأیکته،  فرانسه حتی در کشتوری ماننتد ستوریه

،امتا در طتی جنتگ جهتانی دوم استتقالل آن قیمومیت این کشور قرار گرفتته بود

بته  تت) آزادی هفرانست بته نتام ) توسط شوروی، آمریکا، و حتتی ژنترال کتاترو ت

 نیروهتای فرانستوی، بترای کنتد.ی نظتامی میمداخلته رسمیت شناخته شتده بتود،

بمبتاران  19۴۵مته  ۲9شتوند و دمشتق در طلبان وارد ستوریه میمقابله بتا استتقالل

نیروهتتای بریتانیتتایی در ستتوریه حضتتور دارنتتد و بتته ایتتن دلیتتل جنتتگ  شتتود.می

هتا فرانسته را تتر استت و آنظتامی بریتانیتا بیششود. تعداد نیروهای نطوالنی نمی

بتتس را بپتتذیرد. ستتناریوی مشتتابه در لبنتتان، و پایتتان کننتتد تتتا آتشمجبتتور می

بتته رستتمیت شتتناخته  رستتماً 19۴6 استتتقالل ستتوریه و لبنتتان در ستتال یکستتان:

  شود.می

، بتته مبتتارزان و 19۴9کتته، پیتتروزی مائوتستته دون در چتتین در و ستترانجام این

دهتد کته زمانته تغییتر کترده و استتعمار اسیونالیست اطمینتان ختاطر میرهبران ن

 محکوم به نابودی است. 

آمیز بته دستت آمتده طور مستالمتکته بتهنظر از اینهای آسیا، صرفاستقالل

ای دارنتد. احمتد انتدازهباشند یا از  طریتق توستل بته ستالح، در آفریقتا طنتین بی

ن بتر آبعتد از جنتگ و اثترات ی ه، دور196۲سکوتوره، رهبتر گینته، در دستامبر 

 کند: فریقا را چنین خالصه میآگاهی و معرفت آ

دیگتتر هتتیچ قتتدرت اروپتتایی نمتتی توانستتت جلتتوی جنتتبش 

بخش را سد کند که، از اروپای مرکزی تتا ختاور میانته تتا ختاور آزادی
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 ای،ی برقتراری یتا گستترش دمکراستی تتودهدور، پشت سر هم، اجتازه

مهتوری خلتق چتین و استتقالل جاد جت، هند و چتین، ایزادی هند، برمهآ

دهد. امروز هتم، آن توفتانی کته بته لطتف آگتاهی سوریه و لبنان را می

مان هتای تحتت استتعمار، در شترایط زنتدگیها و خلقعنوان انستانما، به

  ۲1 دهد.ایجاد گردید، به جریان خود ادامه می

 فریقاآنگ سرد: ترمزی برای استعمارزدایی از ج

بترد تداوم عوامل مساعد برای استتعمارزدایی، کته آستیا تتا حتدی از آن بهتره می

هتای میتان ایتاالت کنتد، بتا افتزایش تنشو امیدهای زیادی را در آفریقا ایجاد می

هتای شتود کته خیلتی ستریع در ماهمریکا و اتحتاد شتوروی مواجته میآی همتحد

مهتتوری جریاستتت ی ههتتانی دوم قابتتل مشتتاهده استتت. دو دورجنتتگ جپتتس از 

ی نشتانه (شتودانشتینی روزولتت انتختاب میجبته  19۴۵وریل آ1۲که در )ترومن 

ی عطتتف استتت. تتترومن در ستتخنرانی ختتود در برابتتر ستتناتورهای یتتک نقطتته

 بتته از آن اغلتت  کتته تدیتتد ختتود راتتجی ژاستتترات ،19۴۷متتارس  1۲کنگتتره، در 

وان آن را در تتکنتد کته میریح میتشت تشتود یتاد می «دکترین ترومن» عنوان

وم کمونیستم در ستطح جته (containment) «مهتار»خالصته کترد:  «کلمته»یک 

ی آمریکتا متن مطمتکن هستتم کته سیاستت ایتاالت متحتده» گوید:هانی. او میج

ای دفتاع کنتد کته در مقابتل تهدیتد ستلطه و باید این باشد کته از مردمتان آزاده

فشتارهای ختارجی متوجته ی هتای مستلح یتا در نتیجتهبندگی، که از ستوی اقلیت

. زمتان آن فرارستیده استت کته ایتاالت متحتده [...]کننتد آنان است، مقاومت می

  ۲۲«قرار گیرد. آن در اردوگاه جهان آزاد و در رأس

ی ی یتک ایتاالت متحتدهضدیت با اتحاد جماهیر شوروی بته اولویتت شتماره

ه وارد شتده های استتعماری کته در سیستتم دفتاعی ایتاالت متحتدآمریکا و قدرت
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استتانای استپانیا، عضتو پیمتان نتاتو هستتند قدرتهای استعماری اروپا، بهی ههم)اند 

هتای استتعمارزده شود. پشتتیبانی آشتکاری کته در ابتتدای امتر از خلقتبدیل می (

نتتایج چنتین تحتولی بترای  کنتد.آمد، ناگهان بته مقتام دوم ستقو  میبه عمل می

هتتا مجبتتور بتته ایتتن جنبش کننتتده هستتتند.ینفریقتتا تعیآبختتش زادیآهتتای جنبش

هتا بستیار بته دور استت. شوند کته از تصتورات آنوارد شدن در یک درگیری می

دهتد کته ی استتعمارزدایی در بستتر جنتگ سترد اجتازه میمسأله در نظر گرفتن»

ی میتان متروپتل و مستتعمرات آن ی رابطتهی استعمار دیگتر فقتط از زاویتهمسأله

  ۲3 «تعمار زدایی باید در چارچوب جهانی بررسی گردد.مطالعه نشود. اس

، 19۴۸هتا برعلیته امپریالیستم، در بستتر جنتگ سترد، در ژوئتن ی خلقکنگره

 .شتتود، در پتتاریس برگتتزار می19۲۷ی بروکستتل در متتدل کنگتترهبتتر استتاس 

حزب ،حتزب کتارگری متحتد مارکسیستتی از استپانیا)های تروتسکیستت سازمان

هتتای نماینتتدگی از چنتتدین کشتتور نیتتز هیکت ،(الیستتتکمونیستتت انترناسیون

هتتایی از ، بخش(رومتتانی، لهستتتان، بلغارستتتان، چکستتلواکی  )اروپتتای شتترقی 

احتتزاب سوسیالستتت کتته بتتا مواضتتع استتتعماری رهبتتران ختتود مختتالف هستتتند  

برختتی از نماینتتدگان پارلمتتان انگلستتتان  فدراستتیون حتتزب سوسیالیستتت فرانستته،

هتتای ، ستتندیکاها و جنبش(از هلنتتد  «مشتتعل»عضتتو حتتزب کتتارگر، گتتروه 

و نماینتتدگان  (ستتراهای جوانتتان، جنتتبش مهمانستتندیکای معلمتتان)فرهنگتتی 

جنتتبش بتترای  ،جنتتبش دمکراتیتتک احیتتای ماداگاستتکار)احتتزاب ملتتی آفریقتتا 

حتتزب  ،حتتزب نتتو دستتتور از تتتونس،الجزایر ازهتتای دمکراتیتتک پیتتروزی آزادی

آینتد. طنتین ایتن کنگتره، بته نستبت می در این کنگره گرد هم (استقالل مراکش

تتتر استتت و نماینتتدگان کشتتورهای مستتتعمره نیتتز ی بروکستتل، کمکنگتتره

کنتد کته طرفتدار استتعمارزدایی کامتل استت شمارتر هستند. کنگره اعتالم میکم

ی ضداستتعماری در برابتر بختش ملتی و از استتقالل مبتارزههای آزادیو از جنبش
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، کنفترانس بانتدونگ 19۵۵کنتد. چنتد ستال بعتد، در پشتیبانی متی «اردوگاه»دو 

کنتدو امتا ایتن بتار تحتت رهبتری ختود همین بنیادهتای سیاستی را تصتوی  می

استتتعمارزدگان. ژان روس،دبیتتر کتتل کنگتتره، تنهتتا فرانستتوی دعتتوت شتتده بتته 

 ۲4باندونگ است.

کته ارتباطتات گونتاگون و متعتددی کته در  کترد تأکیتد بایتد بر این عالوه

شتوند. واری را موجت  میشتود، تتأثیرات زنجیترجهتانی برقترار می این چارچوب

تنها ی آمریکتا استت کته نتهمتحتده درایتاالت ی نژادییکی از این تأثیرات مسأله

فرضتی در داختل آن کشتور را مختتل  «خرابکتاران»ها و ستایر شکار کمونیستت

در آفریقتا بختش ملتی کند، بلکه همچنین در ارتبا  متقابتل بتا مبتارزات آزادیمی

هتای پتان نگریستت و پتان آفریکانیستت از گیترد. در حتالی کته جنبشقرار می

پذیرنتد، ها و تأمالت روشتنفکران سیاهپوستت در آمریکتا بستیار تتأثیر میاندیشه

وقفتته های جنتتگ ستترد بیهتتای ایتتدئولوژیک در ستتالارتباطتتات و همکاری

 یابند. افزایش می

ای واقتتع در دو طتترف اقیتتانوس اگتتر چتته توافتتق و همراهتتی میتتان کشتتوره

 بتا ایتن حتالدهتد، ی آمریکتا را تشتکیل میاطلس اولویت مسلم ایتاالت متحتده

هتتا هتتا تمامتتاً بتتا متحتتدین اروپتتایی ختتود هماهنتتگ نیستتتند. تتتالش آنآمریکایی

حمایتتت از حرکتتت بتته ستتمت استتتعمارزدایی مستتالمت آمیتتز و طرفتتدار غتترب 

های ترستند کته ناستازگاری قتدرتیمقامتات آمریکتا، در واقتع، از ایتن م است.

بختش ملتی هتای آزادینبشج (و مخصوصاً فرانسته، بلژیتک و پرتغتال)استعماری 

 «استتتقالل زودرس»را بتته ستتمت کمونیستتم ستتوق دهتتد. از ایتتن منطتتق تکتتوری 

های استتتعماری کتته از در نظتتر گتترفتن شتتود کتته از برختتی از قتتدرتمتولتتد می

های کننتتد و نیتتز از درخواستتتنتتاع میامت آزادی بتترای مستتتعمرات ختتود صتتریحاً

عیتار، ها دائتر بتر رستیدن بته استتقالل کامتل و تمامبیان شده توسط ناسیونالیستت



 کدام استعمارزدایی؟ ۷۷4 

هتانری بتایرود مستکول امتور  گیترد.فوراً یتا در زمتانی بستیار کوتتاه، فاصتله می

ی آمریکتتا در خاورمیانتته، آستتیای جنتتوبی و آفریقتتا در وزارت امتتور خارجتته

 دهد: تفصیل شرح میرویکرد را بهاین  19۵3دسامبر 

توانتتد ایتتن واقعیتتتی نتتاگریز استتت کتته یتتک استتتقالل زودرس می

. استتقالل بترای ایتن مردمتان [... ]خطرناک، قهقرایتی و مخترب باشتد 

در خدمت منافع ایاالت متحتده و همچنتین منتافع جهتان آزاد در کلیتت 

بع هتم آن نیست. این استتقالل در ختدمت منتافع ختود ایتن مردمتان تتا

شتوند در تکتوری حاکمیتت ختود نیست. هنگامی کته مردمتی موفتق می

کتته آمتتادگی اجتترای آن را در عمتتل داشتتته را برقتترار کننتتد، بتتی آن

توانتد نتاتوانی در باشند، نتیجته در پایتان داستتان نتاتوانی استتو کته می

دفتتاع از حقتتوق بشتتر، در حفتتظ نظتتم،در بهبتتود بخشتتیدن بتته شتترایط 

 ۲۵ناتوانی در حفظ خود استقالل باشد. اقتصادی و اجتماعی و

هتتای آزادیتتبخش ملتتی تعیتتین کننتتده نبشجدیتتد بتتر جاثترات ایتتن دکتتترین 

کته آیتا زودرس استت این )خواهند بود. در بستر جنتگ سترد، سرشتت استتقالل 

جهتان »شتود کته آیتا ایتن امتر وحتدت براساس این واقعیت ارزیابی می (یا خیر 

رو گتتردد. از ایتتنکس موجتت  تقویتتت آن میکنتتد یتتا بتترعرا تضتتعیف می «آزاد

هتتای هتایی کته بترای آزادی خلقهای استتعماری از معرفتی کتردن جنبشقتدرت

کتته در ختتدمت اتحتتاد  «هاییکمونیستتت»عنوان کننتتد بتتهاستتتعمارزده مبتتارزه می

 دارند. شوروی قرار دارند، دست برنمی

قتترار ای کننتتدهنتتگ ستترد، کتته استتتعمارزدگان را در وضتتعیت ناراحتج

، پتس از هتااستت. آن نعمتت غیرمترقبتههای استعماری یتک دهد، برای قدرتمی

شتتوند استتتقالل ستتوریه، کتته در شتترایط بعتتد از جنتتگ جهتتانی دوم مجبتتور میاین

تواننتد بتته لبنتان، هنتد، انتدونزی، ستریالنکا و برمتته را بپذیرنتد، حتاال دوبتاره می
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اضترند اگتر شترایط مقترر کنتد هتا حهای خود امیدوار باشتند. آنحفظ امپراتوری

 کنند.  اصالحاتی را به استعمارزدگان اعطا

 

 بریتانیا: یک خودمختاری کند... و در دراز مدت

هتتانی دوم، در خصتتوص مستتتعمرات یتتک هتتدف را جنتتگ جدر پایتتان  ،چرچیتتل

دستتامبر  31کنتتد: تجدیتتد امپراتتتوری و حفتتظ وضتتعیت پیشتتین. او در دنبتتال می

بتته »دهتتد: بریتانیتتا را متتورد خطتتاب قتترار می یوزارت امتتور خارجتته 19۴۴

امپراتوری دست نزنیم، شعار ما این استت، و متا نبایتد آن را تضتعیف کنتیم و یتا 

هتا، از هتر گرایشتی محض خاطر چشمان گریتان تجارمتان یتا بته ختاطر خارجی

  ۲6«گرفته، آن را از بین ببریم.

آن دایتر بتر  نبش ملتی در هنتد، موفقیتت شتعارجبا این حال قدمت و قدرت 

آمیز از هنگتام نافرمانی مدنی، به حرکتت در آمتدن رونتد استتعمارزدایی مستالمت

 در نبردهتا هنتدی ستربازان ، شترکت193۷پیروزی انتخابتاتی حتزب کنگتره در 

دوم و تأکیتتد دوبتتاره بتتر تعهتتدات دایتتر بتتر استتتقالل در  جهتتانی جنتتگ طتتی در

ستتازند. در آفریقتتا می ناپتتذیر، استتتقالل مستتتعمرات آستتیایی را اجتناب19۴۰

در ایتتن زمتتان حتتزب کتتارگر )وضتتعیت متفتتاوت استتتو زیتترا رهبتتران بریتانیتتا 

چته را کته در آستیا بته قصتد ندارنتد آن بته هتیچ وجته (دولت را در دست دارد

  ۲۷ «درآفریقا پیاده کنند. ،انجام آن تن در داده بودند

خودمختتاری هتا معتادل سیاستت دست نتزدن بته امپراتتوری، بترای بریتانیایی

بودن استتقالل بنتا نهتاده درازمدت، حتی بستیار درازمتدت، استت. اصتل تتدریجی

ی گتذار بته رهتایی در اختیتار بریتانیتا استت. هتر شود، اما تعیتین متدت دورهمی
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هتا را مراحلتی کته تنهتا استتعمارگر آن بتر طبتقای با سترعت ختود، و مستعمره

نتایی متردم مستتعمره بترای حکومتت اش از توابا توجه به ارزیتابی)کند تعیین می

طور شتتود. اگرچتته یتتک متتدل انگلیستتی کتته بتتهبتته استتتقالل نائتتل می ،(کتتردن

هماهنگ بر مجموع مستعمرات اعمتال شتود، وجتود نتداردو در عتین حتال منطتق 

دهتد تتا یابی تدریجی به خودمختاری، بته استتعمارگران بریتانیتایی اجتازه میدست

 اگماتیستی داشته باشند. نسبت به هر مستعمره رویکردی پر

بتتا استتتقالل تفتتاوت دارد. خودمختتتاری  ( selfت government)خودمختتتاری 

ی داخلتی کته کنتد: حتوزهحقوق و اختیارات حکومتی را بته دو حتوزه تقستیم می

کته در انحصتار پارلمتان لنتدن  «مستائل محفتوظ»مختص دولتت محلتی استت و 

کتته بتته )در هتتر مستتتعمره  «مستتائل محفتتوظ»اقتضتتای پراگماتیستتم، به استتت.

خودمختاری نائتل شتده استت( متفتاوت استت. از ایتن زمتان بته بعتد دو مبتارزه 

ی اول متوجتته هستتتند. مبتتارزه «بریتانیتتا»ی استتتعمارزدایی از آفریقتتای مشخصتته

هتا را تحمیتل کنتد آنی گذار و مراحلی استت کته متروپتل تتالش میمدت دوره

را در برمتی گیترد، کته متروپتل  «محفتوظمستائل »ی ی دوم گسترهنماید. مبارزه

ی نمتادین خواهتد آن را بته جنبتهخواهان گسترش آن استت و دولتت محلتی می

المنافع وفتتاداری بتته تتتاج و تختتت بریتانیتتا در چتتارچوب کشتتورهای مشتتترک

ولث( محدود کنتد. اگرچته استتعمارزدایی در چنتین چتارچوبی، در مقایسته )کامن

آمیز استت، امتا مشتتکل تمتاالً کمتتر خشتونتهای استتعماری احبتا ستایر قتدرت

آمیز ستتخن گفتتت. ستترکوب تتتوان از متتدل انگلیستتی استتتعمارزدایی مستتالمتمی

هتا کته بته کشتته شتدن ده ،19۵۰ی ههتا در کنیتا در دهت«مائو مائو»خونین قیام 

  کند. هزار نفر انجامید، این امر را یادآوری می

 

  



 

 
 

 ی حمیدرضا سعیدیانسعید بواماما / ترجمه ۷۷۷

 ای استقاللجفرانسه: خودمختاری به 

مقاومتت در ی همنظور ادامتکنتد، بتهژنترال دوگتل را وادار می19۴۰ت ژوئنشکس

بتته  ژوئتتن صتتراحتاً 1۸روی آورد. فراختتوان  «امپراتتتوری»بتته  برابتتر نازیستتم،

هتتای کنتتد. گروهی ملتتی اشتتاره میی ضتتد حملتتهعنوان پایتتهمستتتعمرات، بتته

ستازی طور گستترده در عملیتات جنگتی و در آزادمستعمرات، تا پایان جنتگ، بته

شت  »کنند. ایتن تجربته امیتدهای زیتادی را بترای ختروج از متروپل شرکت می

ی کشتورهای انگیتزد. در پایتان جنتگ، ستندیکاها ستریعاً در همتهبرمی «استعمار

شتوند. ایتن ستندیکاها کتار هتای اقتصتادی تشتکیل میمستعمره و در اغل  بخش

 کنند. وم میباری، قانون مربو  به بومیان و سطح دستمزدها را محکجا

برای مقامات فرانسه، در چنتین شترایطی، دستت روی دستت گذاشتتن ممکتن 

، یتتک کنفتترانس در 19۴۴ی فوریتته ۸ژانویتته تتتا  3۰نیستتت. در پایتتان جنتتگ، از 

روشتن استت و عبتارت  نشستتشتود. منطتق بنیتادین ایتن برازاویل برگتزار می

 نرود:که همه چیز از دست است از منطبق شدن با شرایط، برای این

ی آزاد بته ریاستت ژنترال دوگتل بتا ستازماندهی ایتن دولت فرانسه

خواهد بار دیگر بر استتقالل ختود از متحتدانش تأکیتد نمایتد، نشست می

ثابت کند کته بتا وجتود اشتغال ختاک کشتور عمتالً صتاح  اختیتار 

امپراتوری فرانسه است و نشتان دهتد کته فرانسته عتزم راستخ دارد کته 

هتتا را در مستتتعمرات آفریقتتایی بیندیشتتد و آن تنهایی بتته اصتتالحاتبتته

هتای ناشتی از ومرجدرآوردو اصتالحاتی کته جنتگ و هرج خود به اجترا

ی آن، اشغال ختاک متروپتل توستط دشتمن و مشتارکت مهتم و فعاالنته

  ۲8مردم مستعمرات در دفاع ملی انجام آنها را ضروری کرده بودند.
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، René Plevent)نتته پولتتووان کنتتد و رژنتترال دوگتتل کنفتترانس را افتتتتاح می

نتوزده دولتتت آفریقتتای ستتیاه، . برعهتتده دارد آن را ریاستتت) کمیستر مستتتعمرات

فرانستته و نیتتز نماینتتدگان کشتتورهای شتتمال آفریقتتا در ایتتن نشستتت گتترد هتتم 

دهتتد: افتتزایش تعتتداد ای از پیشتتنهادها را ارائتته میآینتتد. کنفتترانس مجموعتتهمی

رانستهو ایجتاد مجتالس نماینتدگی در هتر نمایندگان مستتعمرات در مجلتس ملتی ف

در  (هتتا و بومیتتانمرکتت  از اروپایی)هتتا یتتک از مستتتعمرات کتته نماینتتدگان آن

ترفیتع  آمتوزش و اجترا درآوردن سیاستت شتوندو بتهانتخابات عمتومی تعیتین می

اد یتک صتندوق جتای ستاله،جپنی هبتاری در یتک دورجنخبگان بومیو حذف کار ا

 و غیره. بازنشستگی و بازرسی کارو

انداز دفتن هرگونته چشتمی ههای آشتکار در واقتع اراددر پشت این پیشترفت

حتی در درازمدت، قرار گرفته است. عتالوه بتر ایتن، ستند نهتایی مصتوب استقالل،

ستازی عواقت  عمتل متمدن»استت:  صتریح کنگره در خصوص ایتن امتر کتامالً

 ،نتوع خودمختتاری ی هترکه توسط فرانسه در مستعمرات انجام گرفتته استت ایتده

ستتازند. برقتتراری هتتر نتتوع تحتتول در بیتترون از امپراتتتوری فرانستته را منتفتتی می

  ۲9 «خودمختاری در مستعمرات، حتی در درازمدت، منتفی است.

کته رهبتران ناسیونالیستت ایتن  کته هتر بتار کننتدمی مالحظه بعدها مورخان

بترای )کننتد میپذیرند و بترای وستعت دادن بته آن تتالش چارچوب تنگ را نمی

بتا خشتونت استتعمار مواجته  (شان تمامتاً پاستخ دهنتدکه به آرزوهای مردماناین

زایتر یکتی از ایتن متوارد استت. در ایتن روز جدر ال 19۴۵مته  ۸شوند. کشتتار می

شتود. گتردد کته متورد سترکوب واقتع میتظاهراتی در شهر ستتیف برگتزار می

زیستم و استتقالل را بته هتم پیونتد تظاهرکنندگان با شعارهای خود پیتروزی بتر نا

مترده بتاد »، «زنتده بتاد منشتور آتالنتیتک»زنند. پالکاردها و شعارهایی ماننتد می

شتتوند. حمتتل و یتتا فریتتاد زده می «زایتتر آزاد و مستتتقلجزنتتده بتتاد ال» ،«استتتعمار
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هتتای متفقتتین، ازجملتته پتترچم فرانستته، را در کنتتار پتترچم تظاهرکننتتدگان پرچم

رند. ویتنام نیز یکی دیگتر از ایتن متوارد استت. امتنتاع فرانسته الجزایر در دست دا

از به رسمیت شتناختن استتقالل اعتالن شتده توستط هوشتی متین در دوم ستپتامبر 

بتته درازا  19۵۴شتتود کتته تتتا ستتال موجتت  بتته راه افتتتادن جنگتتی می 19۴۵

  30کشد.می

بتترای حفتتظ مستتتعمرات ختتود و »جمهتتوری چهتتارم فرانستته، بعتتد از جنتتگ، 

اگرچتته  31«آورد.بری تتتالش جتتدی بتته عمتتل متتیهتتا بتته فرمتتانر کتتردن آنوادا

امپراتتتوری »، قتتانون اساستتی جمهتتوری چهتتارم، 19۴6اکتبتتر  ۲۷قتتانون اساستتی 

ها و استتتتان»را بتته  «مستتتعمرات»و  «اتحتتاد فرانستتته»را بتته  «مستتتعمراتی

تتی ها را،حکنتد، امتا استتقالل ایتن سترزمینتبتدیل می «های ماوراءِ بحتارسرزمین

مقتام نخبگتان  در نظتر نتدارد. تغییترات بعتد از جنتگ بته ارتقتای ،در درازمتدت

 شوند. محلی در چارچوب استعمار محدود می

 

 اعجپرتغال، اسپانیا، بلژیک: حکومت ارت

گذار نتاتو از همتان ابتتدای تشتکیل ایتن پیمتان نظتامی در پرتغال، از اعضای بنیان

شتود. ازمان ملتل متحتد پذیرفتته میبته عضتویت ست 19۵۵، تنها در دستامبر 19۴9

کترد. پرتغتال، عضتویت ایتن کشتور را رد می درخواستت سازمان ملل متحد مرتباً

کته در  )دیتد ج الملتلی اول بعد از جنتگ، تتابع تعهتدات حقتوق بیندر طی دهه

نبتود. تغییراتتی کته بالفاصتله بعتد از  (کترد سازمان ملل متحتد تحکتیم پیتدا می

شتتوند، در مستتتعمرات پرتغتتال بتتا کنتتدی الحظتته میجنتتگ در جاهتتای دیگتتر م

دهنتتد: عامتتل اول گیرنتتد. چنتتدین عامتتل ایتتن امتتر را توضتتیح میصتتورت می

ی آن بومیتان هتانی دوم استت کته در نتیجتهجنتگ جریتان جطرفی پرتغال در بی
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نیز طبیعتاً در نبردها شرکت نمی کننتدو عامتل دوم بته خصتلت فاشیستتی آنتونیتو 

ارت بتا جتشودو اقتصتاد شتکوفای کشتور بته دلیتل تار مربو  میدو اولیویرا ساالز

دهتتدو و بتتاالخره، نتتگ عامتتل ستتوم را تشتتکیل میجریتتان جطتترفین متخاصتتم در 

پشتیبانی آمریکا از رژیتم ستاالزار بته دلیتل ماهیتت ضتد کمونیستتی ایتن رژیتم 

عامل چهارم استت. پرتغتال، در چنتین شترایطی، احستاس نمتی کنتد کته متورد 

 ستعمارزدایی قرار دارد که شروع به وزیدن کرده است. تهدید باد ا

ود ایتن، آگتتاه هستتتند کته نمتتی تواننتد تتتا ابتتد از جتتمقامتات پرتغتتال، بتا و

کته هتیچ تغییتری در سیاستت هتا، در عتین اینامان بماننتد. آن هانی درجتغییرات 

داننتد کته بایتد گفتتار ختود را تعتدیل کننتد بترای استعماری خود نمی دهند، می

کته ایتن کشتور بته بترای این ،باشتد. از ستوی دیگتر «عرضتهقابل»که بهتر این

عنوان عضو در این سازمان پذیرفته شتود، اصتالح قتانون اساستی پرتغتال یکتی از 

شرایطی است که سازمان ملل متحتد تعیتین کترده استت،. تجدیتد نظتر در قتانون 

عنوان کتته پرتغتتال را دیگتتر نتته چتتون یتتک امپراتتتوری، بلکتته بتته)19۵1اساستتی 

بتتا ایتتن هتتدف صتتورت گرفتتت.  (کتترد معرفتتی می «ایکشتتوری چنتتدقاره»

کته بعتد ،شتوند. پرتغالنامیتده می «بحتار های متاوراءِاستان»پس مستعمرات از این

ختتود را  ،تعریتتف نمتتی کنتتد «استتتعماری»از ایتتن دیگتتر ختتود را یتتک دولتتت 

رزدایی های ستازمان ملتل متحتد در خصتوص مستتعمرات و استتعمامشمول قطعنامه

 داند. نمی

ی ستابق ختود را حفتظ استعمار، با وجود این بتزک زبتانی و حقتوقی، چهتره

های مستتعمرات شتود و شتورشکند. رژیم حقوقی حتاکم بتر بومیتان حفتظ میمی

مانتد  196۲شوند. بایتد منتظتر قیتام آنگتوال در ستال همچنان وحشیانه سرکوب می

تحتول  19۵۰ی های دهتهدر ستال»داری ملغتی شتود. تا ایتن رژیتم تقریبتاً بترده

طبیعی و تدریجی به ستوی تغییتر رژیتم حقتوقی کتار بومیتان وجتود نتدارد. ایتن 
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کنتد تتا استت کته مقامتات پرتغتال را مجبتور می 196۲ی مستقیم قیام تغییر نتیجه

ی مستتقیم دولتت در استتخدام نیتروی قانون بومیان را ملغتی نمایتد و بته مداخلته

  «کار پایان دهد.

ی مشتترک بتا پرتغتال استت. هتر دو کشتور نیا دارای چنتدین خصیصتهاسپا

، بتا وجتود رشتد استتانایی ناشتی از جنتگ، از های استتعماری هستتند کتهقدرت

ماننتتد استتتعمار  ضتتعیف اقتصتتادی برختتوردار هستتتند. استتتعمار استتپانیا،ی هتوستتع

عنوان یتتک ابتکتتار مستتیحی درک و از آن دفتتاع پرتغتتال، از لحتتاظ تتتاریخی، بتته

شود. اسپانیا نیز، مانند پرتغال، عضو ستازمان ملتل متحتد نیستت. بتا ایتن حتال، یم

 9ی ی شتمارهتر استت. قطعنامتهالمللتی بتا استپانیا بنیتادیمخالفت این سازمان بین

 ، بتتر ایتتن حقیقتتت تأکیتتد19۴6دستتامبر  1۲ستتازمان ملتتل متحتتد، مصتتوب  31 تتت

انکتو، در کنتار هیتلتر و دهنتد کته فراستناد انکارناپتذیر نشتان می»کته  کنتدمی

موسولینی،در جریان جنتگ جهتانی برعلیته کشتورهایی کته سترانجام تحتت نتام 

. همتین «سازمان ملل متحد با یکدیگر شریک شتدند، جنتگ بته راه انداختته استت

کنتد کته بتا زور بتر متردم رژیمی فاشیستی توصتیف می»قطعنامه، رژیم اسپانیا را 

بته عضتویت ستازمان  19۵۵ا تنهتا در دستامبر استپانی 33 «.اسپانیا تحمیل شده است

 شود، و آن هم به خاطر شرایط جنگ سرد است. ملل متحد پذیرفته می

استتپانیا، در فتتردای جنتتگ جهتتانی دوم، تنهتتا دو ستترزمین آفریقتتایی را در 

 تصرف خود دارد: 

صتتحرای غربتتی. بایتتد و  (استتتوایی فعلتتیی هگینتت)استتپانیا ی هگینتت

مانتد تتا  «شتدن گینتهاستانی»موستوم بته  19۵9 یژوییه 3۰منتظر قانون 

ی قتوانین مربتو  بته کنار گذاشته شتود و مجموعته «مستعمره»اصطالح 

فهم استت. در ستادگی قابتلمعنتی ایتن قتانون به»بومیتان ملغتی گتردد. 

کننتد و متی بودن ختود تأکیتدحالی که کشورهای همسایه بر آفریقتایی
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گیترد. راه دیگتری پتیش می رونتد، استپانیابه ستوی استتقالل پتیش می

یابتد، امتا از ایتن پایتان می 19۵9ی ژوییته 3۰ی استپانیا در حیات گینته

  Région Ecuatorial de España».34شود: ای میروز به بعد اسپانیا گینه

ی استتتعمار بلژیتتک در پتتی حرکتتتی همچنتتین مشخصتتهکاری و بیمحافظتته 

میتان در مستتعمرات استپانیا و جنگ جهانی دوم است. رژیم حقتوقی حتاکم بتر بو

تر بتود ها ستختشتده در مستتعمرات ستایر قتدرتپرتغال و بلژیک از رژیم اعمال

چته کته در مستتعمرات داری شباهت داشت. استتعمار بلژیتک، ماننتد آنو به برده

هتای متذهبی، کته گذشتت، همتواره بتر بستیج قدرتمنتد هیکتاسپانیا و پرتغال می

کتترد. نقتتش ا بتته مستتیحیت دعتتوت کننتتد، تکیتته میمأموریتتت داشتتتند بومیتتان ر

تتر بتود. بلژیتک حتتی، در ی آفریقتا، در کنگتو از همته مهمکلیسا، در کل قتاره

کنتتد و بتته موجتت  آن بتته ، یتتک قتترارداد بتتا واتیکتتان امضتتا می19۰6متته  ۲6

هتتای هتتای متتذهبی امتیتتازات ارضتتی، انحصتتار آمتتوزش و پتترورش، کمکهیکت

 بایتد جتادر این کنتد.دیگتری از ایتن دستت اعطتا میمالی به مدارس و امتیتازات 

ملتک  ،19۰۸کته کنگتو، تتا ستال  استت این آن کنیم و تأکید دیگری حقیقت بر

، کتته بومیتتان 193۵در  نخبگتتان ستتیاهخصوصتتی پادشتتاه بلژیتتک بتتود. کتتتاب 

دهتد، نقشتی را کته از ایتن نخبگتان انتظتار را متورد خطتاب قترار می «پیشرفته»

 دهد: توضیح میرود به شرح زیر می

وحشتی اگر نخبگان سیاه باید از برتری ختود نستبت بته بومیتان نیمه

ها بایتد تکتالیف ختود نستبت بته قتدرت مطلقته را هتم آگاه باشند، آن

نیت آشتکار بتا بشناسند. باید توجه داشت که اغلت  اروپاییتان بتا حستن

 هتا، بتا فعالیتت ختود، در متمتدن کتردنی آنکنند و همهشما رفتار می

 3۵شما مشارکت دارند.
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شود که واژگتانی از ایتن دستت کته دیگتر در اغلت  مستتعمرات مشاهده می

ها بعتد از جنتگ جهتانی دوم در مرکتز گفتتار شتوند تتا ستالبه کتار بترده نمی

 استعمار بلژیک قرار دارند. 

المللتی ناشتی از جنتگ جهتانی دوم، در وضتعیت مستاعدی شرایط جدیتد بین

داری و استتعمار استت، موجت  گونتاگون در برابتر بتردههتای که میراث مقاومت

های هتتای سیاستتی و روشتتنفکری تعتتداد زیتتادی از شخصتتیتپختگتتی آگاهی

شود. جومو کنیاتا، امته ستزر و روبتن اوم نتی یوبته سته سیاهپوست و آفریقایی می

 دهند. سازند و توضیح میمسیر این کس  آگاهی را متبلور می
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و  ها، بلندپروازی. خیلی زود به وجود شور و شوقزاده شدمی کارگر من در طبقه

ام شد. محیطی که در آن رشد کودکیدوران ی لهکمس شانتحققپی بردم و  آرزوها

نداشتم، هر چه بود آن باالها رو او سخت و خشن بود. افقی پیش زمختکردم، محیطی می

ات چیزی ات و نه به روحنه به جسمجا زندگی نایجامعه بود. آن تهِ . جای من در بود

در  وسنه گرات هردو جا جسم و روحاینو چرا که کردو بدبختی ارزانی نمی پلشتی جز

 بودند. عذاب

 برافراشته بودو و برای من راه رهایی پیکر جامعه قدساختمان غول بر فراز من،

مردان  باال،. در طبقات مصمم شدم صعود کنم. پس خیلی زود فقط در صعود بود

ر ب تجملیهای پیراهنهم زنان  پوشیدند،رسمی میهای پیراهنو  های باابهتوشلوارکت

ی شد تا خرخره خورد. همها چیزهای خوبی برای خوردن بود و میجآنتن داشتند. 

 آن باالهادانستم بود و بعد چیزهایی هم برای روح وجود داشت. می جسمسهم ها این

ی روایفکری فرمانروشن یمندانهزندگی هوشو  شریفپاک و تفکر  دوستی،نوع

 را خوانده بودم. ی عمومیابخانهکتهای دانستم چرا که رمانها را میی اینکند. همهمی

 ،ی مردان و زنان تفکر زیبایی داشتندهمه ،ولگردها و ماجراجویان غیر از ها،در آن رمان

طور که پذیرفتم همان. خالصه کردندمی باشکوه کارهایزدندو میباظرافت حرف 

 االبآن  چه را که ظرافت داشت،هر آن کند، این را هم پذیرفتم کهخورشید طلوع می

چه ی آنهمه ،بخشدچه را که به زندگی شایستگی و منزلت میی آنهمه ،شد یافتمی

عنوان پاداش کار چه که به هر کس بهی آنهمه ،کندمیکه زندگی را سزاوار زیستن 

 کردند. ش عطا میاو رنج

 صاًای نیست، مخصوکار سادهی کارگر چندان ای باالتر از طبقهصعود به طبقهاما 

ردم کای در کالیفرنیا زندگی می. در مزرعهدباش کردهفلج تو را ا هوهمها و تزواگر آر

ی نرخ بدهد. ابتدای کار درباره صعودوقفه در پی نردبانی بودم که به من فرصت و بی



 

 
 

 ی میهن تارین / ترجمهجک لند ۷89

و  فهمیدن خواص برایسعی  ابتام را ببچگانهگذاری تحقیق کردم و ذهن سودِ سرمایه

 ی. از سوی دیگر، دربارهمرک کردم: سودِ بشری شماتت می فواید این اختراع مهم

های سنی و مخارج زندگی تحقیق کردم. از ی کارگران در تمام ردهدستمزدِ روزانه

انداز سالگی کار و پسشروع و تا پنجاهحاال همین ها نتیجه گرفتم که اگر از ی اینهمه

 شیدد بخنمن خواه ازای کارکردن بههجامعه ب یی باالاز لذایذ و مزایایی که طبقه کنم

رفته البته قاطعانه تصمیم گ بکشم. دست کارکه از  توانست ، بعدش خواهمبرمبهره می

برده  از یادپاک ی کارگر را بارترین مشکل طبقهبودم که ازدواج نکنم، اما مصیبت

 بودم: بیماری را.

ظر خسیس نآدم تنگ ولی نیروی حیاتی که در من بود این برتری را نسبت به یک

گی در سالکه در ده بودانداز پول بوده است به من داده بود. چنان که فقط به فکر پس

چه کردن آنبه دیدن و قضاوتها بودم و شروع کردم جارچی روزنامه های شهرْخیابان

 بار وچیز همواره نکبتدر اطراف من همه ی باالی جامعه بود با نگاهی جدید.در طبقه

بود، در باالی سر همواره بهشتی بود برای فتح، اما نردبانی که از آن برای  آوررقت

بود. چرا باید پول  وکارکس نردبانی که از این پس  ،استفاده کردم متفاوت بود صعود

به  که با خرید دو روزنامهدرحالی خریمی دولتی میاوراق قرضهکردم و انداز میپس

بله،  ام را دوبرابر کنم و سرمایه بفروشمرا به ده سنت نتوانستم آپنج سنت می بهای

 -دیدمی تجارت میخودم را یک شاهزادهپیشاپیش بود، و  وکارکس من نردبانِ  نردبانِ

 ای با تاجی از موفقیت بر سر.شاهزاده

از آن خود کرده  خوبیشاهزاده را به سالگی، عنوانِخیاالت! در شانزده امان از

ی شاهزاده»ن عنوان را گروهی از راهزنان و دزدان به من داده بودند که مرا . اما ایبودم

تجارت باال  نردبانی از اولین پله خواندند. در آن زمان،می «دریایی غارتگرانِ صدف

تجهیزاتِ کاملِ غارتِ صدف. شروع کرده  بادار بودم. قایقی داشتم رفته بودم. سرمایه

ود من ب آنِ از غنایم سومِکاپیتان و مالکِ قایق، دو در مقام. مابودم به استامارِ همنوعان
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 انشجان و ندکردقدر سخت کار میکه خدمه همان خدمه. با وجود این سوم از آنِو یک

 . ندانداختمیی من به خطر را درست به اندازه شانو آزادی

ای را لهش  حمیکاین دیگر باالترین جای نردبان بودم که توانستم صعود کنم. 

. این ارزش داشت خیلیها و تورها گیران چینی رهبری کردم. طنابماهی برای غارت

تصاح   داریْسرمایه ست.اداری روحِ سرمایه م، اما این دقیقاًدانستمیدزدی بود،  کارْ

 دادن به، یا سوءاستفاده از اعتماد، یا رشوهدادن نوعان است از طریق تخفیفاموالِ هم

ستفاده ا طپانچهتر بودم. از یک رحمبیفقط ا وکالی دیوان عالی کشور. من سناتورها ی

 کردم.می

دار در برابر که سرمایه هایی نشان دادندعرضگیاز آن بیام ش  خدمهاما آن 

برد یا سود را کاهش ها را باال میچرا که، در حقیقت، هزینه شود،منفجر میها آن

ه ک ندبزرگ را آتش زد بادبانِ  بر اثر غفلت. ندجام داده بودرا ان ام هر دوِدهد. خدمهمی

ما  هایی کهگیران چینی از تورها و طناب، و ماهینبردم یش ، سودنابود شد. آن کامالً

 ریدن ِ یک بادبان بزرگخ از ناتوان و بودم، ورشکسته بهره بردند. از دست داده بودیم

روی  غارتبرای انداختم و را لنگر م اشصت و پنج دالر. پس قایق ه بهایدیگر ب

به قایق راهزنانِ خلیج پیوستم. در غیاب من، گروه دیگری از  ی ساکرامنتورودخانه

چیز را غارت کرده بودند، حتی همه حمله کرده بودند. امدزدانِ دریاییِ خلیج به قایق

فروختم. از  را بیست دالر ی قایق را در مسیر پیدا کردم و آنالشه را. بعدتر، هالنگر

 نردبانِ ههمیش، و دیگر پایین که توانسته بودم باال بروم سُر خورده بودم نردبانیتنها 

 .کنار گذاشتمرا  وکارکس 

ضالتی . عکردماستامار  من رادیگر  دارانسرمایه شفقتیبی هیچ  از آن زمان به بعد،

ماندن. ملواِن دهچیزی برای زن همساخت، و برای خودم شان پول میقوی داشتم، برای

ها و بودم، باربر لنگرکاه، کارگر روزمرد. در کنسروسازی، در کارخانه عرشهروی 

ها را ، شیشهزدمرا جارو می هاکردم، فرشزنی میکردم. چمنها کار میشوییخشک
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ی دریافت نکردم. دخترِ مالکِ کارخانهطور کامل بهرا  امرنجدست. و هرگز شستممی

دانستم که این عضالت من است شد و میش رد میاکه با ماشین دیدممیا کنسروسازی ر

نه شود. به پسرِ مالکِ کارخاهای کائوچویی میکه باعث راندنِ این ماشین روی الستیک

ه او اند که بدانستم که این عضالت منگشت، و میکردم که از دانشگاه برمینگاه می

 ش را بپردازد.اش با دوستاندهند پول شراب و لحظات خومیاجازه 

ها ها بخشی از بازی بود. آنی اینکردم. همهاما تلخی را هیچ احساس نمی

مند بودم. راهی را هموار کردم برای یافتنِ مند بودند. خیلی خ ، من هم قدرتقدرت

ی عضالتِ دیگران. کارکردن مرا واسطههها و کس ِ درآمد بجایگاهی در میانِ آن

میشه تر از ههایم را باال زدم، سختکردن را دوست داشتم. آستیند. سخت کارترساننمی

 . پیدا کنمدر جامعه  جاییو سرانجام توانستم  کار کردم،

نا کاری آشدرست در آن زمان، گویی شانس به رویم لبخند زده باشد، با صاح 

 مشتاقو هم خواستم برایش کار کنم و افکری خودم بود. میوالم شدم که در همان ع

را  فرنکار دو استخدام من بود. به فکر آموختنِ یک حرفه افتادم. در حقیقت، صاح 

 در نقشکردم که از من ها بگذارد. فکر میاخراج کرده بود که من را به جای آن

شد. کار استفاده خواهد کرد. درواقع، پنجاه دالر در ماه روی دوش من کاس  میبرق

ن آمده بودم، هر کدام ماهی چهل دالر درآمد داشتند، من کار شادو مردی که به جای

دادم. این مرد مرا در کار تا پای مرگ ُبرد. سی دالر در ماه انجام می ازایبههر دو را 

دوست داشته باشد، اما اگر زیاد بخورد، دلش را خواهد زد. این  تواند صدفمی نفریک 

خواستم چیزی از کار بشنوم. زد. نمیا به هم میم راچه بر سرم آمد. کار زیاد حالبود آن

م. ای راهادامه درِکافی گدا و دربه یگردان شدم. سرگردان شدم، به اندازهاز کار روی

 کردم.خون عرق می هاها و زنداندر زاغهو  طول و عرض ایاالت متحده را شخم زدم،

همان  درخودم را  ،سالگیدر هجدهاکنون، ی کارگر زاده شده بودم و در طبقه

جامعه، در عمق، در  زیرزمینِبودم، در  آن ته. کرده بودمآغاز دیدم کهمی یانقطه
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اس . و نه مناست بردار کردن از آن نه شوخیهای بدبختی که صحبتژرفنایِ زیرزمین

ها و خانهها، در گودالِ مستراحِ بشر، در سالخدرون یک سوراخ بودم، در پرتگاه

مان. بخشی از ساختمان جامعه که تصمیم گرفته است آن را نادیده تمدن هایگورستان

ا دیدم جچه را که این، تنها آنجا فرصت آن نیست که این چیزها را بگویماینبگیرد. 

 .بازگو خواهم کردو بر من ترسِ وحشتناکی وارد آورد 

 زیستم اصولای که در آن میترسیدم. در تمدنِ پیچیدهاز فکرکردن می

بود.  دن تقلیل داده شدهردیدم. زندگی به یافتنِ سرپناه و چیزی برای خوای میرحمانهبی

شان تمداران تجربیافروخت، و سیاستهایش را میکفش تاجربرای یافتنِ سرپناه و غذا 

ها اعتمادی را که ما به آن فروختند و نمایندگانِ مردم به جز چند استانا مطمکناًرا می

 در زنان ،انسبه همان فروختند.شان را میهمگان شرافت فروختند، تقریباًمی داده بودیم

چیز کاال بود. همگان . همهفروختندرا میشان مقدس عروسی، تن در مسیر ها، یاخیابان

شان فروختند. تنها کاالیی که کارگران برای فروش داشتند عضالتخریدند و میمی

شد. کارگران جز عضالت چیزی برای ار عرضه نمیدر بازار ک بود. شرافت کارگران

 چیز به جز این عضالت. فروش نداشتند، هیچ

وان تمیرا اما یک تفاوت وجود داشت، تفاوتی حیاتی. کفش، اعتماد، شرافت 

ها وجود داشت. عضالت اما ی اینحدوحصری برای همه. انبار بیآورددست ه ب ازنو

فروخت، هایش را میی کفش وقتی که کفشفروشنده ناپذیر بودند. با گذر زمانترمیم

کرد. اما هیچ راهی برای هایی که انبار کرده بود پر میجای خالی آن را با کفش

فروخت، ش را میاتر عضالتکردنِ عضالتِ کارگر وجود نداشت. هر چه بیشترمیم

تر انبارش خالی آمدند، و هر روزد. تنها کاالیش به حساب میمانْمی اقیتر برایش بکم

چیزی برای فروختن برایش باقی آخر، اگر پیش از این نمرده بود، هیچشد. دستِمی

عضالتش از کار افتاده شد، و دیگر ورشکسته می کرد.و باید مغازه را تخته می مانْدینم
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باری طرز فاجعهجامعه و به به زیرزمینِ به قهقرا رفتنجز  ماندبود و چیزی نمی

 . شدنهالک

سپس دریافتم که مُخ هم کاالیی چون دیگر کاالهاست. ولی مُخ هم با عضالت 

ست ا سالگی در اوج شکوفایییا شصت سالگیی مُخ در پنجاهکرد. یک فروشندهفرق می

 سالگیپنجاه–پنجوچهلکه یک کارگر در درحالی .از پیش بیشنیز و دستمزدش 

جامعه بودم و زندگی  زیرزمینِیند. در بخودش را تمام شده و و خارج از سرویس می

و  ها در وضعِ بدی بودند،کشیکانال و های فاضالبکردن در آن را دوست نداشتم. لوله

معه زندگی ی نجبای جاتوانستم در طبقه. اگر نمیناسالم بود کردیمکه استنشاق می یهوای

شرایط  قتاًحقی جاآن وپا بزنم.دست توانستم برای یک اتاق زیرشیروانیکم میکنم دست

ز ا شد هوای سالم تنفس کرد. پس تصمیم گرفتم کهکم میبخورونمیری بود ولی دست

 را بفروشم.  امم مُخابه جای عضالت این پس

ها . به کالیفرنیا بازگشتم و کتابشوارِ داندیوانهوجوی جستپس شروع کردم به 

دم، کری مُخ آماده مییک فروشندهبه  شدنکه خودم را برای تبدیلرا گشودم. درحالی

ضی از جا بود که در بعغیرممکن بود. این شناسیسادگی گذشتن از کنار جامعهبرایم به

ای را که پیش از این برای خودم در شناسی سادهمفاهیم جامعه هابندیآثار و دسته

تر از یافتم. قبل از تولدم، روحی بسیار بزرگبه صورت علمی ای ساخته بودم گوشه

که در  چه راآن تر ازبسیار بیشو حتی اندیشیدم چه را که میآن یروحِ من، همه

 کشف کرده بود. گذشتی من میاندیشه

ی امروزی مبارزه برای واژگونی جامعهقدر همانها انقالبی بودند: سوسیالیست

البی ت و انق. من هم سوسیالیسهایشی فردا روی ویرانهساختن جامعه که برایکردند می

دگی پیوستم، و برای اولین بار به زن فکر و کارگریانقالبیونِ روشنهای بودم. به گروه

هایی درخشان ثیرگذار و جانأمندانی تبود که با هوش جافکری پای گذاشتم. اینروشن

یار بسته، سرهایی سخت و هوشرغم دستان پینهبه ،ی کارگر کهآشنا شدم: اعضایِ طبقه
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شان چنان گشاده و فراخ بود که هر ی کشیشان که دینخرقهواعظانی بی داشتند،

جه شده شکن ی حاکمدانشگاهِ طبقه درکه  یاستادان. گرفتای را در آغوش میپرستنده

  .را صرف انسانیت کرده بودندشان دانش چراکه، و به بیرون پرتاب شده بودند

، مندیدرخشان، حالوتِ سخاوت گراییآرمانانسان را یافتم،  بهجا ایمان مطلق این

و اصیل  جا تمیزناک و محرک است. اینتاب چه برای روحْی آنهمه -ایاار و شهادت

تخارآمیز انگیز و افیافت، و شگفتمیاش را باز گذشته جا زندگی اعتبارِبود. این زندهو 

و  سمجم که جایگاه در ارتبا  بود ناب هاییجان. با امخرسند بودم که زندهشده بود، و 

ی ظریف یک کودک ها نالهشان بسی باالتر از دالر و سنت بود، و برای آنروح برای

و  رشد تجاری شکوهِتری داشت از نشین اهمیت بیشفرودستی محالتِ گرسنه

پیکارگران های ای جز اصالت و قهرمانیلهکمس امفاطرا یجهانی. در تمام امپراتوری

 ،هایم روشناییِ خورشید و ستارگان بودند، آتش و سرخیو ش  وجود نداشت و روزها

 ، جام خود مسیح،ایستادور، میهمواره سوزنده و شعلهجام مقدسِ م او در برابر چشمان

افته و یاما سرانجام نجات ،دیدن یدگی و بدرفتاریدرنج دیرزمانی ، از پسِمهربان انسانی

 .رستگارشده

ی ها چیزی نیست جز ذرهی اینگفتم که همهمی احمقِ بیچاره به خودم و منِ

ای رهکشند. از دوی باالی جامعه انتظارم را میکوچکِ قبل از چشیدنِ لذایذی که در طبقه

های وهمتخوانده بودم  ای در کالیفرنیامزرعه را در ی عمومیکتابخانههای که کتاب

ود که بشده از پیش نوشته  تقدیرم یبر صفحه از دست داده بودم. یدرسترا بهخودم 

 که برایم باقی مانده بود از دست خواهم داد.  را چیزی ترِبیش

م شد. جامعه درهایش را به رویم اموفیقت زیادی نصی  ی مُخْفروشنده در نقش

هایم جای خود را پیدا کردند. و سرخوردگی وارد شدم پذیراییی گشود. مستقیم به طبقه

 ایالعادههای فوقلباسها زن و خوردمرهبران جامعه غذا می زِروی میکنم که تصدیق می

ها ی آنای جا خوردم وقتی که متوجه شدم همهلوحانهطور سادههولی ب وپوشیدندمی
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زنِ کلنل و ». زیرزمینی جامعهاند که زنان در اعماقِ لی سرشته شدهدرست از همان گِ

 1«.خواهرند های[ خوددر پسِ ظاهر ]و جامه ژودی اوگرادی

های این زن کرد. مطمکناًبود که مرا شوکه می شانمادی بودنوقت، این در همه

 داشتنی و اصولهای کوچکِ دوستی آرمانشان، دربارهالعادهالعاده، با پوشش فوقفوق

 شانزندگی راهنمای اصلیشان، رغم وراجیبهکردند، اما سنگ اخالقی وراجی میگران

 ی کوچکدوستانهکارهای نوع جورهمهخودخواه بودند! در  س شورمندانهببود. و  مادّی

غذاهایی که پول که دادند، درحالینشان مینیز ، و به همگان رساندندحضور به هم می

پوشیدند از خونِ کارِ کودکان پرداخت ای که میالعادههای خارقپیراهن و خوردندمی

 لوحانهادهسشرح دادم،  شانابعاد این کار را برای گری. وقتی کهروسپی نفسِشده بود، از 

که از  را تیاهای ابریشیمن و جواهرکه خواهرانِ ژودی اوگرادی لباس کردمفکر می

روزی موعظه کردند که علت تیره و اما عصبانی شدند .آورندخون بافته شده از تن درمی

تی جواب وق هاستذاتی آنجویی نکردن و میگساری و تباهی ی پایین جامعه صرفهطبقه

کودک  طور، چهو تباهی افرا  در الکل ،جویی نکردنصرفهدانم دادم درست نمی

ریسی ی نخدر کارخانه ای را هر ش  دوازده ساعت مجبور به کاری گرسنهسالهشش

 کردند و مرام حمله اکند، این خواهرانِ ژودی اوگرادی، به زندگی خصوصیجنوب می

ی ی پایانی بود براانگار که در حقیقت این خطابه نقطه -خطاب کردند «طل آشوب»

 گو.واتمام گفت

خودم شدند  عصبانیکنید به پایان نرسید. میچه که فکر بهتر از آن اربابانکارم با 

 واعظان، هایی یافتم که روی باالترین پله از جامعه نشسته بودند،را وسطِ آدم

 ابخوردم، شرمی غذا آنان با. هاسردبیران روزنامه دانشگاه، اساتید تُجار، مداران،سیاست

مطالعه قرار  آماجها را رفتم، و آنها به گردش میبا آن ماشین بر سوار نوشیدم،می
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شماری را دیدم که پاکیزه و اصیل بودند، اما، به های بیدادم. بله درست است، آدممی

ها از شمار تعداد آن کنم حقیقتاً ر میجز در موارد معدودی، سرزنده نبودند. و فک

ان و شوِر ششان را از پوسیدگیهایی که سرزندگیآن رفت.های دست فراتر نمیانگشت

بیه بودند. نشده ششان را از یک زندگی ناسالم منفک نکرده بودند، به مردگانِ دفنزندگی

ا نه زنده. در این داری شده بودند، امهایی که خوب نگهپاکیزه و اصیل مال مومیایی

یک جایگاه افتخاری به اساتید دانشگاهی که مالقات کردم  بندیِ مردگانِ زنده،دسته

اشتیاقِ ی بیادامه»منحط که  آرمانیِ دهم، مردانی که خودشان را برای این دانشگاهمی

 است وقف کرده بودند. «اشتیاقفهمی بی

 ندکردمیشدیدی که علیه جنگ  انتقادهایبه خاطر مردانی را مالقات کردم که  

 کردند تاکارگاهان خصوصی مسلح استخدام میو  بودند معروفی صلح شاهزادهبه 

ه ک خشونتی. مردانی را دیدم که از سرکوب کنندهای خودشان گرانِ کارخانهاعتصاب

زمان، شریک جرم تقل  در مواد هم ،در مسابقات بوکس عیان بود عصبانی بودند و

یِ خوارکشت تا خونتری کودک میای بودند که هر سال تعداد بیشدهغذاییِ کشن

 1خودِ هرود.

آهن، های راهکوپه ها،، کاخهاباشگاهگو کردم، وها گفتدر هتلاربابان صنعت با 

هایی که در م بند آمده بود از کوتاهی راهاهای کشتی مسافربری، و زبانروی پل

 طرزِدر کار تجارت بهشان روح. در عوض، پی بردم شان طی کرده بودندامپرتوریِ روح

                                                      

ساس انج1  سه مرد مجوس( از هند )در  ،یسیشدن عپز از زاده د،یدر عهد جد یمت میبر ا سه مغ )

سه مرد به خیتار شده زین یرانیعنوان ااز آن  ست(، به د نام برده  ر خب یهآمدند تا دربار زیهرود داریا

از آن از  شیپ د،بودند. هرو دهیرا در شرق د یاز او پرسش کنند، چرا که اختر و هودیشدن پادشاه زاده

شن س ای ستوسیبود که کر دهیکاهنان و کاتبان  ز پ شود؛یزاده م هیهودیلحم  تیدر ب انیهودی حیم

دهند؛ اما  یآگاه یبه و ند،افتیها خواست که هرگاه آن بچه را لحم فرستاد و از آن تیمردان مغ را به ب

 ویکیپدیا .دندبودند، هرود را آگاه نکر دهیکه د ییاؤیمردان مجوس بر اساس ر
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است،  جا که پایِ تجارت در میانچنین پی بردم که تا آنغیرطبیعی توسعه یافته بود. هم

 شان پوچ است. اخالقیات

خود و زادگی که مدیران بیچه آقایانی با صفاتِ ظریف و منش اشراف

یگری، یا د دزدید.میپنهانی یتیمان را  ها وکه بیوه یناکارآمدی بودند، در خدمت شرکت

که به یکی از ی ادبیات بود، و یک هنرپرور معروف در حوزه باارزشدار آثار مجموعه

اش که در روزنامه سردبیری بود. دیگری دادهای شهرداری رشوه میکلفتگردن

ی هکه واقعیت را دربار نداشتکرد و جرئت را منتشر می داروسازتبلیغات متخصصان 

 ، وقتی که به او گفتم که اقتصادِآگهیدادن ازدست انتشار دهد با ترسِ  محصوالتاین 

مرا  ،دوران پلینیوس مشابهش اشناسیاست و زیست عهد عتیقمتعلق به  اشسیاسی

 1.دخوانفری  بازی عوامحقه

بیت: ترخشن و بیداری کارخانه ی حقیرنشاندهدستسناتوری که ابزار و برده و 

دیوان عالی: و هر سه با یک قطار مسافرت  قاضیاین مرد و دولتاین  رست مالِد

م و از آلیسآرامی و صادقانه از زیبایی ِایدههای مجانی. چه مردی که بهرفتند با بلیطمی

کارش را با خیانت به رفقایش تمام  تجارتو در پایانِ  کردصحبت می نکوییِ خداوند

که زنان  های مذهبی در خارجهیأتن کلیسا، حامی مهم کرده بود. و دیگری، ستو

 رابردر بگرفت، ده ساعت کار کردند به بردگی میکه برایش کار می را ایفروشنده

ی دیگر کرد. یکگری تشویق میها را مستقیم به روسپیبنابراین، آن حقوقی ناچیز، و

. گاه شهادت دروغ داددر داد برای یک مشت دالر رسد وها تدریس میدر دانشگاهکه 

رگیر دصنعتی که  ارباببه یکی از دو  با بدعهدی و فری آهن که دار راهسرمایه اینو 

 . رقابتی مرگبار بودند پنهانی تخفیف داده بود

                                                      

به پلیالدیم 79 - 23دوم ) وسینیپل وسیگا 1   ،رتریپ ینیپل ایمهتر  ینیبزرگ، پل ینی( معروف 

گاه به  است. بوده «یعیطب خیتار یهنامدانش»لف ؤو م یروم یهسندیو نو یعیطب لسوفیف دان،یعیطب

 .انددانسته کسانی نوسیاشتباه او را با بَل
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سان بود: جنایت و خیانت، خیانت و جنایت. مردانی که زنده بودند، جا یکهمه

گی ی بزر، تودهسپس، اما مرده بودند.  نجی که پاک و  آنانی، نجی اما نه پاک و نه 

سادگی، پاک. نه از روی عمد و نه اما به و نه زنده، زاده بودندنجی از ناامیدان، نه 

محیطی  اخالقی جاریبی در برابر، تسلیمو  انفعالشدند، اما با غیرعمد گناهی مرتک  نمی

د ده بودند، نادان هم نبودن. اگر اصیل و زنشدندبرد، مرتک  گناه میها سود میاز آن که

 کردند.کردنِ سود خیانت و جنایت را رد میو تقسیم

جامعه را دوست ندارم. از نظر  سالن پذیراییکردن در به این پی بردم که زندگی 

 ام وفکراننیز مریض شده بودم. روشن داد. از نظر اخالقی و روحیفکری، مرا آزار می

، را شدهسرکوب، استادانِ را امشدهلباسواعظان خلع آوردم،ام را به یاد میخواهانآرمان

 ها وم ش دآور. خودم را به یاد میراآگاه به منافع طبقاتی خود  شریفِ و کارگرانِ

، طور شگفتی وحشی و زیبا بودجا که زندگی بهروزها زیر نورِ آفتاب و ستارگان، آن

جام های اخالقی. و در برابر خودم شقانهو عا انهمندبهشتی روحانی از ماجراهای سخاوت

 ور . دیدم، همواره سوزنده و شعلهمقدس را 

بازگشتم.  مشتو به آن تعلق دا بودم ی کارگری که در آن به دنیا آمدهپس به طبقه

ای که بر فراز سرم قد ی جامعهشده. ساختمان تحمیلصعود کنمخواهم دیگر نمی

د که های ساختمان هستن. این پِیانگیزدمن برنمی شوروشوقی درشته دیگر هیچ رابراف

ی انهشبه، شانهپتکی در دستکنم، با جا کار میم که در اینا. خوشحالاندجذاببرایم 

و هرازگاهی با  -خواهان و کارگرانی که آگاهی طبقاتی دارندفکران و آرمانروشن

و  ترروز، وقتی بازوان بیش. یک افکنیماین ساختمان را به لرزه می اهرم پوالدیاین 

 هالشتیی پبا همه ،شکنیماین ساختمان را درهم میی در اختیار داشتیم ترهای بیشپتک

ی طبقه گاهآنش. ااحمق های مادّیآدم اش، هیوالهایِ خودخواه ونشدهو مردگانِ دفن

دیگر ا جینرا تمیز خواهیم کرد، و بنایِ نویی برای زندگی بشر خواهیم ساخت. ا زیرین
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های ساختمان روشن و هواخور خواهند نخواهد داشت، تمامِ قسمت سالنی برای اشراف

 . بخشحیاتو  و نابپاک خواهد بود  کشیمنفس میبود، و هوایی که 

اندازی باالتر و هستم که انسان چشم روزی یآرزودر .چنین است دیدگاه من 

تر مناس  ایانگیزهزمانی که انسان با . دداشته باش در برابر اشتر از شکممندارزش

شکم.  یانگیزهیعنی  های امروزه،تر از انگیزهمناس  ،ها را به عمل سوق دهدانسان

دهم. معتقدم که زیباییِ روحی و به اصالت و واالیی انسان از دست نمی م رااایمان

 تیجه،نل حصوبرای  ،پرستی کنونی فائق خواهد آمد. ودی بر خشونتِ شکمنمسخاوت

 زمان پلکانِ» :استطور که یک فرانسوی گفته ی کارگر است. همانم به طبقهاایمان

 و کنندصعود میخواهد بود که  های چوبینیپاپوشتا ابد مملو از انعکاس صدایِ 

 «.کنندسقو  میچرمینی که  هایپاپوش

 19۰۵وا، نوامبر یُآ نیوتن،
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