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 دانا را از دست دادیمفریبرز رئیس 16

 خواندخوان که با دلم میمرغ شب

 رفت و این آشیانه خالی ماند

 

سی و سیا شگر، فعال  صاددان و پژوه سفانه فریبرز رئیس دانا، اقت شگر ک متأ ن

 .ها، دنیای ما را ترک گفتاجتماعی و همراه ما در تمامی این سال

ی کارگری و زحمتکشااان ایران، فعا ن ساایاساای، پژوهشااگران و به جامعه

 .گوییممبارزان تسلیت می

ما آرمانمی هایی که او عمری برای تحقق دانیم اگرچه فریبرز نیساات، ا

  .خواهد بخشیدها تالش کرد همواره راه ما را روشنی آن

 :برخی از کتب فریبرز رئیس دانا به فارسی 

  ،1368پول و تورم )به همراه فرخ قبادی(، نشر پاپیروس 

 1371 قطره، نشر اجتماعی، –توسعگی اقتصادی کم 
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 1380های کاربردی توسعه و اقتصاد ایران )سه جلد(، نشر چشمه، بررسی 

 1383عدالتی، نشر علم، دموکراسی در برابر بی 

 ا، نش  ر دانسیرز رئبریف همرج؛ تو ادلیات/ مایهطقنو م ریهش   یاس  یاد س  ص  تاق

 1381قطره، 



 

 
 

 نقد اقتصاد سیاسی 17

 1381گاه، اقتصاد سیاسی توسعه، نشر ن 

 1383عام اقتصادی، نشر نگاه، سازی: قتلجهانی 

  ،1383رویکرد و روش در اقتصاد، نشر آگاه 

 1384دانا، وگو با فریبرز رئیسسازی و جهان ما، گفتجهانی 

 های اجتماعی و سیاسی، نشر دیگر، آمدهایی در شعر معاصر ایران: زمینهگفت

1385 

 )1385، نشر دیگر، آزادی و سوسیالیسم )چند بحث و نظر 

 1385آمدهایی در ادبیات، نشر نگاه، گفت 

  ،1386یادی از خیالی )دفتر شعر( نشر نگاه 

 1394آذین، چند کاوش در سیاست و جامعه، نشر گل 

 ی کالین لیز و لیو پانیچ(، نش   ر نگاه، بربریت واقعاً موجود )ترجمه( )ویراس   ته

1395 

 1397آذین، منش روشنفکری، نشر گل 

 
 





 

 

 

 
 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 تأمالتی 

 گیرحاشیه و متن یک بیماری همهدر 

  

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 

 

 گیرتأمالتی در حاشیه و متن یک بیماری همه 20

 

(1) 

گوید وضععع یت ما در دنیای م ا عععر میوگویی با گاردین زیگمونت باومن در گفت

شوند کسی در کابین خلبان نیست و می وض یت مسافران هواپیمایی است که متوجه

  باند فرودگاه هم در دست احداث است!

 

(2) 

ماه بهمن 24در ایران در تاریخ  نخستین مورد مرگ بر اثر ویروس کروناشود گفته می

سفندماه به شور در تاریخ یکم ا ستین مرگ بر اثر کرونا در ک شد. اما نخ شاهده  ور طم

سترش  شد. این هفت روز اختفای خبر تأثیر ویرانگری بر امواج ب دی گ سمی اعالم  ر

بار نیز دولت به دسععت خود تیشععه به از آن داشععته اسععت. اینبیماری و مرگ ناشععی 

 ی اعتماد اجتماعی زد.ریشه

(3) 

های واکنش دولت به گسعععترش بیماری از همان جنا واکنش آن به تمامی بنران

 بار انکاراهمیت شمردن آن. در حالی که اینهای اخیر بود. ابتدا،انکار و سپا کمسال

تر بیماری و افزایش من زدن به شعععیور هربه بیشاهمیت شعععمردن در حکم داو کم

سال اخیر دولت در ایران بیش از آن که  ست. ا والً  طی بند  قربانیان احتمالی آن ا

ی اننصععاری قدرا اعمال قهر باشععد، دولت را به اعمال قهر مننصععر کرده و دارنده

سیاری از وظایف خود را از یاد برده است. ازاین ور یک ویروس روست که در برابر شیب

 ی ممکن عمل کرده است. گونه به ناکارآمدترین شیوهدر بدو امر این

https://www.javanonline.ir/fa/news/992173/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.javanonline.ir/fa/news/992173/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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(4) 

ست. از آناحتماالً نقطه شهر مذهبی قم بوده ا جا ی  فر و عزیمتگاه ویروس از ایران 

که این شهر کانون استقرار گزیدگان سیاسی کشور است در نخستین روزها و در بدو 

شان به ویروس کرونا بودیم. اما امواج ب دی ا و وابستگانامر شاهد ابتالی برخی مقاما

تدریج از همان الگوی مت ارف توزیع بنران در کشععور تب یت پراکندگی این بیماری به

شاهد نقطهکند. ی نی در  ورا عدممی سته از مهار بیماری،  ی اوج بنرانی در آن د

فضععایی و انوار سععتم  نیافتگیپوشععی فقر، توسعع همناطق خواهیم بود که شععاهد هم

 غیراقتصادی هستیم. 

ترین سععطوه هرم بیش از مراتب اجتماعی پایینها، در سععلسععلهمانند سععایر بنران

های مختلف اقتصادی کشور ها مزدبگیر در بخشپذیرند. در بدو امر میلیونهمه آسیب

ضور در منل کار و مبادرا به ثباای آنان بیکه بخش عمده ر کار دکار و ناگزیر به ح

 پذیرترو آسععیب هر شععرایطی هسععتند در برابر امواج گسععترش این بیماری شععکننده

ستند. اما نگران شیهکنندهه صادی و اجتماعی دههراندهتر از آن به حا های شدگان اقت

های اجتماعی از این گردها، و گروهسرپناهان، زبالهها، کودکان کار، بیاخیر، دستفروش

ستند. آنان نه ست ه سی دارند و نه به امکاناا درمان و  د ستر شگیری د به امکاناا پی

 نه زیست و م یشت آنان در مجمور توجه حاکمان منلی از اعراب دارد.
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(5) 

اهمیت گسترش سریع این ویروس، دولتی که ابتدا به انکار آن دست زد و سپا به کم

داد: ضعع ف و روشععنی نشععان ی امروز ما را بهشععمردنش، یک م ضععل بنیادی جام ه

و امروز اقتصاد، منیط  پیوند زدههمه را به هم  سازیجهانیناکارآمدی بخش عمومی. 

اما سیاست جهانی نشده و  .شناسدمرز نمی و جز آن، زیست، بهداشت، امنیت، دانش

 یبا تمام ؛ملت اسعععت-گذاری همان قالب دولت هنوز بهترین ابزار برای سعععیاسعععت

ستی ست برای ت کنونیهایش. بنران کا جود ومل دوباره بر اهمیت أکید و تأفر تی ا

 بخش عمومی کارآمد. 

مواجهه با این بنران عامل یا کنشععگر ا ععلی اسععت، و وظایف  یدولت در زمینه

ست، از اطالر یمت ددی دارد که از عهده ساخته نی سانیهیچ نهاد دیگری  مین أت و ر

صیص شدهماینتاج مناطق قرنطینه شگیری و ، تا تجهیز و تخ بودجه برای اقداماا پی

و  هسوری مثلموجود نیست )ا الً است یا و ناکارآمدتر جایی که دولت ض یف  درمانی.

 . بارتر خواهد بودبسیار فاج هبنران غزه(  یمن و

تر و ناکارآمدتر طور دایم ض یفی گذشته بهبخش عمومی طی بهار دههدر ایران، 

های سعععرکوب و ایدوولو یک و سعععازوبرگ شعععده اسعععت. در شعععرایطی که هر روز بر

تر رسانی دولتی تض یفهای  ووپلتیک دولت افزوده شده، سازوبرگ خدمتبلندپروازی

بودن یا شععده اسععت. این هم شععاهد دیگری اسععت از این که مشععکل امروز ما نه بزرگ

 های آن است.ی تخصیص منابع و اولویتبودن دولت بلکه ننوهکوبک
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(6) 

زده، بالتکلیف و فاقد هرگونه ابتکار و قدرا عمل، دیگر ی هراسولت، جام هدر برابر د

ض ف و بی شان داد:  ضل بنیادی امروز ما را ن شاهد جانی جام هم  ی مدنی. تا امروز 

. ایمگیر نبودههیچ ابتکار مؤثری از سعععوی جام ه در برابر گسعععترش این بیماری همه

یل مشخص و ساختاری در سپهر قدرا دارد، ی مدنی در ایران امروز دالض ف جام ه

شرایط بنرانی شن میاما در بنین  ض ف تهدیداتی را که شود که بهای رو گونه این 

 کند. گیرد دو  د بندان میکل فابریک اجتماعی را دربرمی

اعتماد کاالی کمیابی  در گام نخسععت، باید اعتماد اجتماعی وجود داشععته باشععد.

ساخته می سخت  ست،  ساخت و حفظ این کاال نیازمند و زود از بین می شودا رود. 

ست. می یاراده ستمر ا سی م ایران  دولتکه  های مت ددی ذکر کردشود نمونهسیا

ی آن نیز همین انکار آخرین نمونهاعتماد عمومی را در این سعععال ها تخریب کرده، و 

شععک به هواپیمای ی شععیور کرونا در ایران و اندکی پیش از آن انکار شععلیک مواولیه

ی مدنی اعتمادزایی ی جام هنخسعععتین گام برای تکوین و توسععع ه. مسعععافربری بود

شرایطی بنین اراده ساً در بنین  سا ست. اما آیا ا ای در دولت برای این امر اجتماعی ا

 وجو کرد؟توان جستمی

ست. فداکاری در ایران بارها ظرفیت خود را  یجام ه شان داده ا شرایط بنرانی ن

ای از این همبستگی اجتماعی پرستاران، مددکاران، و پزشکان در سراسر کشور نشانه

تر شده است. استفاده از توان بالقوه پیشرفتهایران  یاست. در یک قرن گذشته، جام ه

 .های مدنی میسر استباالی این جام ه تنها با میدان دادن به تشکل
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(7) 

تر اقتصعععاد و اجتمار امروز ایران های سعععاختاریبنران کرونا را باید در بطن بنران 

های ویرانگر زا ما با ماتریسععی از ت امل ریسععکی عوامل بنرانمشععاهده کرد. در حوزه

ست صادی، حکمرانی منیطی، طبی ی،  ووپلتیک، تنریمساختاری، زی های مالی و اقت

سک ستاعی مواجههای اجتمناکارآمد و انوار ری ساخت د کم ایم. دولت را باید ناگزیر 

 گیری ویروس را به اجرا درآورد.اقداماا عقالنی اولیه برای مقابله با همه

(8) 

ست، راه  شکل جهانی ا شکل کرونا، م ست. برای مقابله با آن اگر م حل آن نیز جهانی ا

بار میان اینل این هم منوط به اعتمادسعععازی متقابهای جهانی هسعععت و نیاز به راه

ست. ها دولت سیختهی ازهمزده و بدتر از آن خاورمیانهاما در جهان بنرانا ی امروز گ

 هایی از این دست شدنی است؟های بینادولتی برای مهار بنراناساساً همکاری

(9) 

ه یک ها ببینی نبود، اما خطر تبدیل بیماریشععاید شععکل دقیق این بنران قابل پیش

ست. از این منظر این  ایدنیای م ا ر پدیده ل جهانی درضم  شونده ا قط ی و تکرار

بینی بود. اولین مورد نیسعععت. آخرین هم نخواهد بود. باید برای این بنران قابل پیش

قبیل بنران ها آماده باشععیم. آمادگی هم در سععطد فردی ممکن نیسععت بون شععکل 

یت کرددانیم. بنران را نمیهر دقیق  جام ه را تقو ید  مد  با کارآ و از بخش عمومی 

 برخوردار بود.
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(10) 

یل به ید تمث با یادداشعععت  ند اول این  بالش  افزود باومن در ب ما هم  که خود هواپی

یای سععقوط ؤای هم در روفان اسععت، و تازه در این بلبشععو عدهتشععکسععته، بیرون هم 

  هواپیما هستند.

 گاهدر بنین شععرایطی قبل از هربیز باید سععقوط را به فرود آرام بدل کنیم و آن

ست که می ری و ها و برابتوانیم به کنشگری برای ایجاد جهانی مبتنی بر برادری ملتا

 آزادی اب ادی تازه ببخشیم.  
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تا مجموعه اعتراضییات روزیا   98ماه اخیر، از خیزش اعتراضییآ ابانتحوالت دو ماه 

گوید و اخیر در واکنش به شییی یو موشیییو به یوامیما  مییییا ربر ، به ما  ه مآ

ر   تاریخآ نگرییت تا بتوان عناصمثابه یو لحظهمقطع کنونآ به توان بهگونه مآ ه

شناخت و تاریخ شد؟ در یاتاریخآ و غیرتاریخآ را  ضر برانم تا طرح ساز  شت حا ددا

 ا  برا  ماسخ به این مرسش ترسیم کنم. اولیه

 

(1) 
ا  گر ته و اوج تازهامییییا  ماه اغاز شیییده، در ابان 1396ماه یایآ که از د خیزش

کنیم، بخشیییآ از شن ش یا  دیگر  از  رازو رود ان را تجربه مآدرمآ ان یم لحظه

  ایرانِ مدرن اسییت  تر  در مقیاس یو قرن گذشییتهدموکراتیو و تاریخآ درازمدت

که در بدو امر برا  مقاب ه با انیییداد سییاختار  سیییاسییآ سییربراورد و با ت ام  یر ه 

 اشتماعآ ایران ابعاد ضداستعمار ، ط قاتآ و یویتآ مدرن یا ت.  تر اقتصاد  وبیش

یت برا  نگاه تاریخآ و عم  تاریخ ست که لحظهشرط نخ   کنونآ را ساز ان ا

یا  یا و انقالبا  دیگر در امتداد شن شیا و  رازو رودیا لحظهرغم تمامآ گییتبه

یییا  یییا و شن شیزشطور عییاو و نیز خدموکراتیییو یییو قرن اخیر در ایران بییه

 طور خاص دید.   گذشته بهدموکراتیو اعتراضآ  هار دیه

مه طهالز یتِ اکنون را در راب که واقع تاریخآ ان اسیییت  گاه  با   ن یال تی آ    د

شته شته متوقف یا منجمد ا  تاریخآ خود دید، اما در عین حا  در لحظهگذ   از گذ

گذرند و برا  یمیشه در ذین ما که نمآیایآ نشد. در طو  تاریخ ییتند ال ته لحظه

 تواند مقاطع ش یت   رد  این لحظه مآیا  زییتهکنند. برحیب تجربهرسوب مآ

یا  اشتماعآ باشیید.    رد  از مشییارکت در خیزش  زییییتهسیییاسییآ در تجربه

 یا   برداشییتن گاویا الزمه  تاریخآ این لحظهبازخوانآ دایم و درونآ کردن تجربه

ست ست اما توقف در یو لحظه و ندیدن مویایآ اشتماعآ، ط قاتآ و یویتآ  در اتآ ا

کند  راکه در این  رایم مآ« اکنون»یایآ غیرتاریخآ برا  در طو  تاریخ، ماسیییخ

سخ صویر حویا یو لحظهما سهمگین، یو ت شته در حا ظه      رد ، شده از گذ

صاتِ اکنونِ دید و بزرگشعاع خود قرار مآتمامآ تاریخ را تحت نمایآ ان لحظه، مخت
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ویژه به سییی ب راند. این انجماد در یو لحظه از تاریخ بهتاریخآ را به حاشییییه مآ

  گذشته در برخآ کنشگران سیاسآ مشهودتر یا در  هار دیها  از ش یتس ی ه

 است.

 

«  کنونا»بودن؛ تاریخ را نباید جایگزین اکنون کرد بلکه « تاریخی»پس، برای 

 مثابه تاریخ دریافت.د بهرا بای

 

ی هخیزش س  شآ از  شته در ایران   شن شیا  کنونآ بخ یا  دموکراتیو قرن گذ

مندیم شییرط دیگر تاریخآ بودن ان اسییت که اسییت ما اگر به سییرنوشییت ان عالقه

یا و یا را بازخوانآ کنیم. عوام  متعدد  ش یتیا  ان شن شیا و میروز ش یت

صر باعث مآیا را رقم زدهمیروز  یتاند. ندیدن این عنا ش  شامیش  ا  یشود که می

یا  یا  خارشآ و نیرویا  داخ آ شن شاتآ خود را رقم بزنیم. باید دید کداو قدرت

یا  خارشآ منا ع ژئوم تیو و دموکراتیو ایران را به شیی یییت مح وو کردند. قدرت

صاد  را دن ا  مآ شآ از ان کنند. اما یمرایآ برخآ ط قات با ارتجاقت اع تا  ه حد نا

اند و تا  ه حد ناشییآ از ان   تاریخ اییییتادهبوده که این ط قات در سییمت بازدارنده

  این یا و مطال اتآ  راتر از توان بالفع  و حتآ بالقوهبوده که نیرویا  میشرو خواسته

یا  حداکثر  اند. در مقاطعآ نیرویا  میشییرو در ایران خواسییتهط قات مطرح کرده

خود را به شییی  آ بال صییی  و بدون توشه به مراح  منطقآ که یر شن ش میشیییرو 

سآ روز مطرح کردهدموکراتی آ باید طآ کند در مقاو مطال ه سیا  اند و در مقاطعآ  

یتحی  کردهدیگر  نان خود را در مطال ات عاو ساً یویت خود را زیرما تر م سا اند که ا

 اند.گذاشته

 

با ظه ه ناسببب  ید مت با با پس  یت خود و  با هو ما  مل کرد، ا ی کنونی ع

شرایط روز به نهوی که در اوظویت سته از  شخص برخا بخشیدن به مطاظبات م

 های غایی قرار داشته باشد.تهلیل نهایی در خدمت آرمان
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(2) 
یا و تغییرات تاریخآ. روز  سیییتون  قرات تاریخآ بودن یعنآ شیییناخت دینامیییییم

  کارگران صنعتآ و کارمندان بود. اما مار هابات یواعتص 1357انقالب سیاسآ سا  

ست ضاع کنونآ بهد ش ر کم در او ساختار  در بازار کار و حجم ان وه ل س ب تغییرات 

قت و دیگر تغییرات ذخیره به مو کار  از دایمآ  یا   ظاو قرارداد   بی اران، تغییر ن

ه در ویژاو گزینش بهکاران، و نظث اتگیر  لشییی ر بآتنظیمآ در بازار کار و شییی  

بخش دولتآ اقتصییاد، دشییوار بتوان انتظار بروز رخدادیایآ مشییابه را داشییت. ما در 

ا  بعید اسییت. یا در وضییعیت واقعاً موشود ام ان بروز اشیی ا  اعتصییابآ  راگیر و توده

صر و در شن ش م آ یم مترقآ مقطعآ از تاریخ معا سیونالی صنعت نفت این نا شدن 

 کم دردار بود. اما دسیییتیا با ی دیگر را عهدهگفتمانآ شن ش بند بود که مفصییی 

سیونالییم یویت سیاسآ ایران انواع نا ط ب محور و توسعهمقطع کنونآ در شغرا یا  

یت شن شبیش از یر یز مآ ش  شاندن و  یا  مترقآ تواند در خدمت به انحراف ک

 1باشد.

ییییتند شییناسییایآ کرد و  یا  موشود در ایران را  نان کهباید ط قات و یویت

شیییان مطال ات را طرح کرد نه ان که یا  بالفع  و بالقوهسیییبا برم نا  توانمند 

ارزیابآ کرد و مطال ات « برا  خود»تمامآ اگاه از منا ع خود و یا را بهط قات و یویت

یا  را به شییی   غیرانمیییمامآ و عاو طرح نمود. ی آ از عوام  مهم ناتوانآ خیزش

ضآ یو شته در میشدیه اعترا رو  ات ا بر یو ط قه یا یو یویت و نایمرایآ   گذ

قات و یویت شامعهط  ناگون درون  با ان بوده اسیییت. این امر را   بزرگیا  گو تر 

شییاید بودیم که ناتوان از یمراه سییاختن  1388تمامآ در شن ش اعتراضییآ سییا  به

 سییو  دیگر، در خیزشط قات  رودسییت شامعه با مطال ات عاو خود بوده اسییت. از 

یا   متوسییو و نیز یویتیا  ط قهنیز شییاید نایمرایآ نییی آ الیه 1396ماه د 

ماه سیییا  شار  این یا، زنان( در اعتراضیییات بودیم. در اعتراضیییات ابانیا، م ت)قوو

تر شد اما منتفآ نشد. راه غ  ه بر ان یمراه کردن مطال ات معیشتآ نایمرایآ کمرنگ

                                                      
ی ول   ویدوستته هن استتز  ه عم عرای   ود اتندن اور ف ندستتیوندایستتم به ستتتر هن  ه قدمز فرام ی اف ی قدبلنکته .1

 عاشته بدشد. یواند نیش وترقبگراوب ما عامع وبسکتدموسم   فرقه
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س و ضات  و مطال ات  ش   بودن اعترا شرایو نامت ست. اما در  زندگآ به یمراه یم ا

این امر بییار دشوار و خطیر است.  راکه عناصر مترقآ در شرایو گیتردگآ خیزش 

تر به این امر کمو یا نیز کماعتراضیییآ از  نین ام انآ برخوردار نیییییتند و رسیییانه

گونه اعتراضییاتآ که که  هخوبآ نشییان داده   گذشییته به  یو دیهکنند. تجربهمآ

بردار  سییییاسیییآ صیییر اً بر مطال اتآ از شنا سییی و زندگآ تاکید دارد مورد بهره

 بردار یا   رودستان گاه مورد بهرهگیرد و شورشقرار مآ« ط  اناصالح»اصطالح به

نشیییین. باید بتوان این دو دسیییته مطال ات را با ی دیگر گرا  خارجیا  واماشریان

ست که ط قات و یویتمیوند زد.  یتند راه میوند زدن ان ا یا  شمعآ را  نان که ی

 شان مطال اتآ را مطرح کرد. شان دید و برم نا  واقعیتدر کثرت

 

سیپس تاریخی بودن، یعنی دیدن تغییرات تاریخی در ایدئوظوژی سیا ، های 

 و درک واقعیت باظفعل آنان در ایران امروز هاطبقات و هویت

 

(3) 
تادهدر یزارتویآ از بحران نامم ن ش وه ر ت از ان ه برونایم و انیا گیر ا  یا را 

س ب مجموعهمآ شآِ  ابریو اشتماعآ به  شآ از دید گرایش به  روما ا  از عوام  نا

یر   اخیا  اقتصاد  نولی رالآ  هار دیهساختاریا  سیاسآ و ایدئولوژیو و سیاست

ست. در طآ این  هار دیه تما شدند و ا ش یت منتهآ  مآ اقدامات شمعآ عمدتاً به 

ییار  به دن ا  راهرو بهایناز ش   مآط ع ب گردند. این راه در یا   رد  برا  ح  م

شییود و در دیگر نمودار مآ« شایآ»بییییار  از ا راد به شیی   تمای  به مهاشرت به 

ورد. تردید  سیییربرا« شدایآ»تواند به صیییورت تمای  به یا  قومآ و م آ مآیویت

نیییییت که یر  رد باید از این ام ان برخوردار باشییید که خود مح  زیییییت و نیز 

نه از انتخاب –میوندیا  دولت  ما وضیییعیت کنونآ  یا  م تآ خود را تعیین کند. ا

 رد  یا شمعآ ب  ه از سر استیصا   رد  و شمعآ رقم خورده است. یگانه راه مقاب ه 

ا  توان شامعه ییتگآ اشتماعآ اسیتا این حا که مآ  حاّ یمبا ان ایجاد دوباره

وظیفه دارند حا تع ق به یو  بهتر را رقم زد. در  نین شیییرایطآ نیرویا  مترقآ
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یت بزرگ عهک  شام به  یدئولوژ تر انیییییانآ را  ند. ا بازگردان ند   ایرانآ  مان یایآ 

ادر به یا قیآگراتر گفته شیید یا انواع یویتناسیییونالییییم ا راطآ به دالی آ که میش

یتند  راکه با نادیده یا، وحدت را حو  مفهومآ گر تن کثرتایجاد  نین اشماعآ نی

خوایند رقم بزنند. تنها  یز  که در اوضییاع کنونآ قادر به بازگرداندن این خیالآ مآ

امیز شمعآ یا  مو قیتحاّ یم یتگآ شمعآ است یمرایآ و یمدلآ در کنشگر 

ست. این یمدلآ و یمرای شرایطآ  رایم مآا شعاریا  این آ در  شود که مطال ات و 

شگر  سیعکن یا  ط قاتآ و غیرط قاتآ مترقآ تر از یویتیا مذیرا  شمعآ یر ه و

ضمنآ  صریح یا  مامین  شعاریایآ با م شد.  ، مربوط به ط قات  رادست، یا «مردانه»با

مییامین گرا  اقد قدرت خ ق این حا یم یییتگآ شمعآ اسییت. باید مصییر اً یویت

یا  تر  از گروهاعتراضییآ را در دسییتورکار گذاشییت که قدرت شذب طیف وسیییع

 اشتماعآ را داشته باشد.

 

ی حاضر مستلزم تالش برای خلق حس همبستگی پس تاریخی بودن در ظه ه

 جمعی برای مقابله با فروپاشی کامل فابریک اجتماعی است

 

(4) 
 بند او عام  یا عوام  قادر به مفص اما سؤا  مهم این است که در شرایو کنونآ کد

تاریخآ خود یییییتند. این خیزش با سییینت  با ی دیگر و یم  یا و اعتراضیییات یم 

یا  بند  به مفهوو سازمانآ ان در شرایو کنونآ و ن ود یا ناکا آ بودن تش  مفص 

یت،  راکه میشموشود ام ان نیازیایآ دارد که در مقطع کنونآ  اقد انیم. در مذیر نی

ید بیش  با مانآ خیزشتر بر مفصییی نین شیییرایطآ  ند  گفت ید کرد. این ب تاک یا 

مند  تواند با طرح شعاریا / مطال اتآ تحقق یابد که از یویتبند  گفتمانآ مآمفص 

یایآ که در انقالب بهمن یا حتآ شن ش س ز یم طرح تاریخآ برخوردارند، مثالً نمونه

تر  یا  وسییییعاگیر شمعآ دارند و برا  تودهیایآ که قدرت  رشیییده بودند یا نمونه

انآ بند  سییازمبند  گفتمانآ ال ته قادر نییییت شایگزین مفصیی اند. مفصیی م موس

یا  تواند ح قها  برا  ان باشیید و در وضییعیت کنونآ مآتواند مقدمهبشییود اما مآ
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مه، ان یه را خ ق کند. در ادا ند اول ید  ه این مفصییی میو ند  را ت می  خوا کرد، ب

   اشتماعآ خواید بود. بند  سازمانآ و حرکت به سمت ایجاد شن ش اتحادیهمفص 

 

های بندی خیزشپس تاریخی بودن یعنی طرح مطاظباتی که قابلیت مفصببل

 ی تاریخی خود را داشته باشداعتراضی با یکدیگر و با گذشته

 

(5) 
یتقر در  سآ م سیا ساختار  برامده از عم  رد نظاو  یداد دیهبحران  یا  اخیر به ان

سییاختار  در بییییار  از ابعاد حیات اشتماعآ ایرانیان انجامیده اسییت. یزارتویآ از 

نمایند سییرتاسییر زندگآ اشتماعآ و اقتصییاد  را ناشییدنآ مآیایآ که گاه ح بحران

یا ق   از یر یز میت زو ازمیان ر ت از بحراندرنوشته و برداشتن یر گامآ برا  برون

ینیم بشود که مآتر مآگاه وخیمانیداد ساختار  سیاسآ است. وضعیت ان برداشتن

یه ا  نده اسیییت. مداخالت  در این یزارتو  بحرانآ ییوال  امبریالیییییم نیز سیییا

طور مشخص ایاالت متحده ع یه نظاو سیاسآ یایآ که بهیا  خارشآ و سیاستقدرت

ست، تحریم صادحاکم بر ایران در میش گر ته ا شدید یا  اقت  ، ام ان بروز شنگ و ت

یا  یا ا زوده اسیییتی بآ ان که بحرانبار بحرانمی یتاریییییم، یمگآ بر ابعاد وخامت

 کنونآ را به این عوام  تق ی  دییم.

  ناموزون م آ، تر  از روند توسعه  کنونآ حاص   رایند تاریخآ درازمدتلحظه

قه به موازات خود امواشآ ازمنط که  هانآ اسییییت  یا و یا، شن شخیزش ا  و ش

ست. در برامد لحظهانقالب سآ مدید اورده ا سیا ضر بهیا   سه   حا شخص  طور م

سآ، قط آ سیا سالو  یتآ نقش تعیینعام  ا کننده شدن ط قاتآ و مداخالت امبریالی

اند. این سه عام  در میوند متناقض با ی دیگر قرار دارند، در مقاطعآ یمدیگر را داشته

ا نادیده اند. اماند  و در مقاطعآ نیز می ب تمعیف ی دیگر شدهکردهتشدید و تقویت 

کند. یا  وضیییع موشود ارائه مآیا تصیییویر  غیرواقعآ از تناقضگر تن یریو از ان

یا  اید. زمینهشیییمار مآ  کنونآ مقطع تج آِ انییییداد این سیییه عام  یم بهلحظه

سآ بهکنندهتقویت سیا سالو  شده  ا معیف  ست شدت ت ی، نظامآا تآ گر  امبریالی
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ستمرار شنگ یت و قط آیا  درازمدت منطقهقادر به ا شدن ط قاتآ به  نان ا  نی

سیده که دیگر تاب یت. اینسطوحآ ر صات لحظهاور نی   کنونآ را رقم یا یمه مخت

سه زده ست یمزمان در  شته ا سه عام ، در مقاب ، نیرویا  مترقآ را وادا اند. این یر 

ا  که در یر سیییه ش هه به طور یمزمان قاب یت طرح کنند. تنها مطال ه ش هه م ارزه

سآ»دارد  سآ« خوایآدموکرا ست، نوعآ دموکرا سآ ا سیا سبهر  خوایآ که عالوه بر 

ا  عالوه بر یمچنین سییبهریا  اشتماعآ و اقتصییاد  را نیز دربرگیرد  نین مطال ه

سآ، با ا زایش حقوق دموکراتیو، یم سیا ست داد  معیف ا ام انات مداخالت نظامآ  ت

سیییازد و یم یا  مردو را از ایداف امبریالیییییتآ اگاه مآکند، یم تودهرا محدود مآ

تان ام ان تشییی   قاتآ را  رایم برا  مزدبگیران و  رودسییی یابآ برا  مطال ات ط 

 سازد.مآ

 

که در سببمت درسببت  بات « تاریخ»پس برای این  طاظ ید بر م با تاد  ایسبب

تا قبل و بیش از هرچیز بتوان بر انسداد سیاسی چیره  دموکراتیک پای فشرد

 شد

 

(6) 
شت مقطعآدر  ی  بحرانسرنو ی  شتابآ روزا زون ساز قرار داریم. یمچنان که ت یا 

ی  خیزش ی  شگفتیا ته، ت ضآ نیز  شوار  در یا  اعترا ست. اما راه د شده ا انگیز 

 میش است و مقصد نیز نزدیو نییت. 

معآ یا  شیا  خود و نیز میوسیتگآ با کنشدر کنشکنشیگران باید میوسیتگآ 

بینانه و بردبارانه دیگران را در دسیییتورکار م ارزات خودشیییان بگذارند. انان باید واقع

ینرِ گاِو »ببذیرند که اکنون اغاز یا انجاو شهان نیییییت اما امیدوارانه و یوشیییمندانه 

  1را به تصویر کشند.« زمان

                                                      
 بد ااهدم اف اون شفر سدوه   .1

 اسز جهدن انجدم نه   هغدف نه اور ف
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 د.ساز شونیایآ تاریختوانند سوژهکنشگران مآ تنها در  نین لحظاتآ است که

 

                                                      
 اسز نهدن پرعه پس  ه شدعی   غم بس ای

 عوری   ع می اف وخوم غم مطب ورع گر

 اسز فودن گدمِ طنرِ مسیدن  ه عانب
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، مراجع رسمممم  و حتومت در برابر سواسمممت عموم   می قعلمیه یهمقاومت حوز

برای جلوگیری از انتشار ویروس و بیماری،  «اماکن مقدس»شهر قم و دیگر  یهقرنطین

ست.  سته کرده ا سازگاری میان عقل و دین را بار دیگر برج سش قدیم  در مورد  پر

رسد که کرونا الهیات شیعه را به چالش گرفته است. اما واقعیت این م طور به نظر این

سر رویترد عقالن  و تقدیرگرا و غیرعقالن  بیش از آن ست که جدال بر  ات را که الهیا

ست که امروز همان  به چالش بگیرد، چالش با دیدگاه ست که در ساص ا شایع ا قدر 

شته.  صحابم گذ سر طاعون   یهتوان استالف نظر میان  را مثال  «عَمواس»پیامبر بر 

سالم  سپاه ا ست. در این جدل، ابوعبیده فرمانده  آورد که طبری آن را گزارش کرده ا

شام بود که به دلی سربازاندر  شده و  شیوع طاعون، زمینگیر  شده بودند شل  شته  . ک

نویسد و او را به ترک محل و رفتن م  عمر با اطالع از این موضوع، برای ابوعبیده نامه

گوید این تقدیر سداوند اسمممت و م  کند. ابوعبیده در پاسممم م  به متان  امن دعوت

ست. کار به جای  شهادت ا سد م  مرگ بر اثر طاعون،  که عمر، عل  )ع( را به جای ر

شخصاً ابوعبیده را از ادامم  گذارد و راه  میدان نبردم  سود نبرد در آن  یهشود تا 

 به بعد(.  1867ص ، 5ج وادی منع کند )تاری  طبری، 

ساس گزارش طبری سلمانان چند دیدگاه رقیب در م  بر ا توان دریافت که بین م

بوده اسممتن نخسممتین آن، حزم و احتیاب نسممبت به گیر رایج همههای بیماریمورد 

بیماری و تالش برای دوری از آن بوده اسممت. دوم، دیدگاه تقدیرگرا که آن را مشممیت 

 کرد و قائل به حزم و احتیاب نبود. سمموم، دیدگاه  که به اسممتقبال آنم  اله  تلق 

 کرد.  م  شتافت و آن را فرصت  سداداد برای شهادت و مرگ تلق م 

با تشمممیع امروز نا  چه کرو باورهای م  آن با  چه طاعون  با آن فاوت چندان   کند، ت

 ها شممایعها یا ترکیب  از آندیدگاهوبیش همان کمگذشممتگان کرده، ندارد. امروز نیز 

 است.
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صورت   شیع امروزی را به  شاید به این بهانه بتوان پرسش از ت مطرح  ترمبنای اما 

سخنم  کرد. سیدن آیا  شیع  امروز  توان پر شیعه دیگر وجه  دارد؟ ت گفتن از الهیات 

دقیقاً چیسممت؟ آیا یآ آیین اسممت یا یآ ایدئولوری در سدمت حتومت و قدرت؟ آیا 

شده و وجه  سنن دچار ن شیع به ت ست؟ تجربعدالتت ست نداده ا  یهمحور سود را از د

، سرافات جمهوری اسالم  با تشیع چه کرده است؟ آیا تشیع امروز چیزی جز مناسآ

 و ایدئولوری است؟ 

زمان  داستایوست  گفت، سدا را بردارید، همه کار مباح است. در اینجا ما با اعالم 

ستیم که در آن غیبت سدا عین  ضعیت  روبرو ه ستیم. با و سم   مرگ سدا روبرو نی ر

ست و عمالً تفاوت میان  شده ا ست. هم ب حضور سدا  سدای  و باسدای  از بین رفته ا

شده و به نا ست. سدا به سدمت گرفته  شده ا م سدا و هم ب  نام سدا همه کاری مباح 

به نام او و ب  نام او هر کاری، مطلقاً هر کاری، مباح شمممده اسمممت. نامیدن چنین 

د رسد. آیا مصیبت  باالتر از این وجوم  طلب  و ابتذال  سهمگین  دشوار به نظرفرصت

 دارد؟

محور از انسممان و تاری  بر عدالتمحور و اسالقم  الهیات، در معنای رایج کلمه فه

اصل   سدا است. اگر انسان موجودی ذاتاً شریر و بد باشد و جز شرارت از او  اساس دالّ

سمممر نزند، آیا الهیات ممتن سواهد بود؟ اگر هدف از تاری  نه عدالت، بلته قدرت و 

  ֯عشود پرسید آیا تشی م بر این اساس ؟شرارت محض باشد، آیا الهیات ب  معنا نیست

ست؟ آیا ه صورت هدف آن چی ست؟ در این  سترش اف بیوت آیدالهیات  ا ت عظام، گ

گسممتری اسممت؟ آیا عدالتعنوان ماشممین کشممتار در پ  بهعدالت اسممت؟ آیا حتومت 

شیع سآ  شوند یا برعتس، م  مداری در بین مؤمناناسالقامروز باعث ترویج  یهمنا

 جنس  از زنان به نام صیغه، یه؟ آیا ترویج استفاداستگر فساد و سوءاستفاده توجیه

 طلب  نامید؟عدالتتوان م  گسترش اسالق است؟ آیا شتنجه، کشتار و تجاوز را
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ساس عدالت و اسالق و  سان و تاری  بر ا شت  از ان صورت تاریخ  با بردا شیع به  ت

ر واقع این تشممیع بود که به صممورت نف  مناسممبات قدرت  موجود همراه بوده اسممت. د

کرد. زیرا م  تاریخ  وجه الهیات   اسمممالم را که تسمممنن آن را وانهاده بود، نمایندگ 

گیری سالفت، به دم و دسممتگاه  تبدیل شممد که به قول عل  اسممالم پس از شممتل

صل  ضطراری حا ضعیت ا شده بود و جز تداوم و شتار تبدیل  شین ک عبدالرازق، به ما

 ت. دیگری نداش

راه نیست اگر بگوییم تشیع با تقلیل و تبدیل به ایدئولوری  حتومت در ایران اما ب 

سممابقه را از سممر گذراند. دچار هبوب شممد و از وادی الهیات به ب بعد از انقالب تحول  

وادی  حتومت و دنیویات سممقوب کرد. این گناه اولیه نه تنها این آیین، بلته سود دین 

مواجه کرده است. بسته شدن باب الهیات  شیع  به معنای انحالل  را با چالش  اساس 

الهیات در اسمممالم نیز بوده اسمممت. البته این ناف  حیات هر دو در قالب ایدئولوری، 

صناعت فقه سآ، سرافات، و  شاهدیمچنان -منا سش  -که امروز  ست. بنابراین پر نی

هن رسش اصل  این است کاصل  این نیست که کرونا با الهیات شیع  چه کرده است. پ

تر آیا امتان احیای الهیات در این آیین و به طریق اول  در اسمممالم وجود دارد؟ و مهم

شد که تفاوت میان باسدای  و ب  سدای  از میان برود،  ضعیت به نحوی با اینتهن اگر و

یآ از   اسمممت که در هی یهاها پرسمممشآیا در این صمممورت دین وجه  دارد؟ این

 تر در ایران معاصر به جد مطرح نشده و پاس  نگرفته است.های تفشاسه

به طرق مختلف در  نان  ها مؤم مان را از چنبرتالشاین روز تا ای ند  قه، و  یها ف

 تر زیسممت مؤمنانه بر این اسمماس ممتنالهیات را از دین رسممم  جدا کنند. اگر پیش

و شمممرارت شمممد که آسرت  هسمممت، عدالت  در کار اسمممت، نیت  ممتن و پایدار م 

امروز  -کردم  یعن  دقیقاً همان داللت های  که تشممیع را ممتاز -نابودشممدن  اسممت

نماید. م  تر رخمصممیبت و بال بیش یهدیگر چنین نیسممت. این فقدان به وی ه در زمان

 البته هنوز هم هسمممتند کسمممان  که تحت هر شمممرایط  به اماکن مقدس و قبور پناه
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د. اما بحران زیسمممت مؤمنانه عمیق و پابرجا اسمممت. روی کننم  آورند و نذر و نیازم 

های رایج به این بحران بوده است؛ پاسخ  پاس آوردن به عرفان و معنویت نیز یت  از 

عمدتاً به این دلیل که در چنین وضعیت  ؛ که با سرکوب حتومت هم مواجه شده است

حل  فردی، راهان عنوبهمعنویت و اسالق هم تابع حتم حتومت  اسمممت. شممماید عرفان 

سخ  به چارهموقتاً  شد، اما پا س ، اسالق  و وجودی ای بحرانساز با سیا های عمیق 

ی با گناه اول نه تنها برای مؤمنان بلته برای غیر  یهکه  شمممیعه و هبوب الهیات   آن 

 مؤمنان پدید آمده است، نخواهد بود. 

 demonology بلته با theologyمطایبه نیسمممت اگر بگوییم ما دیگر نه با  لذا

 شناس   شیع  به رقابت برساسته است. روبرو هستیم. کرونا با شیطان
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 به کاوه بهبهانی کنمترجمه را تقدیم می

که در میان این همه تیرگی حضورش روشنی  
 است.

 تصاویر و شرح بر تصاویر از مترجم است. 

 

کی در تاریخ و تاریخ پزش یهفرانک ام. اسنودن استاد برجست یه: مسئلآیزاک چاتنر

این  ،ها و جامعه: از طاعون سیاه تا امروزاپیدمیدانشگاه ییل، در کتاب جدیدش 

رشده، دبههای ازمیدانها، انقالبگذاریچگونه شیوع بیماری منجر به سیاست است که

وی روابط ها با تأثیرگذاشتن بر رسنگربندی نژادی و تبعیض اقتصادی شده است. اپیدمی

اند. ادهدجوامع را تغییر  های طبیعی و انسانیشخصی، آثار هنرمندان و روشنفکران و محیط

و ها، اها و به وسعت قارهای دارد به درازای قرنگسترده یهشرح و تفسیر اسنودن دامن

 اند. اسنودنها شدهکوشد نشان دهد ساختارهای اجتماعی چگونه باعث رشد بیماریمی

هشدار که بوالهوسانه و بیگیر رویدادهایی تصادفی نیستند های عالمبیماری»نویسد: می

های خاص خود را به بار پذیریسیبای آجوامع را رنجور کنند. برعکس، هر جامعه

ساختار جامعه است، فهم الگوی معیشت و  یهها مطالعاپیدمی یهآورد. مطالعمی

 «های سیاسی آن جامعه است.اولویت
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 2019، فرانک ام. اسنودن یه، نوشت«تا امروز اهیو جامعه: از طاعون س هایدمیاپ»

بازارهای سراسر دنیا را  19گسترش کووید  یهها دربارکه گزارشگذشته، زمانی یهجمع

شدن برای وضعیتی بدتر ها با درجات گوناگون درگیر آمادهکساد کرده بود و دولت

بودن شنوگو، که به لحاظ رووگو کردم. در طول این گفتبودند، تلفنی با اسنودن گفت

 یهدربارچند موضوع حرف زدیم؛  یهمطلب ویراسته شده است، ما دربار یهو انداز

های سیاست محدودکردن سفر در هنگام اپیدمی، در این مورد که چگونه واکنش

با  هایی که هنرمندانشیوه یهپا کرده است و دربارها را کلهغیرانسانی به بیماری دولت

 اند.جمعی سروکله زدههای دستهمرگ
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ونه ها چگطور کلی اپیدمیبهخواهم با یک پرسش بزرگ آغاز کنم: می

 اند؟جهان مدرن را شکل داده

عی عالقمندشدنم به این موضوع است، که نو یهیک راه برای رسیدن به پاسخ بازبینی نحو

ای در ها هستند که گویی آیینهها گروهی از بیماریدرک و دریافت دوگانه بود. اپیدمی

ها ه اپیدمیت کدهند تا کیستیِ خودمان را در آن ببینیم. یعنی بدیهی اساختیار ما قرار می

ن ها همچنیمان سروکار دارند. اپیدمیمان، با مرگ و با زندگیما با میرایی یهبا رابط

بیعی کنیم و محیط طدهند، محیط مصنوعی که ما خلق میما با محیط را بازتاب می یهرابط

 رها روابط اخالقی ما را نسبت به یکدیگر د. اپیدمیدهدمیواکنش نشان که نسبت به آن 

 گر آن هستیم.دهند و امروز نظارهمقام انسان نشان می

آن بحث  یه( دربارWHOهایی است که سازمان بهداشت جهانی )ترین پیاماین از مهم

 یرورضبا چنین رویدادهایی این است که  رویاروییکند. بخش اصلی آمادگی برای می

 ایم، آنچه بر روی هرقرار گرفتهدر مقام انسان بدانیم ما همه با هم در این وضعیت است 

و گذارد، از این رها تأثیر میانسان یهگذارد بر روی همانسانی در هر جای دنیا تأثیر می

الزم ، دست نیاز ا ییزهایو چ یاقتصاد تیوضع ،تیقوم، نژاد میتقسبه جای اندیشیدن به 

 ایم. ما ناگزیر از یک گونه یهبه این بیندیشیم که هماست 

ای ئلهگیر مسهای عالمکردم بیماریخی مطالعات اولیه را تمام کرده بودم و فکر میمن بر

ها میکند. به گمانم اپیداست که مسائل واقعاً عمیق فلسفی، مذهبی و اخالقی را طرح می

 یهها را ناگزیر به سوی اندیشیدن دربارها انساناند، چراکه آنتا حدی تاریخ را شکل داده

 یهدهند. محض نمونه، شیوع طاعون پرسش واحدی درباررگ سوق میهای بزپرسش

انسان با خدا را پیش کشید. با وجود خِرد الهی، آگاهی خداوند از همه چیز و  یهرابط

بودن خداوند چگونه ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد؟ چه کسی راضی دانای مطلق

صاد ها تأثیر عمیقی بر اقتیدمیشود شمار زیادی کودک در رنجِ شدید جان بکنند؟ اپمی
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ها را کشت، از این رو تأثیر عظیمی بر داشتند. طاعونِ خیارکی نیمی از جمعیت تمام قاره

گونه که امروز ورعیتی گذاشت. همانداری و نظام اربابروی انقالب صنعتی، برده

ا نتایج هها تأثیرات چشمگیری بر ثبات سیاسی و اجتماعی دارند. آنبینیم اپیدمیمی

. اندبودهها اند و همچنین گاهی احتماالً بخشی از آغاز جنگها را تعیین کردهجنگ

که  ای از زندگی بشر نیستتوانیم بگوییم هیچ بخش عمدهکنم میبنابراین فکر می

 های اپیدمی عمیقاً بر آن اثر نداشته باشند. بیماری

که نجای آها بهواکنش ما به اپیدمی یهخواهید بگویید که نحوآیا می

دی های مذهبی، قومیتی یا نژاانسانیت عام ما باشد اغلب کارکردِ دیدگاه

ا نظر اند؟ یهای انسان را نشان دادهها به شکلی نقصماست و این واکنش

 دیگری دارید؟

کند. یعلّیت از هر دوسو کار م یهکنم زنجیرسعی داشتم دو نکته را بیان کنم. فکر می

دهند. این نظم جوامع را تحت تأثیر قرار نمیهای بیها به شکل تصادفی و با روشبیماری

ها ، میکروبیابندها به طور انتخابی گسترش میوترتیب دارند، زیرا میکروبرویدادها نظم

ا اند خودشان رها ایجاد کردهای که انسانهای مناسب اکولوژیکیدر جستجوی موقعیت

 دهند، مثالً آیا در انقالب صنعتیها کیستیِ ما را خوب نشان میدهند. آن موقعیتیاشاعه م

دستان چه آمد و یا آسیب که برسرکارگران و تهیبرای ما واقعاً اهمیت داشت که 

 کردند.پذیرترین مردم در چه وضعیتی زندگی می

د فقر و نابرابری ایجا یدر نتیجههایی که در دنیای امروز وبا و مرض سل در میان گُسل

یریم ایم که بپذها آمادهای که گویی ما در جایگاه انسانآورند، به شیوهاند سربرمیشده

 . اما این هم درستناگزیرندکم جا هستند یا دستای درست و بهگونهها بهاین بیماری

ن به نسل امداشتنها، تعهدات و حس تعلقواکنش ما بسیار بسته به ارزش یهاست که نحو
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تر. هنگامی که بروس آیلوارد سرپرست هیئت بشر است و نه افرادی در سطح کوچک

در پایانِ مأموریتی که در چین داشت به ژنو  WHO سازمان بهداشت جهانی اعزامی

ترین بازگشت و سؤالی بسیار شبیه به همین سؤال از او پرسیده شد، پاسخش این بود که مهم

بیفتد، اگر قرار باشد اکنون و در آینده آماده باشیم، این است  چیزی که الزم است اتفاق

که باید تغییری کامالً بنیادین در ذهنیت ما ایجاد شود. مجبوریم به این بیندیشیم که باید 

نوع انسان بایکدیگر کار کنیم، باید برای مراقبت از یکدیگر ساماندهی بشویم،  یهبه منزل

است برای  ایکنندهیرترین افراد در میان ما عامل تعیینپذتا بفهمیم که سالمتیِ آسیب

های ما، و اگر ما برای چنین کاری آماده نباشیم هرگز برای مقابله با چالش یهسالمتیِ هم

 گر بشریت آماده نخواهیم شد.ویران

وتار های بسیار تیرخب، اگر اجازه بدهید باید عرض کنم که این اندیشه

ر خیلی بعید است که بشر بخواهد ذهنیتش را تغییکنم است، چون فکر می

 بدهد.

ه این بینم، ولی موافقم کخواستم بگویم که من در این زمینه بسیار خوشنمی [خنددمی]

تاریک  یهتاریک در بشریت وجود دارد و این سوی یهکار باید بشود. همچنین یک سوی

برای حفظ بشریت است. ما چه انتخابی خواهیم داشت؟ وقتی با چنین چالشی رودررو 

ی شده باشد و درام اخالقی انسانتعیینکنم چیزی ازپیش کنیم؟ گمان نمیشویم چه می

 عظیمی در برابر ما در حال اجرا شدن است.

 یهمان به این چیزها و درجواکنش یهای میان نحوتصور وجود رابطه

  است. از کتاب مقدس آمدهشیوع آنها تقریباً 
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واقع این موضوعی است که در آن سطح وجود دارد و بخش کامالً با این حرف موافقم. به

مهمی از حس ضرورت اخالقی ماست. به گمان من این بخش عظیمی از تاریخ 

 گیر است.های همهبیماری

تری از شما بگذارید سؤال روشنوتار شود، پیش از اینکه اوضاع خیلی تیره

 بپرسم،

 کنند.بله، متأسفم که چنین عالیقی دارم. دخترانم هم اعتراض می

خش بهای خاصی وجود دارند که واکنش به آنها چیزی الهامآیا اپیدمی

 را نشان دهد؟بشریت  یهدربار

رای ای بنهگیر آییهای عالمگویم بیماریکنم. وقتی میاوه، من قطعاً به این فکر می

 یهدهد. سویتاریک بشر را نشان نمی یهدادن کیستی ما هستند، این آیینه فقط سوینشان

واقعاً خوب آن پزشکان بدون مرز در بحران  یهدهند. نمونبشر را نیز نشان می یهقهرمانان

م نه مقد شان را فدا کردند، مستقیم در خطّشان و آیندهها آگاهانه جاناِبوال هستند و آن

برای منافع خودشان و نه برای هیچ پاداشی، بلکه فقط برای تعهدشان به دفاع از زندگی و 

ترین مردم جهان. پزشکان بدون مرز این کار را هر روز در نقاط بسیاری سالمتی ضعیف

 کنند، حتی اکنون نیز در چین در حال مقابله با بیماری هستند.  از دنیا می

ازند. در سترین صفات را نیز ظاهر میگیر چیزی است که عالیهمههای به باور من بیماری

و  ها بر ادبیاتاند. اپیدمیاین رویدادهای مهم نوشته شده یههایی نیز دربارحقیقت رمان

( اثر The Betrothed) نامزدکنم به نام گذارند. به رمانی فکر میفرهنگ ما اثر می

طاعون بزرگ نوشت. او از اسقف اعظم میالن،  یهدربارالساندرو مانزونی اهل ایتالیا، که 
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رفت، او راضی شد از زده میهای طاعوننویسد، کسی که به خانهکاردینال برومئو می

 اشد.ترین افراد جماعتش بترین و ناخوشدستزندگی خودش دست بکشد تا مراقب تهی

رات سیاسی یهای سیاسی جهان یا تغیواکنش مثبت رهبران یا رژیم یهدربار

 توان گفت؟مثبت پس از شیوع اپیدمی چه می

اندیشم. به این فرجام و به پیروزی داری منقول در جهان جدید میالبته. من به پایان برده

 الخصوص به کمک تب زرد محقق شد.شورش هائیتی و تصمیم توسَن لووِرتور که علی

رد، داری به هائیتی اعزام کبرده زمانی که ناپلئون ناوگان عظیمی برای بازگرداندن نظام

شورش بردگان پیروز شد، زیرا بردگان آفریقایی سیاهپوست در برابر تب زرد مصون 

های سفیدپوستِ ارتش ناپلئون خیر. این منجر به استقالل هائیتی شد. بودند ولی اروپایی

م ناپلئون یهمچنین اگر از دیدگاه آمریکایی ببینیم، این همان چیزی بود که منجر به تصم

ریزی قدرت فرانسه در جهان جدید و توافق با توماس کشیدن از طرحشد برای دست

برای خرید ایالت لوئیزیانا که وسعت ایاالت متحد آمریکا را دو  1803جفرسون در سال 

 برابر کرد. 

 

اپارت را از ناپلئون بن انایزیلوئ التیا کا،یآمر جمهورسیرئ نیتوماس جفرسون، سوم یالدیم 1803ل ادر س

 معامله شد. نیانجام ا دراروپا منجر به موافقت ناپلئون  یه. گسترش تب زرد در قاردیخر
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ها با یماریگونه بدیگر این موضوع را ببینیم، چند مرتبه وجود این یهسوی

تاویزی دس یهمنزلها بهسرکوب سیاسی همراه بوده است یا از این بیماری

 برای سرکوب سیاسی استفاده شده است؟

اند. به مثابه بخشی از سرکوب سیاسی در نظر گرفته شدهها همیشه بهکنم اپیدمیفکر می

 یهها بلکه از نظر سرکوب سیاسی دورباور من قرن نوزدهم، نه فقط به لحاظ شورش

در فرانسه،  1848دهشتناکی بود. محض نمونه کشتار فجیعِ مردم پس از انقالب 

بار الخصوص در پاریس یا پس از کمون پاریس. بخشی از دلیل وقایع بسیار خشونتعلی

دیدند طبقات کارگر به لحاظ سیاسی خطرناک شدند، و خونین این بود که فرماندهان می

اما به لحاظ پزشکی نیز بسیار خطرساز بودند. آنها این امکان را داشتند که در تمام جامعه 

رناک بود طبقات خط یهکنم این امکان واقعاً بخشی از استعاربه بار آورند. فکر می فاجعه

 پس از سقوط کمون پاریس. 1871و به نظرم منتهی شد به کشتار غیرانسانی سال 

 واکنش چین نسبت به ویروس کرونا چیست؟ یهنظرتان دربار

را آن تأمل کنیم، زی یهکنم الزم است مفصّل و جدّی دربارسؤال جالبی است و فکر می

ت های اجرایی قهری اساند. اولین چیز شیوهاین موضوع چندین بُعد دارد که واقعاً پیچیده

 یعنی] ها طرح شد، آنها کمربند حفاظتی تشکیل دادندژانویه از سوی چینی 23که در 

، تمام [کردند ممنوع یماریاز گسترش ب یریجلوگ یآمدوشد مردم و کاال را برا

ها قرار سربازها و پلیس یههمگانی در محاصر یهاجتماعات و مناطق جغرافیایی در قرنطین

گرفتند. در این وضعیت آنها تصمیم گرفتند منع کامل عبور و مرور را در شهر یازده میلیون 

 نفری ووهان و سپس استان تقریباً شصت میلیون نفری هوبی اِعمال کنند. 

شود و کاری است که بارها تکرار بازگشت وسعت طاعون میهمگانی مانع از  یهقرنطین

. بودن آن استکمربند حفاظتی ناآزموده یهشده است از جمله در اپیدمی ابوال. مسئل
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انی رسد و عنصر اساسی سالمت همگکمربند حفاظتی یک پُتک است. خیلی دیر از راه می

 ن به منع عبور و مرور با مقاماتسازد. یعنی مردم با تهدیدشداثر مییعنی اطالعات را بی

کنند می افتد، مردم فرارمیدانند چه اتفاقی کنند. بنابراین مقامات دیگر نمیهمکاری نمی

یابد. من وقتی فهمیدم واکنش دولت چین در ابتدا این بود و اپیدمی گسترش می

 شده مغایر های طاعون ایجادزده شدم. این امر با قواعد سالمت همگانی که از سالوحشت

 .ندوشردیابی و ایزوله  باید ای است کههای موردیاست و تأکید آن قواعد بر یافته

از این رو وحشت کردم و انتظار چیزهای بدتری داشتم. به نظرم رژیم چین کم کم مسیرش 

سخت  اطالعاتآوری ها برای جمعبینید که با گذشت زمان چینیرا تغییر داد. می

خست های روزهای نکردند همکاری مردم را برانگیزانند، یعنی آسیبکوشیدند، تالش می

کنم داستان چین چیزی بیش از یک واکنش بود. همه چیز بد نبود . فکر میکنندرا ترمیم 

 و همه چیز خوب نبود.

بهداشت همگانی  یه، که این موضوع را به منزلجهانی من با واکنش سازمان بهداشت

آور است. آیا این ستایش یعنی العاده ستود، کامالً همدل نیستم. این برای من هراسرقخا

 یهربارطور که دها و کشورهای دیکتاتوری باید عبور و مرور را منع کنند، همانسایر رژیم

کند. زده میصورت گرفت و نتیجه نداد؟ این مرا وحشتابوال در غرب آفریقا این تالش 

تر رد دقیقگرفتیم. به نظرم رویکچین می یهن درسی بود که باید از تجربکنم ایفکر نمی

این است که گویی این کار در چین چندان خوب نتیجه نداد و در حقیقت شی جین پینگ 

و  ، آنها اشتباهاتی داشتندجهانی حاضر باشد بگوید برخالف گزارش سازمان بهداشت

است که از آن اشتباهات درس بگیرند. فکر مجبور شدند مسیر را تغییر دهند و ضروری 

 توانست انجام دهد.کنم این کاری بود که چین میمی

کم گویید که سازمان بهداشت جهانی، یا دستجالب است، شما اول می

خوانند، یشان فرامها را به یافتن انسانیت مشترکاعضای آن سازمان، انسان
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واکنشی را تحسین کنند که خواهند گویید آنها میاما در عین حال می

 کم در ایتدای امر تا حدی غیرانسانی بود.دست

ا توانم آن را درک کنم، زیرکنم اما میرا توجیه نمیجهانی بله. این کارِ سازمان بهداشت 

ترین عضو مجمع بهداشت جهانی و از خود راندن کشوری که در از خود راندنِ بزرگ

کنم چرا  توانم درکآور باشد. پس میتواند ترسمیاین بحران استثنایی است  یهبحبوح

ها، صداقت کامل، تولید شواهد، ارتباطات، داده یهچنین اتفاقی افتاد. همزمان دربار

بهداشت همگانی فشار زیادی وجود داشته است و  یهواقعیت، رویکردهای علمی دربار

 افتاد. ها رخ نداد. این اتفاق بعداًاین در اولین مراحل واکنش چینی

 یهونح یهای دربارکمی در زمان به عقب برگردیم، آیا شواهد گسترده

 ها وجود دارد؟واکنش هنرمندان به اپیدمی

طور ها یاد گرفتم این است که هر بیماری، آناپیدمی یهیکی از چیزهایی که من دربار

بینم، مانند یک شخص است. هر بیماری فردیت خودش را دارد و با دیگری که من می

ی و پذیر مرگ نیستند. بستگی به سرشت هر بیمارمتفاوت است. آنها فقط دالیل تعویض

دمی به این است که هر اپی واکنش دانشمندان و هنرمندان نسبت به آنها دارد. بسته یهنحو

کُشند، آیا ها را میهای زجرآوری انسانگیرد، آیا آنها با شیوهجان چند انسان را می

گذارند، و آیا کُشند، یا اینکه کودکانی یتیم بر جای میکودکان و جوانان را می

 اند. ای هستند یا از خارج آمدهشدههای شناختهبیماری
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   Antonio de Salgado : اثر تایوان ینقاش

 یهودگیب ،یگذرا بودن زندگ یهدهنداست که نشان یهنر نیباطل، نام آثار نماد ای تایوان

 در مرگ است. نیقیلذّت و 

ومیر و مرگ ناگهانی را به جریان انداخت. هنرمندان به آن واکنش مرگ یهطاعون مسئل

اروپا. در کشورهای کاتولیک تأکید اصلی بر یادآوری این  یهنشان دادند، به ویژه در قار

 مرگ شده بودنِبود که زندگی زودگذر و موقتی است. توجه بسیاری به مضامین ناگهانی

تمامی نابود ، جایی که همگان بهthe danse macabreاست، یعنی رقص مرگ یا 

)برگرفته از  vanitatumها و طور استفاده از ساعت شنی، استخوانهمین شوند.می

گذرابودن،  یهعنوان آثار نمادینی است که نشان Vanitas vanitatumالتین  یهکلم

گوید، باطل اباطیل، همه چیز باطل واعظ می»دانید هاست(. میپوچی و بیهودگی لذّت

طور حس ستایش قدیسانِ طاعون که فراوان چنین حس شگرفی وجود دارد و همین«. است
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متعصب  یهتوان چنین آثاری را در سراسر اروپا نظاره کرد، فرقکشیده شدند. می به تصویر

ت که ناگاه به دسمذهبی، مضامین مرگ ناگهانی، توبه و تسخیر جان و روح پیش از آن

 .ای بر هنر پیکرنگاری اروپایی داشتندکنندهطاعون نابود شود. این آثار نتایج متحول

 

  نگیبل یی.ایاثر آ یرنگ یحکاک

 یسانک یعنی شدند،یطاعون قلمداد م سانیروخوس در مقام قد سیو قد نیسباست سیقد

 که قدرت داشتند از مردم در برابر طاعون محافظت کنند. 

مار برگمان اثر اینگ مُهر هفتمانگیز توان در قرن بیستم در فیلم حیرتاین موضوع را می

نگرانش بود،  1957ای است برای آنچه برگمان در سال هم دید، در آنجا طاعون استعاره
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 طاعون یهکه من دربار را توان دید این فیلم تمام چیزهاییای. مییعنی جنگ هسته

مرگ  یههای فرشتیابد. نقاشیبرشمردم دارد، از جمله رقص مرگ که فیلم با آن پایان می

 ماندگاریِ این واکنش هنری به مرگ است. یهکنید و این واقعاً نمونا نظاره میر

ه در کتوان از مرض سل و اینانگیزانند. میهای متفاوتی برمیها واکنشسایر بیماری

متفاوت بود سخن گفت. واقعاً غریب است، زیرا، رمانتیک در قرن نوزدهم چقدر  یهدور

های مردن است، سل در ترین شیوهترین و دردناکمخوفبرای من، مرض سل یکی از 

ر ها را بکند و با وجود این، آن روی ماجرا، قهرمانان اُپرا که مردم آنانتها فرد را خفه می

ه فقط ک عمو تام یهکلبکردند. یا دیدند مرض سِل را ستایش میروی صحنه زیبا می

 هست.مرض سل هم  یهداری نیست، درباربرده یهدربار

 برانگیز شد؟چرا مرض سل ستایش

خواهم چیزی بگویم امیدوارم لبخند بر روی لب شما بیاورد، اما دوست دارم بتوانم می

آوری هستند، نه؟ تمام ها موجودات خندهپاسخی صریح به این پرسش بدهم. انسان

 درک نیست، در مورد طاعون، خودِ بیماری بود کهقابلکنند راحت کارهایی که می

کنم سنجشگرانه است. پایان جهان بود، جزای همگان را تحت تأثیر قرار داد. فکر می

مرض سل مردم چیزی را تصور  یهاخروی، آخرالزمان بود. از سوی دیگر، دربار

های پزشکی اوایل قرن البته آموزه-کردند ها تصور میکردند که درست نبود. آنمی

که سِل بیماری نخبگان، هنرمندان، زیبارویان و  -نوزدهم این را به آنها یاد داده بود

به  کند، بنابراین مُد این بود که زنانفرهیختگان است، و سِل افراد را بسیار زیباتر می

دیدگانِ  وترکل-دو تولوز یآنراثر  پودر برنجمخلوقاتی مسلول تبدیل بشوند. در نقاشی 

د تا مانند افراد مالبرنج به صورتش میبینید که پودر اشتهایی زنی را میمبتال به مرض بی

ل هاشان، که از بیماری سها در حقیقت با مدلپریده دیده شود. پیشارافائلیمسلول رنگ
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بردند، ازدواج کردند. دوستان ویکتور هوگو به او گفته بودند که هوگو در مقام رنج می

بنابراین  نیست و یک نویسنده نقصی بزرگ دارد و آن نقص بزرگ این است که او مسلول

 عالی نخواهد شد. یهیک نویسند یهدر حدوانداز

 

آمستردام جکسیر موزه، واقع در لوترک-دو تولوز یاثر آنر 1887پودر برنج   

نوشت. گ میفرهن یهای آمریکایی بود که دربارآرتور سی. جیکوبسن متفکر و نویسنده

کرد آمریکا در پایان قرن نوزدهم همزمان با از بین رفتن مرض سِل با بحران او تصور می

شود زیرا نبوغی که در دوران مرض سِل بود دیگر هنری، علمی و فرهنگی مواجه می

 وجود نخواهد داشت.

 آور است.حیرت
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فته دارد و موج یا گرایش نهگریز نیستم، اما گاه علم نوعی پسمن نسبت به علم پیشرفت

 یهزاست. نظریمیکروبی بیماری یهپنهان نظری هایگرایشها یکی از این برداشت

اصرار نداشت  شدت قبلبهدستان بود. مرض سِل میکروبی در واقع داغ ننگی بر پیشانی تهی

رویان شد، بیماری کسانی که چرکین و که بیماری زیبارویان باشد، سِل بیماری زشت

آندره  یهنوشت رذلشود. به رمان تمامی دگرگون میجا تفسیر بهمسکین بودند. در این

شته مرض سِل نو یهژید در اوایل قرن بیستم نگاهی بیندازید، ژید این اثر را که دربار

ترین چیزی که ممکن بود رخ دهد قلمداد ترین و منزجرکنندهپست یهاست، به منزل

ا برای همیشه از میان رفته است و سِل هرگز دوباره مرضی زیبا کند. تصور بیماری زیبمی

 نخواهد شد.

 وگو را به پایان برسانیم: ممکن است واکنش به یکبیایید در اینجا گفت

ای از تراژدی و مسخرگی است، اپیدمی را شاهد باشیم که آمیخته

طور که چند روز پیش دیدیم، وقتی گروهی از مقامات بهداشت در همان

ا تحسین جمهور ترامپ راخ سفید از جا برخاستند و قصد داشتند که رئیسک

این موضوع بود. آیا در تاریخ داستان  یهزدن دربارکنند که در حال حرف

وچل یا حاکمان دیوانه دارید که پادشاهان خل یهای دربارکنندهسرگرم

د کرده رطنزآلود برخووبسا تراژیکو چه نادرستها به شکلی با اپیدمی

 باشند؟ 

هایی که آور باشد، اما به نظرم واکنش ناپلئون به بیماریخب، بله. مطمئن نیستم که خنده

کرد تراژیک، گروتسک و از نوع طنز سیاه بود، او برای جان فرمانروایی او را ضایع می

زدنش آمدن تب زرد در هند توانست در حرفسربازانش ارزشی قائل نبود. بنابراین می

 غربی را توهینی شخصی قلمداد کند.
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کنم ممکن است این نوع برخورد را دوباره ببینیم. این چیزی است که شاید بتوانید فکر می

بسا تاریخ به بهترین نحو در نگاه به گذشته نوعی کمِدی ببیند، اما با به آن بخندید. چه

ینده آنچه سال آ کنمتوجه به اپیدمی خاصی که در آمریکا در حال شیوع است فکر می

ین که اوه، ا»گویند: دار نیست. مقاماتی در کاخ سفید هستند که میدهد ابداً خندهرخ می

زمانی  «تر از یک سرماخوردگی معمولی نیست، ما آن را تحت کنترل داریم.چیزی بیش

 بینم، آنها افرادی را مسئول اینکه هیچ چیز را تحت کنترل ندارند، تا جایی که من می

 اند که حتی به علم باور ندارند.ر کردهکا

د توان( دو چیزی که سرشت بشر نمیSolipsism) 1اپیدمی و خودتنهاانگاری

 شان کند. مغلوب

 موافقم.

 

 پیوند با متن اصلی:

How Pandemics Change History 
 

                                                      

 که انسان گمان کند جز خودش چیزی در جهان نیست. م.این. 1

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-pandemics-change-history
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رسمیت شناخت و تقابل رسمی با که دولت ایران علناً شیوع ویروس کرونا را بهاز زمانی

منتشر شده است که باید به « کرونا»های بهداشتی درباره قدری پیامآن را آغاز کرد، به

صرف از اپیدمی این ویروس، مشکوک شد. وزارت بهداشت، هر « شدنپزشکی»تلقی 

 فرستد که تبدیل به امریاربران خطوط تلفن همراه میروز یک پیام بهداشتی برای ک

رسد چون از فضای مجازی عقب مانده است نحوی که به نظر میتکراری شده است. به

ع ی شیوکند این شکاف را اشباع کند. اما هدف آن، سیطره بر اخبار دربارهو تالش می

عیت ویروس کرونا های پیشگیری و آخرین وضبرای آگاهی از راه»این ویروس است: 

های وزارت بهداشت کشور توجه ها و پیام(، فقط به اطالعیه19)کووید  2019جدید 

 (. 1398اسفند  6شنبه )پیام وزارت بهداشت به کاربران خطوط تلفن همراه، سه« کنید.

قابل کنند. تهای تبلیغاتی فراوانی به ذهن مخاطب ارسال میمجریان تلویزیون پیام

ای برای ها، جوّ آمادهها در رسانهاعتبارسازی متقابل آنمدرن و بی پزشکی سنتی و

ی مردم در نصیحت های عامهتبلیغ مدهای مختلف پزشکی فراهم ساخته است. استوری

هایی از با آن، همه نمونه 1ی تمسخرآمیزمخاطبین و تقبیح محتکران و گاه مواجهه

« تیبهداش»ی ی مواجههی سیطرهندهدهرویکرد پزشکی به ویروس کرونا است که نشان

سازی را در کمپین توان فاز جدید این جریاندر فضای اجتماعی است. حتی می

عنوان ها، بهمشاهده کرد که پای سلبریتی« دهیممی_شکست_را_کرونا_ما#»

 میان کشیده است.ها بهفیگورهای مقبول اجتماعی را در رسانه «تأثیرگذارترین»

گران، فرستند؛ بازیکنند؛ وزرا پیغام بهداشتی میطق بهداشتی میرهبران سیاسی ن

ی بهداشت ی مردم، همه در مقام کنشگران فعال عرصهها، ورزشکاران و عامهشومن

شود که گونه میکه چهها اندیشید؛ در باب اینی این پدیدهکنند. باید دربارهعمل می

ی عنوان یک مسألهاجتماعی بلکه به یهایی این چنین، نه در مقام یک مسألهپدیده

پذیر سرعت انتقالکه این ویروس بهشود؟ در اینی مردم بدل پزشکی صرف، به مسأله

                                                      

براش   یانپسوور ا اع داعل ته ه یرا ا ترم  ف مک ید  مت»برای مثال یه این شووی ت جی ه ید:    .1 

:س ی  ا یاعه ا اع داعل برای جأسیه به بها ه« ب:مارس ان جأس:س یدنف ع بال بهی ه بیعن مجیز بگ:رن

 عارع.« مرهدگ»ی غ:را  هادت م رسه
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ی امکان ترشد با سهولت بیشی امنیتی بدل نمیاست، شکی نیست؛ اما اگر به مسأله

 ها مطمئناً هنگفت است. هرچند هزینه -کنترل آن وجود داشت

اری الذکر یها از مسأله به تقلیل ایدئولوژیک فوقی صورتبندیدر این میان برخ

 یشیوع کورونا فقط مسأله»برآن است که  محمد فاضلیرسانده است. برای مثال 

وبیش دموکراتیک عمل حاکمیت و دولت نیست. کورونا از جنس مخاطراتی است که کم

ای واقعی برای کورونا است )اولریش بک کند. ویروس دموکرات وصف تلخ و تا اندازهمی

دانست(. تبعیض قائل ود و آلودگی هوا را دموکراتیک میشناس آلمانی، دجامعه

لب، طکند مسئول، اصالحکشد و فرقی نمیشود، هر کسی را که مستعد باشد مینمی

شناسد. کورونا به همه گرا، در قدرت یا بیرون قدرت باشد. فقیر و غنی هم نمیاصول

شارکت در کشتن هم اش برای مدهد. منتظر تأیید صالحیتحق برابر برای مردن می

« دموکراتیک»که شیوع کرونا (. در این1398اسفند  6خبرگزاری تسنیم، « )ماند.نمی

ی پیشگیری از آن ضرورتاً چنین توان شک کرد؛ اما فرآیند درمان و نحوهتر میاست، کم

دهد، تنها به جامعه نهیبی در برابر ایدئولوژی پزشکی نمیصورتبندی نه نیست. این نوع

های مختلف داند و پرسشبلکه آن را تنها پیامد و راهکار در برابر وضعیت حاضر می

 راند.ی این مسأله را به حاشیه میدرباره

ها ای با وجوه مختلف است که تاکنون تالش شده است، به آنویروس کرونا پدیده

ندیشیده شود. کانال تلگرامی آزگار در دو یادداشت به وجوه طبقاتی و مناسبات پزشکی ا

که افراد از نظر خوانیم که به ازای ایندر باب کرونا پرداخته است. در این کانال می

تر در معرض ابتال و شیوع این بیماری تری باشند، بیشطبقاتی در وضعیت ضعیف

ها ی آنتر و همچنین میزان مراجعهها ضعیفآن هستند، مراکز درمانی مختص به

تی و های بهداشفعالیت»تر است. نویسنده معتقد است، بودن درآمد، کمدلیل پایینبه

 «ی دولتی عمدتاً در سطح شهر متوجه مناطق متوسط و باالی شهری است.پیشگیرانه

ا ختاری جامعه بی ارتباط سا، به مسألهنسبت ما و نظام پزشکیهمچنین نویسنده در 

نظام پزشکی پرداخته است، هرچند آن را در نسبت با کرونا بررسی نکرده است. او در 

شدیدترین »نظام پزشکی در جامعه و ایجاد « کردنبازحک»این یادداشت، در پی 

بر آن است. او نظام پزشکی را در حال حاضر تابع قواعد « کنترل دموکراتیک اجتماعی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/06/2210615/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/06/2210615/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/06/2210615
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شده از نظام اجتماعی دانسته و معتقد است، شده در اقتصاد و فکحکعبارتی بازار یا به

  1شده است.« کِیس»ی مشتری، بدل به مثابهدر این نظام، برای پزشک، بیمار به

ی نحوی مسألهاند بههایی تلگرامی تالش کردهدر یادداشت 3و رمضانی 2اردبیلی

نحوی که رمضانی آن ند، بهترس را در نسبت با شیوع این ویروس محل بحث قرار ده

ماعی مای اجت»ای انتزاعی باال کشیده است و معتقد است برای بازیابی یک را تا مقوله

  رسمیت شناخته شود.باید به« خود و دیگری»و در دیالکتیک « آگاه

خود و »ی نسبت کنندههای روشنشناختن، بدون واسطهرسمیتاین نوع به

ه دادن بکند که در برابر تنی انتزاعی میقسمی مقولهرا بدل به « ترس»، «دیگری

دهد. این نوع تلقی کند و تن به امر انضمامی نمیهمواره مقاومت می« شرایط واقعی»

شود که مقوالت را از ترس، چه بسا تبدیل به بخشی از سازوکار ایدئولوژیکی می

 کند.گذاری میجای

]های ضعیف[ در این باب یا فقط دولتچنین طرح کرد: آمسأله را شاید باید این

ی های ترس را باید چگونه جستجو کرد و آیا ترس یک مواجههکاری کردند؟ ریشهپنهان

توان اصرار کرد که ویروس کرونا و شیوع طبیعی در این شرایط است؟ از این نظر می

که  نگریستای مثابه پدیدهی مواجهه با آن را باید بهای سیاسی است و شیوهآن مسأله

درحال گسترش یک رژیم حقیقت، از طریق سعی برای به انقیاد درآوردن حقیقت 

کاری. اندرکاران پنهانها و چه خود دستها در مرز دولتکاریچه مخالفان پنهان -است

 «خودمراقبتی شدید»اند که قدری حساس شدهخواندیم که مردم در ژاپن بهدر پیامی 

 نظر نوعیهرچند به -های واگیردار دیگر جلوگیری کرده استها از بسیاری بیماریآن

تبلیغ بیش نیست. اما کل قضیه این نیست. این خودمراقبتی شدید، بیش از پیش 

اکنون، پس از این « انزوابخش»بخشد و در وضعیت را تعمیق می 4«خود»ایدئولوژی 
                                                      

 با ددیان آزتار Azegaar@ ل جلگرامتف عر یا انسبت ما و نظام پزشکی. بدگری  به 1 

های ملسهتبا ددیان عر گ MMArdebili@عر یا ال جلگرامت ما و کرونا بدگری  به یاععاشت  

 F_Notes@ در کانال تلگرامی« ما»ترسِ مبارک و گامی در راستای آگاهی جمعی  به  یبدگر 

Quasi una Fantasiaبا ددیان 

4. Self  
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یابند یافته خویش میها دالیل واقعی نویی برای توجیه فردگرایی تشدیدپدیده، انسان

کند. اساس این نوع فردیت، طرد دگرآیینی و دور که از قضا کاماًل ناخودآگاه عمل می

اساس آن باشد و رفتن  1«پذیرانتقال»یا « تجارب عینی»شدن بیشتر از جهانی است که 

 شناسد. سوی انسانی خودمحور است که فقط منافع خویش را میبه

                                                      

های مخ لهت آم ه است. برای عر اعب:ات  ظری م هکران م رنف به صیرجبد ی Erfahrung مههیم 

( Erfahrungsurtileف بر آن است یه با جمایز م:ان اک  ججربت د:دت ) رع  ابمثال یا ت عر  ق  

ثری أید ف  ه به جاز اک  اعرایت یا ججربت ذهدتف اثبات ید  یه این ااکام به د:دت از اد:ان عاللت مت

ذهدت ا از سیی عیگرف ص ق آن برای همه است ا شرط ا ق: ی سیبژی :ی عر آن  :ست یا به دبارت 

(. عر اال ااضر یاری با جبار 176  1380مع بر است )بدگری  به ییر رف « طیر یلت زع آتاهت به»عیگرف 

عر اال ااضر عا ش  اق:ق اً  -ی هگل ا...   اری های م هاات آنف مثالً عر ملسههاین مههیم ا عاللت

رس ف بلکه برای ما جمایزی مه  است یه بد:ام:ن م:ان این مههیم ا  گار  ه به این  یع جبارشداست  مت

ف  سبت این عا  یع ججربه را مطرح تیقصهی  ه . اا عر مقاله( متErlebnisی زیس ه )مههیم ججربه

جمایز را عارع ا عر زبان ا گل:ست  :زف همچین زبان ید . الب ه  اته ه  ما   یه زبان آلما ت امکان این مت

است. به هم:ن عل:ل ما مجبیری  همیاره برای جمایزتذاری  experienceی مارست برابر آن مقط ااژه

 حیی است این  یع ججربه به«. پذیری انتقالی عینی یا تجربهتجربه»ای را اضامه ید:   این مهاه: ف ااژه

ع ا از جیان به عیگری مد قل یرت:ری ا عریامت آن هس د . این ججربه را متبه بهرهیه عیگران  :ز قاعر 

ف Erfahrung(؛ بلکه از  ظر بد:ام:ن Scienceاست؛ اما  ه د:د:ت دلمت )« د:د:ت»راست یه عارای این

ت ز  ت ی یلتی دلمت یه  یدت ججربهپذیری یم رین عشیاری   ارع ا  ه  زی:ت ججربهباب ا  قالمن

یا « تیهقص»ا  ف عق:قاٌ آن دملت یه جد: هپذیر ا یدش ا  قال عره ید  یه عر آنف امر ا  قالرا مد قل مت

تی مدیط است ا یست آن را به هم:ن اد بار عه  ا اقا :ت آن قصه به اق  ار م:گیر قصها جام مت«  قال»

جرین است یه ججربه را عر سطحت« الداتاط»یا « ا بار»ت:رع. این  یع ا  قالف م مایز از به پرسش  مت

ید  ا ماق  هرتی ه پ:ی   ججربت برای مخاطب استف ه ف عر جرین شکل ممکن جحم:ل متا یمّت

عم جأی:  هبرا اد بار بای  عمت:رع. از اینتی را متقصه« اثاقت ا اق  ار»پذیری است یه  ای ایدجا ص ق

یرعن مضای ا  مادت ا جیا ایت ها برای امد: تاز قضا رسا ه پذیر است ایه همیاره   شهشیعف عراالت

(ف Possibilityی اطالدات ا ا بار به ددیان قسمت مابل:ت )عر عس کاری اق:قتف از این  ص:صه

 جیا :  به مدابع زیر ر یع ید:  بر  . برای آشدایت با این مههیم  زع بد:ام:ن متبهره مت
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دهد، گران صرفاً تجاربی ذهنی و درخود از آنچه رخ میاین امر موجب شده تا کنش

ارد تا اجتماعی د -داشته باشند. از این نظر نیز باید تأکید کرد که کرونا وجوه سیاسی

کردن صرف آن، نوعی تقلیل ایدئولوژیک است، تا که پزشکیصرفاٌ پزشکی. درحالی

ه، صرفاً برای مواجهه با مسألی آن نتوانیم به بسیاری مسائل دیگر اندیشیده و واسطهبه

. این نوع تقلیل که خویش را محور قرار داده و دیگران را همچون تهدید تلقی کنیم

ها گونه بیندیشیم که رسانهشوند تا ما آنها هستند، موجب میکنشگر اصلی آن رسانه

ین در ا« سازیبهداشتی»است. « بزرگنمایی»ها در این باب، خواهند. تکنیک رسانهمی

ی آن برای حفاظت از رویه« ایجاد ترس»باب، مفهوم محوری تکنیک مذکور است و 

ی حفاظت از است. محوریت یافتن این مفهوم و رویه« خود»سازی و حقانیت بهداشتی

اش را تشخیص سازیشود تا ایدئولوژی حاکم بر آن و فرآیند طبیعیآن، موجب می

 1«تن»سمت درون خویش و محوریت  ندهیم. این تکنیک باعث شده که مردم به

هایی اند. در این شرایط پرسشها را تعیین کردهوسوی ذهن آنها سمتبروند، زیرا رسانه

ود. شدفعه کرونا در این حد در ایران گسترش یافت، چندان پیگیری نمیچون، چرا یک

یب طالعی از ترکها داریم و هیچ اها و مبتالیان و گروه سنی آنما کلیاتی از تعداد کشته

                                                      

ای از والتر بنیامین به گرشوم همراه نامهماخولیا، بهی فرشته( 1389آتامبنف  یر ی ) -

 7 -های تام  یی مری  برقعتف جهران   زاهف جر مهشولم

ف ی مترجم(ی ویرانی تجربه )مقدمهکودکی و تاریخ: درباره( 1397 یر ی آتامبن ) -

 ی پییا ایما تف جهران  مریزجر مه

ی مراع مرهاعپیر لسکیفف جر مهنیکالی  گو: تأمالتی در آثارقصه( 1390بد:ام:نف اال ر ) -

 10ا  9ی اهلل پایزاعف ارغدینف شمارها مضل

- Pires, Iris Susana and Brenton Doecke (2016) Storytelling for 

ordinary, practical purposes (Walter Benjamin’s ‘The 

Storyteller’), Pedagogy Culture & Society: Vol. 24, No. 4, 537- 

549 

- Lindroos, Kia (1998) Now- Time; Image- Space: 

Temporalization of politics in Walter Benjamin’s Philosophy of 

History and Art, Jyvaskyla: Jyvaskyla Print House    

1. Body  
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دانیم ومیر این بیماری نداریم. ما نمیها و موقعیت دقیق فضایی شیوع و مرگطبقاتی آن

 این ویروس در چه ابعادی از فضاهای شهری درحال گسترش است. 

« یلطهسازوکار س»نقد به رسانه، مطمئناً نقد به ابزار رسانه نیست، بلکه معطوف به 

ها نهفته است. درواقع محل نقد، سازوکار انقیاد زاری آنهاست که در پس کاربرد ابآن

ن شدی میانجی دموکراتیکمثابهها در همدستی با نظام سلطه یا بهو سلطه رسانه

ای که از آن معنای جاری شدن[ مناسبات قدرت در فضای اجتماعی است، نه شی]به

دن گذشته و درغلتی شود. پس زدن ابزار رسانه، در حکم قسمی بازگشت بهاستفاده می

ها و نهاد دهد. در حال حاضر رسانهاست که بوی فاشیسم می« انحطاط»های به نظریه

قدرت، در پی تعریف حقیقت هستند که هرگونه تعریف آن، قسمی تالش برای ایجاد 

ای از جایگزینی حقیقت و است و هرگونه دگردیسی، شیوه« حقیقت»در « دگردیسی»

ی کاری مرزهای حقیقت و ناحقیقت است. این نتیجهیا دست« ناحقیقت»تبدیل آن به 

هاست: ساختن نوعی مغاک حقیقت برای روی گرداندن کنشگران منطقی عمل رسانه

 هایی مطیع.جویی یا تبدیل شدن به سوژهاز حقیقت
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)کرونا ویروس جدید( 19: آمار اعالمی کووید 1ی تصویر شماره  

 
 www.behdasht.gov.irمنبع: 

 هابازنمایی ویروس کرونا در رسانه

 

ها شد. رسانه« هاامپراتوری رسانه»ی عمل توان متوجه شیوهجاست که میدر این

ضد حقیقت  -ها تبدیل به حقیقتملت -کنند و در مرز دولتها را گزینش میبحران

ای های مولد آن، همچون مقولهرا بدون میانجی« ترس»ای کنند. اینکه عدهمی

ی و مقوالت اصلی آن، یعن« کردنپزشکی»ی اساسی برای ترویج مثابهمتافیزیکی به
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 سازیطور ناخودآگاه در راستای طبیعیاند، بهکردن این مسأله برساختهبهداشتی

 کنند. درواقعسازی را بازتولید میایدئولوژی غالب برآمده و سازوکار سلطه یا مطیع

رده ک ضد حقیقت، شیوع کرونا را بدل به امری امنیتی -ها در حقیقتمرزبندی دولت

بهداشتی، موجب قسمی  -است. برهمین اساس، رعایت نکردن امور امنیتی

 شود. می -«جوحقیقت» -کنشگر« شدنمستثنی»

را بدل به نوعی « سازیمستثنی»قرار است این  1محورهای سلطهامپراتوری رسانه

ها مرزبندی طور خاص کنند. آنها، بهطور کلی و دولتحق طبیعی نهادهای قدرت به

 ی جدیهای ترس هستند و با دستکاری حقیقت، از طریق مداخلهکنند، مروج رویهمی

توجه دیشد، مانکردن فضا هستند و آنکه دیالکتیکی میدر روایت آن، میانجی امنیتی

ه ها نه صرفاً نمایندیابند، پس میانجیهست که سازوکارها بدون میانجی، فعلیت نمی

ی نهاد ها نیز صرفاً میانجی و نمایندهنحوی خود سازوکارها هستند. این رسانهکه به

 قدرت نیستند؛ بلکه خود قدرت هستند. 

 «طلبحقیقت»ای کنند و این چنین است که صداهها پارازیت تولید میرسانه

های شدن ایدهتوان گفت، با نوعی دمکراتیکجاست که میشوند. در اینمحدود می

است و « ای شدنتوده»ی منطقی آن نهادهای قدرت مواجه هستیم که نتیجه

یری پذمعنای ابراز صداهای مختلف که مبنای آن صحت، اعتبار و استداللدموکراسی به

ن شرایط نباید تعجب کرد که امپراتوری رسانه، نوعی قلمرو شود. در ایمعنا میاست، بی

اند، این امر عامل ترس است، هم گره خوردهپراکنی بهپراکنی باشد. کرونا و دروغدروغ

ها که عامل پیگیری امور بهداشتی شده است. اینکه ترس و نه ترس وجودی انسان
                                                      

ا یه هبخشت از رسا هها ازه  م مایز ید: . زیرا ی دمل رسا ه. ضراری است یه این جمایز را عر ش:یه1 

صاعی ها چین رمق اق سازی هس د ف بای  از  ظام سلطه   ا شی  . مقط ایدکه این عست رسا هعر پت آتاه

 هاینر:سچد ا ت   ار   ا بلد ی ص اها بس ه به  ریان ترعش سرمایه استف همیاره زیر آااز 

 شی  . محیر ی  متهای سلطهرسا ه

 را لیا انم  یعف یبایز آااز با یه بیع   باس ان ی انی ر:اساط عر سف:میرس افیعر زعیا ع  ران هارن:س

 هرمس  جهران فتس: ه  :سع ۀجر م سه،یاود( 1387) هیمر به.    :یشتم مرگ یام به ا عاعه بیمر

 ( یبدگر
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ی تولید حقیقت نهادهای اند و همگان در فضاسازی مقوالتی درهم تنیدهبهداشتی

سازی ترس، عمالً هرگونه دهد که ضرورینحوی تعمید یابند، نشان میقدرت، باید به

یک « مدافعان سالمت»های امنیتی چون گذارینامراند. امکان دیگر را به حاشیه می

 Hic rhodus, hic»جا برقص! جاست، همین: گل همینی منطقی استنتیجه

salto.» 

ی ها، هرگونه تجربهی مفهومی مدنظر رسانهدر شرایطی که منظومه پس این ترس

را ناممکن « امر جمعی»گیری تنها امکان شکلعینی را ناممکن ساخته است، نه

های عظیم پس از سازد، بلکه پس از کرونا، همچون دو جنگ جهانی و دیگر بحرانمی

ای از اطالعات و خبر که جای دهآن، انسان چیزی برای انتقال به دیگران ندارند، مگر تو

ی اطالعات آن ارزشی را که در لحظه»اند: هرگونه تأمل عمیق در واقعیت را گرفته

کند و فقط در آن لحظه زنده است و ناچار باید خود تازگی خویش داراست حفظ نمی

« را تمامًا به آن لحظه واگذارد و بی فوت وقت هویت خویش را بر آن آشکار سازد.

در خبر ساعت  1398اسفند  13(. معاون وزیر بهداشت در تاریخ 7: 1390امین، )بنی

 5اند؛ اما بیش از نفر در اثر ابتال به کرونا فوت کرده 77ی خبر گفت: تاکنون شبکه 20

ها مدعی بودند که درحال کنترل این ویروس هستند آن« اند.نفر بهبود یافته 435برابر، 

دینگ، متخصص  -رگ شود، در مقابل اریک فایگلو نیازی نیست که انقدر بز

که یتازمان»گوید، سی فارسی میبیگیر از ویرجینیا در مصاحبه با بیهای همهبیماری

واکسن این ویروس کشف نشود، هیچ کشوری از آن مصون نیست و هرگونه ادعایی در 

  1«تواند صادق باشد.این باب، نمی

سانی را بدل به تجربهبهکنند و تجرسازی میآمارها طبیعی و  هایی آنیهای عمیق ان

اند تا این ها در روزهای اخیر آمار را محور قرار دادهکنند. رسانهناپذیر/ گذرا میانتقال

، شااناختیی هسااتیکنند. مرگ دیگر نه یک تجربه «دموکراتیک»سااازی را طبیعی

، که اشباع از تبیین شود. در لحظاتی از تجارب مامی« رصد»بلکه رویدادی است که 

واسااطه بر وجهی از حاالت توان بیمحور و خبری اساات، نمیو توضاایحات اطالعات

ی انسااان تأکید کرد. ما در زیر انباشاات عظیم اخبار شااناسااانهوجودی یا هسااتی

                                                      

 1398اسهد   13مارستف  BBCی یا ال جلگرامت شبکه 



 

 
 

 امید منصوری 71

شتی کرونا دفن می ضایی خبرها شویم و هرروز در جای خودمان در گسترهبهدا ی ف

ی اصاالی اطالعات، باورپذیر بودن و شااویم. خصاایصااهو اطالعات از یکدیگر دور می

دارند؛ زیرا زیسااتن در جهانی صاادق آن اساات و مردم نیز این خصااایص را پاس می

شت سشوح ست، راحتزده که به پر شده ا سخ داده  شاپیش پا ستهایش پی  -تر ا

ی ها پیشاپیش ترس از کرونا و محوریت بهداشت را اپیدمی کرده بودند. نتیجهرسانه

سشم سیاری از پر شیدن به ب رداخته ها پها که باالتر به آننطقی این فرآیند، نیندی

د به سازی، بایی این نوع امنیتیرسد، زیر سیطرهنظر میشدن است. بهشد و امنیتی

صادیشوک شت. در تاریخ  -های اقت سی نهفته در آن نیز توجه دا سفند  13سیا ا

ونا و تعطیلی مجلس، مجلس از فرآیند ی شااایوع ویروس کر، به دلیل/ بهانه1398

تواند به حذف شااد و این مصااوبه مسااتقیماً می 1399ی ی بودجهیهتصااویب الیحه

دانند که حراج اموال عمومی با عنوان . همه می1شاااورای نگهبان فرساااتاده شاااود

که تبدیل به کلیتی تمیزنایافته « یافتهتقدیس» به نفع بخش خصااوصاای« دولتی»

 سازی اجتماعی این الیحه است.کی از مفاد محرومشده است، فقط ی

                                                      

 4843 ۀشمار ف1398 اسهد  14 چهارشدبه اق صاعف یا:ع  به  :ید ر یع. 1 
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ک های ایدئولوژیای از ویروسستردهگسترش روزافزون اپیدمی ویروس کرونا، اپیدمی گ

هایی همچون اخبار جعلی، ویروسبرانگیخته است که در جوامع ما نهفته بودند، نیز را 

 توطئه و غلیان نژادپرستی.  اییپارانویهای تئوری

یجاد انداز شد که بر اپزشکی به قرنطینه در فشارهای ایدئولوژیک طنینمبرم نیاز 

ردن دشمنانی تأکید داشتند که تهدیدی بر هویت ما مرزهای روشن و قرنطینه ک

 شوند.محسوب می

 و یابدگسترش هم ( یاما شاید ویروس ایدئولوژیک دیگر )و بسیار سودمندتر

آلترناتیو،  یجامعه یامیدوارم که به ما هم سرایت کند: ویروس اندیشیدن درباره

قالب همبستگی و همکاری ای که خود را در ها، جامعهملت-دولت سویای فراجامعه

 بخشد.جهانی تحقق می

شود حاکی از این است که ویروس کرونا هایی که شنیده میزنیگمانه امروزه اغلبِ

 یگونه که فاجعهتواند منجر به سقوط حکومت کمونیستی در چین شود همانمی

گونه که خود گورباچف اذعان کرد( اتفاقی بود که به کمونیسم شوروی چرنوبیل )همان

دارد تا وجود دارد: ویروس کرونا همچنین ما را وا می ایناسازهجا اما این .خاتمه داد

 اعتماد به مردم و علم بازآفرینی کنیم. برمبنایکمونیسم را 

بیل ، بئاتریکس، «کوئینتین تارانتینو»از « 2بیل را بکش »فیلم پایانی  یدر صحنه

-گکه مر« کندرا منفجر می ای که قلبتکنیک پنج نقطه»کند و با شرور را عاجز می

آورد. این حرکت ترکیبی از پنج بارترین ضربه در هنرهای رزمی است، او را از پا در می

ه فرد ینکحساس در بدن هدف است. بعدازا یضربه با نوک انگشتان فرد به پنج نقطه

 د.افتشود و بر زمین میشود بعد از پنج قدم، قلب او در بدنش منفجر میهدف دور می

های هنرهای رزمی است و در عالم واقع مبارزات این ضربه بخشی از اسطوره

به کند بیل پذیر نیست؛ اما در فیلم، بعدازاینکه بئاتریکس این کار را میتن، امکانبهتن

 میرد.و بعد از پنج قدم راه رفتن می دهدمیجدال با او پایان 

ی هلحظکند زمان بین ضربه خوردن و میانگیز شگفتآنچه این ضربه را بسیار 

 اما تمامی خوبی داشته باشم توانم مکالمهمیمردن است: تا زمانی که آرام بنشینم 

م د و خواهشوقلبم منفجر می ای که شروع به راه رفتن کنم،مدت آگاه هستم که لحظه

 مرد.
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اپیدمی ویروس کرونا  گونهچهاندیشند که باره میی کسانی که دراینآیا ایده

تواند به منجر به سقوط حکومت کمونیستی در چین شود به این ضربه شبیه نیست؟ می

« کندای که قلب را منفجر میتکنیک پنج نقطه » یاجتماعی ضربه نوعی روایتهمانند 

و اقدامات  گر باشندتوانند بنشینند، نظارهنیستی کشور، مقامات میی رژیم کموبر بدنه

 مربوط به قرنطینه را پی بگیرند اما هر تغییر واقعی در نظم اجتماعی )همچون اعتماد

 خواهد شد.منجر ها به مردم( منجر به سقوط آن کردن

قطه ن تکنیک پنج»تر است: اپیدمی ویروس کرونا همچون ضربه نظر من اما رادیکال

داری جهانی است، اخطاری است بدین معنا که ما ی نظام سرمایهبر بدنه« انفجار قلب

ایم حرکت کنیم و تغییر رادیکال موردنیاز توانیم در همان مسیری که تاکنون بودهنمی

 است.

 واقعیت غمناک: ما به فاجعه نیاز داریم

ه هایی دربارفیلمهای یوتوپیایی در پتانسیل« فردریک جیمسون»ها پیش سال

سنگی که حیات بر روی زمین را های کیهانی را در مرکز توجه قرار داد )شهابفاجعه

کند(. چنین تهدید جهانی موجب ها را نابود میکند و یا ویروسی که انسانتهدید می

ود، ششود، تمایزات و اختالفات ما ناچیز شمرده میپیدایش یک همبستگی جهانی می

کنیم و این وضعیت فعلی ما است و ما حل با همدیگر کار میتن یک راههمه برای یاف

در یک زندگی واقعی هستیم، این بدین معنا نیست که ما تا جایی که به هدفمان کمک 

گیر و گسترده به شکل سادیستی لذت ببریم، بلکه برعکس کند از این رنج عالممی

ناک است که ما به یک فاجعه نیاز این واقعیت غم یاصلی، اندیشیدن درباره ینکته

ای کند که در آن زندگی داریم تا ما را قادر به بازاندیشی در مختصات بنیادین جامعه

 کنیم.می

چندان دقیق این همکاری جهانی، سازمان بهداشت جهانی است که مدل اولیه و نه

ا مطرح های بوروکراتیک معمول نیست و بدون واهمه، هشدارهای دقیقی رشبیه نظام

 هایی قدرت اجرایی بیشتری داده شود.کرده است. باید به چنین سازمان
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متحده های بهداشتی همگانی در ایاالتبه دلیل دفاع از مراقبت« برنی سندرز»

ی اپیدمی ویروس آمریکا از سوی منتقدانش مورد تمسخر قرار گرفت. آیا درس آموزنده

 های بهداشتیمراقبت یاندازی نوعی شبکهکرونا این نیست که ما باید شروع به راه

 جهانی کنیم؟

در کنفرانس « ایرج حریرچی»مقام وزیر بهداشت ایران، که قائمآن از یک روز بعد

اهمیت جلوه دادن گسترش کرونا ویروس حضور پیدا کرد و منظور کممطبوعاتی به

بر  شر کرد مبنیمنت یکوتاه یجمعی ضرورتی ندارد، بیانیه یاظهار کرد که قرنطینه

که به ویروس کرونا مبتال شده است و خود را در قرنطینه قرار داده است )در طول این

م تب و لرز را نشان داده بود(. حریرچی همچنین افزود: یکنفرانس مطبوعاتی هم عال

این ویروس، دموکراتیک است و تمایزی میان فقیر و غنی و دولتمردان و شهروندان »

 «شود.عادی قائل نمی

این  (۱)گفت چراکه ما همگی در یک قایق واحد هستیم.در این مورد او درست می

این واقعیت را فراموش کنیم که چه  یعیار دربارهتمامطنز کار دشوار است که ما این 

 ایسوی یک همبستگی جهانی سوق داد، فاجعهچیزی همه ما را کنار هم جمع کرد و به

زمره و در دستور اکید برای اجتناب از تماس مستقیم با که خود را در سطح زندگی رو

 دیگران و حتی در خود ایزوله کردن بروز داد.

و ما تنها با تهدیدهای ویروسی مواجه نیستیم، فجایع دیگری هم در افق پیش روی 

سالی، موج گرما، اکنون هم در حال وقوع هستند همچون: خشکشود و همما دیده می

غیره. در تمام این موارد، پاسخی که باید داده شود وحشت نیست  عظیم وهای توفان

 بلکه کار سخت و فوری برای ایجاد یک همکاری جهانی مؤثر است.

 ( ایمن خواهیم بود؟virtual realityآیا تنها در واقعیت مجازی )

، در «دونالد ترامپ»ریاست جمهوری آمریکا، را اولین توهم برای حل این مشکل 

سرعت فروکش خواهد کرد و ما فقط این اپیدمی به»به هند مطرح شد:  سفر اخیرش

 «گردد.باشیم و سپس زندگی به حالت طبیعی خود برمی (2)باید منتظر اسپایک
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برخالف این امیدهای ساده اندیشانه، اولین چیزی که ما باید بپذیریم این است که 

کند، این تهدیدات در اشکال  ماند. حتی اگر این موج فروکشتهدید کماکان پابرجا می

 شوند.تری ظاهر میجدید و حتی خطرناک

ترین توانیم بینیم که این اپیدمی ویروسی بر روی ابتداییبه همین دلیل، می

گذارد، های دیگر و با اشیا پیرامونمان ازجمله بدن خودمان تأثیر میتعامالت ما با انسان

نید، ها را لمس نکدستگیره کثیف باشند،اجتناب از تماس با چیزهایی که ممکن است 

های عمومی ننشینید و از در آغوش گرفتن افراد و های توالت یا نیمکتبر روی صندلی

های ناخودآگاهمان ها خودداری کنید. ما حتی باید مراقب ژستیا دست دادن به آن

 هم باشیم: به بینی خود دست نزنید و یا چشمان خود را نمالید.

ند بلکه کنهای دیگر نیستند که ما را کنترل میاین فقط دولت یا سازمانبنابراین 

ما باید همچنین یاد بگیریم که خودمان را کنترل و مراقبت کنیم. شاید تنها واقعیت 

مجازی ایمن تلقی شود و حرکت آزادانه در یک فضای باز، محدود به جزایر افراد 

 العاده ثروتمند شود.فوق

در سطح واقعیت مجازی و اینترنت( ما باید به خودمان یادآوری جا )اما حتی این

های عمدتاً به ویروس« ویروسی»و « ویروس»های اخیر عبارت کنیم که در دهه

آگاهی  هاگذاشتند و ما از وجود آندیجیتالی اختصاص داشت که بر فضای شبکه اثر می

مثالً از بین رفتن شد )نداشتیم حداقل تا زمانی که قدرت مخربشان آشکار نمی

ی اطالعاتمان و یا هارددیسک(. آنچه ما امروزه شاهد آن هستیم بازگشت گسترده

صورت های ویروسی بهمعنای واقعی عبارت ویروس و ویروسی شدن است و عفونت

 کنند.هماهنگ در هر دو بعد مجازی و واقعی عمل می

 داری( سرمایهanimismبازگشت آنیمیسم )

یمیسم ی آنتوانیم مشاهده کنیم بازگشت پیروزمندانهعجیب دیگری که می یپدیده

های مالی داری است که با یک پدیدار اجتماعی همچون بازارها و یا سرمایهسرمایه

های بزرگ ما را بخواند احساس کند. اگر کسی رسانهمثابه موجودات زنده برخورد میبه

آن نگران باشیم، هزاران نفری نیست که جان خود  کند که آنچه ما واقعاً باید دربارهمی
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اند )و هزاران نفری که خواهند مرد( بلکه گویا آنچه باید نگران آن باشیم، داده دست را از

ازار ای مسیر آرام بطور فزایندهاست. ویروس کرونا به« ریختگی بازارهاهمآشفتگی و به»

شنویم، رشد بازارهای جهانی دو تا سه طوری که میریخته است و همانهمجهانی را به

 درصد دچار افت شده است.

دهی مجدد اقتصاد ی نیاز فوری به سازماندهندهوضوح نشانها بهی اینآیا همه

مدل  یهاینجا دربارالبته جهانی نیست که دیگر متکی به سازوکارهای نظام بازار نباشد؟ 

 جهانیسازمان کنیم، بلکه تنها در مورد یک نوع قدیمی از کمونیسم صحبت نمی

اقتصاد را کنترل و تنظیم کند و همچنین حق حاکمیت بتواند کنیم که صحبت می

ملت ها را در صورت لزوم محدود کند. کشورها در گذشته توانستند چنین -دولت

ما اکنون در حال نزدیک شدن به تشکیالتی را در مقابل جنگ انجام دهند و همه 

 وضعیت یک جنگ پزشکی هستیم.

های سودمند این اپیدمی بهراسیم. یکی از های جنبهعالوه، نباید از پتانسیلبه

نمادهای این اپیدمی مسافرانی هستند که در یک کشتی تفریحی بزرگ قرنطینه شدند، 

وآمدهای به جزایر و رفت وسوسه شدم بگویم به جهنم! )فقط باید مراقب باشیم که سفر

 ها پیشطوری که دههانحصاری دوباره به امتیازی برای ثروتمندان تبدیل نشود همان

طورجدی تحت تأثیر ویروس کرونا گونه بود( تولید خودرو هم بههای هوایی اینمسافرت

قرار دارد که چندان هم بد نیست، زیرا این اتفاق ممکن است ما را مجبور کند به 

هرست ففردی فکر کنیم و این  یدر مقابل وسواس به استفاده از وسایل نقلیههای بدیل

 همچنان ادامه دارد...

چیزی به »، در سخنان اخیر خود گفت: «ویکتور اوربان»وزیر مجارستان، نخست

چه  «اسم لیبرال وجود ندارد، لیبرال چیزی بیش از کمونیست با مدرک دیپلم نیست!

های ما که به آزادیرا هایی ین جمله درست باشد؟ اگر تمام آنشود اگر برعکس امی

ها با ند که تناها را کسانی بدانیم که آگاهکنند لیبرال بنامیم و کمونیستتوجه می

داری جهانی در حال حفظ کنیم چراکه سرمایهها توانیم این آزادیمیتغییرات رادیکال 

عنوان هایی که خود را بهمروزه آننزدیک شدن به بحران است. پس باید بگوییم ا

دی مطالعه طورجهایی که بههایی با دیپلم هستند؛ لیبرالشناسند، لیبرالکمونیست می
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اند که فقط ما، مورد تهدید قرارگرفته و آگاه شده یهای لیبرالکردند که چرا ارزش

 ها را نجات دهد.تواند آنتغییرات اساسی می

 

 پیوند با منبع اصلی:

Coronavirus is ‘Kill Bill’-esque blow to capitalism and 

could lead to reinvention of communism 

 مترجم: هاینوشتپی
یان قرن پیش بکه بیش از نیماست « مارتین لوتر کینگ»ژیژک به این جمله  ی( اشاره۱)

باره ، ژیژک دراین«ایم اما اکنون همگی در یک قایق هستیمهای مختلفی آمدهما از کشتی»کرد: 

ند ودایم»گوید: اگر ما شروع به تغییر رفتار خود نکنیم ممکن است همگی نهایتاً به کشتی می

 !برسیم]کشتی تفریحی که در پی شیوع کرونا قرنطینه شد[ « پرنسس

 (2 )spike –  های ویروس کرونا به کمک این پروتئین وارد سلولپروتئین اسپایک که

 .یابد؛ بنابراین وجودش برای بقای ویروس حیاتی استانسانی شده و تکثیر می

 

https://www.rt.com/op-ed/481831-coronavirus-kill-bill-capitalism-communism/
https://www.rt.com/op-ed/481831-coronavirus-kill-bill-capitalism-communism/
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 اشاره

جان اقتصاد ایران وارد کرده بحران ناشی از کرونا شوک بزرگ جدیدی به کالبد نیمه

ویروس کرونا را عمدتاً در قالب هراس و اضطراب عمومی و  ی گسترشآثار اولیه است.

فروشی، رستوران و ونقل، خدمات خردههای خدماتی در حملافت شدید فعالیت

از سبینیم. در عین حال، همین هراس و اضطراب زمینهو خدمات گردشگری می داریهتل

شود. یی نیز میگیری موجی از سوداگری مالی روی اقالم ضروری معیشتی و داروشکل

کردن برخی اقالم ها و خرید و ذخیرههای آن را در هجوم نسبی به سوپرمارکتنشانه

 بینیم.تر زندگی توسط خانوارها میضروری

نسداد اگذشته از دو اثر ملموس باال در اقتصاد ایران که چند سالی است مبتال به 

ه ی دو سال گذشته بکل مختل شده و طاست و روند انباشت سرمایه در آن به ساختاری

های اقتصادی از کاهش شدید درآمدهای ارزی آسیب دیده است، گسترش سبب تحریم

به سبب عالوه بر انقباض بخش خدمات، مدت، کم در کوتاهویروس کرونا، دست

تأثیرگذاری بر روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی روند افول تولید 

یش ب و گزارش اقتصادی بانک مرکزی ترازنامهبراساس . کندناخالص داخلی را تشدید می

درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد کشورهایی با مرز زمینی و آبی مشترک با  50از 

ی و ماتهای خدروست که استمرار بحران ناشی از کرونا صرفاً به حوزهازاین ایران است.

شدت روی شود بلکه بهها محدود نمیداری و مانند اینگردشگری و رستوران و هتل

یر نفت دارد تأثصادرات تری به اتکای کمناگزیر به روزها ایندرآمد ارزی کشور که 

 گذارد.می

ماه نخست سال جاری با نرخ  9در اقتصاد ایران ، گزارش مرکز آمار ایرانبراساس 

اریخ ایران مدرن را شاهد بوده ها در تدرصدی یکی از باالترین افول – 7.6رشد اقتصادی 

ز فالکت ای اکنندهموازات آن نرخ باالی بیکاری و تورم نیز سطح بسیار نگراناست. به

باید تأکید کرد و به خاطر سپرد که اقتصادی را شکل داده است. در چنین شرایطی، 

https://pecritique.com/2019/07/23/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5/
https://pecritique.com/2019/07/23/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5/
https://www.cbi.ir/datedlist/19341.aspx
https://www.amar.org.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://www.amar.org.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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شویم بدون رهایی از هایی پیاپی که با آن مواجه میرفت از هراس و بحرانبرون

 پذیر نیست.ساختارهای معیوب کنونی امکان

آمدهای بحران ی پیی دو یادداشت کوتاه دربارهخوانید ترجمهچه در ادامه میآن

 کرونا بر اقتصاد چین و جهان است. )نقد اقتصاد سیاسی(

 

 

 

 اقتصاد جهان آمدهای ویروس کرونا برپی
____________________ 

 درصد  4.5به  2020چین در فصل اول سال رود نرخ رشد اقتصادی انتظار می

 کاهش یابد که از زمان بحران مالی تاکنونی کمترین میزان رشد است.

 از ویروس  شدتالمللی تقاضای جهانی برای نفت بهآژانس انرژی بین یگفتهبه

 .کرونا صدمه دیده است

 ته و شها در چین برجریان کاالها و قطعات ازچین اثر منفی گذاتعطیلی کارخانه

اهد خو ای منفیآمدهها در سرتاسر جهان از جمله اپل و نیسان پیبرای کارخانه

 داشت. 

 رود زیان این ویروس کلنجار می یدرحالی که چین با شیوع گسترده

 ود. شهم انباشت می روی سرتاسر جهان بر اش دراقتصادی

  رماه دسامبر در مورد ابتالد به این نوع ویروس تازه که د هزار70تاکنون بیش از

 و درسرتاسر جهان در حال گسترش است. هووهان ظهور کرد مشاهده شد

 به –عرضه  یتر شدن درآمدها و اختالل در زنجیرهواحدهای تجارتی با کم 

چنین ها میلیون تن و همطینه بودن دهنها در چین و در قرکارخانه تعطیلی خاطر
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 -شودکشورها اعمال می های هوایی که در دیگرمحدودیت برای مسافرت

ه شدت بها و کشورها بهشرایطی که بسیاری از بنگاه در روند.کلنجار می

 گیرمهبیماری هآمدهای اقتصادی این سالمت اقتصادی چین وابسته هستند، پی

 کنیم.بررسی میاختصار بهرا 

 ترین اقتصاد درگیر تجارت جهانی چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و عمده

آمدهای اقتصادی ویروس کرونا تهدیدی برای رشد اقتصاد نتیجه پی است در

 جهانی هم هست.

  فوریه انجام داد  13تا  7رویترز در یک نظر سنجی که از اقتصاددانان در طول

رشد اقتصادی چین  2020برای فصل اول سال  رودنتیجه گرفت که انتظار می

درصد بود.  6فصل قبل در  رشد درصد کاهش یابد درحالی که میزان 4.5به 

ه ترین میزان است. البتسو کماین میزان رشد از زمان بحران مالی جهانی به این

اقتصاددانان با خوش بینی معتقدند که اگر بتوان جلوی گستری این ویروس را 

 رونق پیشین باز خواهد گشت. یسرعت به دورهگرفت اقتصاد چین به

 آمدهای قتصاد جهان است. با توجه به پینفت درا یترین واردکنندهچین بزرگ

المللی انرژی برآورد های هوایی، آژانش بینبر صنایع و مسافرت سویرو

کند که برای اولین بار در طول یک دهه، تقاضا برای نفت در اقتصاد جهان می

ر ها دکارخانه یآمد ویروس کرونا و تعطیلی گستردهشد. پی نزولی خواهد

اضا شود که تقی برای نفت خیلی جدی بود. برآورد میچین برتقاضای جهان

بشکه  هزار435به نسبت سال پیش روزی  2020فصل اول سال  برای نفت در

 سال گذشته است. 10تر شودکه اولین کاهش این چنینی در کم
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 ها درسرتاسر جهان اثرگذاشته است کمبود کاالها و قطعات از چین برکمپانی

س ها شروع فعالیت را پتر ویروس کارخانهشیوع بیشچون برای جلوگیری از 

 از تعطیالت سال جدید درچین به تعویق انداخته و کارگران سرکار نرفتند.

 یدی های تولخیر در فعالیتأبا ت -فاکس کان -شریک تولیدی اپل در چین

مواجه شده است. بعضی از تولیدکنندگان اتوموبیل از جمله نیسان و هیوندایی 

 اندهای خود در خارج از چین را تعطیل کردهوقت بعضی از کارخانهطور مبه

 اند. چون با کمبود مواد یدکی روبرو شده

 دادند.  صنایع داروسازی هم از اخالل در تولید جهانی دارو خبر 

  های ورزشی در چین و در های تجاری و فعالیتی از نمایشگاهبسیارتعداد

سم از ه تعویق افتادند. صنایع مسافرتی و توریسرتاسر آسیا یا تعطیل شده و یا ب

و لغ دلیلاند. برآورد شده است که بهدیده هنگفتآمدهای ویروس زیان پی

بین  2020فصل اول سال  ها میزان درآمد صنایع هواپیمایی جهانی درمسافرت

میلیارددالر زیان ببینید. سازمان هواپیمایی غیر نظامی وابسته به سازمان  5تا  4

نی، های چیل برآورد کرده است که به خاطر لغو مسافرت از سوی توریستمل

تر درآمد دالر کم میلیارد 1.29، بیش از 2020پایان فصل اول سال  ژاپن در

 دالر خواهد بود.  میلیارد 1.15خواهد داشت و میزان زیان برای تایلند هم 
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 ریچارد پارتینگتون/  آمدهای اقتصادی ویروس کروناپی

بعد از ویروس کرونا برای دنیای تجارت و برای اقتصاد جهان  یدهفزاین یهزینه

 ،دی لطمه به بخش صنایع خوربارهدچین  و انتشار گزارشهای بزرگ بنگاه رسانیاطالع

دومین اقتصاد جهان که این  های صنعتی درترین نمای فعالیتتر خواهد شد. تازهروشن

های ای را در ماه فوریه که فعالیتسقوط تولیدات کارخانهشود قرار است میهفته منتشر 

یدی را مختل تول یعرضه یزنجیره ،مربوط به قرنطینه برای جلوگیری از گسترش بیماری

ی اقتصاد در سرتاسر جهان خواهد اباری برآمدهای زیاننشان بدهد که البته پی ،کرد

 داشت. 

بت به نس»ویروس کرونا پینگ درآخرهفته گفت که  ی جیشرییس جمهور چین 

مدت و آمدها کوتاهو افزود که پی« جامعه خواهد داشت آمد بزرگی براقتصاد وپی

های خود خواهد آمدها برکوششکنترل خواهد بود و دولت هم برای تخفیف پیقابل

عددی قدامات متهای اقتصادی به ار دولت برای احیای فعالیتاخیهای این هفته افزود. در

 زد. دست 

 یدهندهمشنبه گفت که واکریستالینا جورجیوا یک ،المللی پولرییس صندوق بین

های مایتحویژه برای کشورهای فقیرتر حاضر است به -ی پولالمللبینصندوق  - نهایی

 د. کنپرداخت ارایه به صورت وام و پیشاضافی 

صندوق  اعالم کردگفت سخن می 20 گروهسای مالی ؤکه در کنفرانس ردرحالیوی 

مدت خواهد بود ولی در عین حال هشدار آمدها محدود و کوتاهاین باور است که پی بر

ی همکار»مخرب داشته باشد. او افزود  یآمدهاتواند پیدار ویروس میداد که شیوع ادامه

وشن ر خصوص اگراش اساسی است بهآمدهای اقتصادیجهانی برای کنترل ویروس و پی

 «. دار خواهد بودشود که شیوع آن گسترده و ادامه
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تشدید ا رکننده های جلوگیریفعالیتتعطیالت آخر هفته مقامات دولت ایتالیا  طی

و این تر شده یورو بیش یرشد اقتصادی منطقه ثیرگذاری برأت یچون امکان بالقوه کردند

 اقتصاد ایتالیا حتی پیش از این هم گرفتار رکود شده بود. که  در حالی است

کشور به این ویروس جدید که از شهر ووهان چین درابتدای  27در  نفر هزار76بیش از 

 اند.هم از این بیماری درگذشته نفر 2200اند. و بیش از سال شروع شد، آلوده شده

قرار است  -و آبیریا هم هست که مالک برییتش ایرویز - یالمللبینگروه هواپیمایی 

برای بررسی  را منتشر کند که حتماً 2019جمعه برآورد وضعیت مالی خود برای سال 

 -ییونقل هوای حملالمللبین یآمدهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اتحادیهپی

ای پیش هشدارداد که کاهش تقاض یهفته -کندکه منافع صنایع هوایی را نمایندگی می

 23.7 –دالر  میلیارد 29.3شود که درآمد این صنایع در سال جاری مسافران باعث می

هوایی  هاییک دهه برای اولین بار شاهد کاهش مسافرت طیتر شود و کم – پوند اردمیلی

 خواهیم بود. 

گذاران چهارشنبه گزارشی گروه کاالهای الکچری هرمس برای راهنمایی سرمایه

های ، زنجیرهونقلحملهای اند که گروهگران هشدار دادهتحلیلمنتشر خواهد کرد. 

انی فروشان در میان کسها، تولیدکنندگان کاالهای الکچری و خردهداران، هواپیماییهتل

کنندگان چینی از خرید یا رفتن به مسافرت مصرف عخواهند بود که به خاطر امتنا

 ترین زیان را خواهند دید. بیش

هایی وجود دارد عرضه در اقتصاد جهانی هم نگرانی ینجیرهزی ربارهدعین حال،  در

 یتههف روکنند. کمپانی جگوار و لندلواند و کار نمیهای چینی تعطیلچون کارخانه

اجه با کمبود قطعات یدکی موها در انگلیس کارخانهکه ممکن است  ندداد گذشته هشدار

ا قطعات الزم هها آناند که با توقف فعالیتکنندگان اتوموبیل اعتراف کردهتولیدشوند. 

صدا درآورده که  را بهاند. اپل هم آژیر خطر را در چمدان از چین به انگلیس وارد کرده

  های چینی با کمبود آیفون مواجه شویم.ممکن است به خاطر تعطیل فعالیت در کارخانه
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 اصلی: منابعپیوند با 

 
Economic impact of coronavirus outbreak deepens 

 

The economic effects of the COVID-19 coronavirus around the 

world 

 
 

https://www.theguardian.com/business/2020/feb/23/economic-impact-of-coronavirus-outbreak-deepens
https://www.theguardian.com/business/2020/feb/23/economic-impact-of-coronavirus-outbreak-deepens
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/coronavirus-economic-effects-global-economy-trade-travel/
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/coronavirus-economic-effects-global-economy-trade-travel/


 

 

 
 

 
 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ضرورت واکنش اقتصادی 

 ویروس کرونا در برابر

 

 جاش بیونز

 ی احمد سیفترجمه

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 

 

 ضرورت واکنش اقتصادی به ویروس کرونا 90

 

 

ر نام امریکایی و مدیی یادداشت حاضر جاش بیونز از اقتصاددانان بهنویسنده

در امریکا است. وی عالوه بر آن  (EPI)پژوهشی انستیتو سیاست اقتصادی 

گر اقتصادی در عنوان تحلیلها دارد بارها بهای در رسانهکه حضور گسترده

اقتصادی مقررات و  های پولی و مالی، آثاری امریکا در خصوص سیاستکنگره

تأمل در متن حاضر این است که ی قابلحضور داشته است. نکته مسایل دیگر

کنیم که در مقاطع بحرانی از این دست، حضور دولت در روشنی مشاهده میبه

ی دولت برای ی اقتصاد چه ضرورت مبرمی دارد و دخالت گستردهعرصه

روست ضروری است. ازاین قدرحمایت از طبقات فرودست و میانی جامعه چه

شد امروز هیچ که گفته شده اگر اقتصاد و جامعه را به حال بازار آزاد رها می

 نشانی از حیات اقتصادی و اجتماعی وجود نداشت. )نقد اقتصاد سیاسی(

 

 

کنند و ترس و واهمه پیرامون ویروس کرونا شدت درحالی که بازارهای سهام سقوط می

یم. مان به آن بیندیشی واکنش اقتصادیاست که اندکی دربارهگیرد وقت آن رسیده می

های ناشی از های منطقی و واکنشپردازان و عموم مردم بین واکنشالزم است سیاست

 تفکیک -برای نمونه درخواست کاهش مالیات و یا مقررات  -اپورتونیسم ایدلوژیک 

 قائل بشوند.

ه ای باشد که برای رکودی کبه گونههای منطقی باید اگر صریح گفته باشم واکنش

 پردازان پیش خواهد آمد  کاربرد داشته باشد. عملی سیاستی بیدر نتیجه

 ی ناشی از ویروس کرونا عبارتند از:سه ویژگی رکود بالقوه

 اگراتفاق بیفتد بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد. -

ترین میزان مزد را شود که کماش شامل کسانی میدرابتدا زیان اصلی -

 گیرند. می
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اش بر دولت مرکزی و دولت محلی از رکودهای محلی های احتمالیزیان -

 تر و شدیدتر خواهد بود. مراتب بیشبه

 

 پردازی کرد. ی من برای هرکدام باید جداگانه سیاستبه عقیده

سرعت در اختیار مردم شود باید بهنظر گرفته می هرگونه کمک اقتصادی که در

 دست کسانی برسد کهتر از معمول هدفمند باشد تا بهقرار بگیرد و حتی باید بیش

ای باشد که در مدت کوتاهی ظرفیت دولت گونهتر است. و باید بهمیزان مزدشان کم

آید چه میآن ی بهداشت و اقتصاد بهبود بخشد. درمرکزی و دولت محلی را در عرصه

ن آن سخی رکود ناشی از ویروس کرونا و واکنش اقتصادی مناسب بهاختصار دربارهبه

 خواهم گفتم. 

نخست، اگر ویروس کرونا باعث کندی فعالیت اقتصادی بشود، این روند با سرعت 

آمد رکود بزرگ چه که در پیتواند اتفاق بیفتد. این رکود احتمالی با آنزیادی می

اتفاق افتاد بسیار تفاوت دارد. آن رکود به این دلیل پیش آمد که حباب موجود  (2008)

ترکیدن آن شروع شده بود. از آن زمان  2006در بازار مستغالت ترکید که درواقع از 

ی ناپذیر شده بود. وقتی رکود بزرگ آغاز شد، مشخصهبعد، وجود رکود تقریبًا چارهبه

شویق ی تد متقاضی آن بوده باشند این بود که برنامهپردازان بایچه سیاستاصلی آن

ت پردازان در پیوند با ضروربود. سیاستفعالیت اقتصادی باید مؤثر، بزرگ و پایدار می

ناموفق بودند و از همین رو هم روند بهبود وضعیت اقتصادی چندین  -پایداری  –آخری 

 سال طول کشید. 

آمدهایش با سرعت آشکار هد بود چون پیرکود ناشی از ویروس کرونا متفاوت خوا

خواهد شد. درکشورهایی که این بیماری در آن شیوع یافته شیوع بیماری هم بسیار 

گیری فاصله»العمل بهداشت عمومی آمدهای عکسعالوه پیسریع بوده است. به

سرعت روشن خواهد شد. حتی قبل از این برای کاهش سرعت شیوع هم به« اجتماعی

های تجاری در توجه بشود، دراخبار از لغو فعالیتگزارش شده در امریکا قابل که موارد

آمدهای اقتصادی ویروس کرونا گمان هنوز هیچ نشده و پیشنویم. بیها میآییگردهم
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د( افتوارد آمارهای اقتصادی ما نشده است )این هم معموالً با یک شکاف زمانی اتفاق می

 نیم.کآمدها را احساس میاین پی

به صورت نابرابری صدمه خواهند « گیری اجتماعیفاصله»هایی که از دوم، بخش

طور سنتی، بخش هایی هستند که کارگران با مزد پایین دارند. بهدید، معموالً بخش

 نسبتها بهکه درواقع دو بخشی است که متوسط حقوق در آن -صنعتی و ساختمان 

ند دید و کارگران با مزدهای پایین هم وقتی از رکودهای سنتی صدمه خواه -باالست 

افتد، از رکود صدمه خواهند دید و این ضربه به تقاضای کل در اقتصاد به جریان می

بخش اولین بخشی نیست که از رکود سنتی صدمه خواهد دید. این جا هم رکود ناشی 

« یماعگیری اجتفاصله»هایی که از این سیاست از ویروس کرونا متفاوت است. بخش

غیر از ها )بهفروشیها، خردهی اول صدمه خواهند دید، رستوراندر همان وهله

طور متوسط در الین(، و خدمات فردی هستند که معموالً مزدشان بهفروشی آنخرده

چه مهم است این که کارگران در این بخش، پرداختی سطوح پایین قرار دارد. بعالوه آن

اری دارند. به خاطر مزد پائین، و عدم دسترسی به مرخصی بسیار ناچیزی در شرایط بیم

ی بهداشتی، این کارگران که در خط مقدم بحران ویروس کرونا هستند درمان و یا بیمه

 و به همین دلیل، به کمک زیاد و سریع نیازمندند. 

ی سالمت عمومی اتفاق خواهد افتاد ای از مداخالتی که در حوزهسوم، بخش عمده

ها یادآور شد که های محلی خواهد بود. باید به دولتی دولت مرکزی و دولتوسیلهبه

ی بهداشت عمومی که به کاهش سرعت شیوع ویروس کمک هرگونه اقدام در حوزه

 کند باید انجام بگیرد. می

های دولتی در مواقعی که اقتصاد بینی است هزینهگونه که قابل پیشعالوه، همانبه

ی کند. چون درنتیجهای پیدا میشود حالت ضد انگیزهی روبرو میی منفبا یک ضربه

یابد و هم به خاطر آن میزان ی منفی به اقتصاد، هم میزان درآمدها کاهش میضربه

شود تا درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی و شود که باعث میها کم میمصرف و هزینه

های عملیاتی خود اید بودجهتر شود. چون دولت مرکزی و دولت محلی بمحلی هم کم

های دولتی را به توازن برسانند، این کاهش درآمدهای مالیاتی به صورت کاهش هزینه

شود. یکی از دالیلی که باعث شد تر شدن رشد اقتصادی میآید که موجب کمدرمی
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بهبود اقتصادی پس از رکود بزرگ خیلی کند باشد و چندین سال طول بکشد همین 

 بود. 

های رکود احتمالی ناشی از ویروس کرونا، برای تخفیف صدمات ه به ویژگیبا توج

 چه باید کرد؟ 

جاگیرشدن آن و از سویی تأثیر دو ویژگی این رکود احتمالی، یعنی سرعت همه

سازد که واکنش به مستقیمی که بر کارگران با مزد اندک خواهد داشت، ضروری می

 قیم به افراد انجام بگیرد. سرعت و حتی به صورت کمک مستآن هم به

 2008ی محرک اقتصادی دولت جورج دبلیو بوش قانون بسته 2008 یفوریه در

(Economic Stimulus Act of 2008)  را امضا کردکه برای هرکسی که درامریکا

دالر  1200دالر و برای یک زوج هم  600ی پرداخت مالیات دارد چکی به مبلغ سابقه

ها فرستاده شد تا صدمات ناشی از ازای هرفرزند( به آدرس آن دالر هم به 300) و 

رکود اندکی تخفیف یابد. شش هفته پس از تصویب این قانون اولین چک ارسال شد، 

پرداختند ها برای همگان حتی کسانی که میزان کمی مالیات بردرآمد هم میاین چک

 ارسال شد. 

ه این بار باید بهتر عمل کنیم. اولین نکت توانیم از این الگو استفاده کنیم ولی اینمی

ی اقتصاد، این انگیزه به واقع کارآمد باشد، میزان چک که برای این که با توجه به اندازه

رده پیشنهاد ک -مشاور ارشد اقتصادی دولت اوباما -تر باشد. جیسون فورمنباید بیش

نظر من خت شود. بهدالر پردا 500دالر و هر فرزند هم  1000است که برای هر فرد 

این ارقام برای شروع مفیدند. این میزان باید به همه یعنی حتی به خانوارهایی که 

توان درآمد میپردازند پرداخت شود. برای خانوارهای کممالیات بر درآمد هم نمی

دالر برای هر فرزند افزایش داد و  1000دالر برای هر فرد و  2000اش را به میزان

 زایش درآمد از میزانش کاست. همراه به اف

ند کار توانکنند و وقتی که نمیعالوه بر این، که افرادی که با مزدهای پایین کار می

ها نیز باید دربرابر اخراج از کار وقتی به خاطر بیماری سرکار کنند نیاز مالی دارند، از آن

یکی از اعضای حضور، بیماری شوند حمایت کر ) گاه ممکن است علت عدمحاضر نمی

 خانواده باشد(.
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کند که پرداخت حقوق در صورت بیماری در درازمدت این تغییرات درواقع اثبات می

ن گذاراای برای کارشود و قانونکارگر چرا باید براساس قانون جزو استانداردهای پایه

های آینده را در هفته (Healthy Family Act) « ی سالمقانون خانواده»باید 

ب کنند. عالوه بر این که در یک وضع طبیعی این قانون به کارگران حق دریافت تصوی

دهد، بلکه هم چنین درشرایط اضطراری کنونی شوند را میحقوق وقتی که بیمار می

توان به کارفرماها کند. البته میها را تضمین میدو هفته حقوق به آن هم پرداخت

ی اضطراری را ها در این دورهد این پرداختیهای مالیاتی موقت داد که بتواننتخفیف

نند(. شود تأمین مالی کضرورت اتخاذ میتأمین مالی کنند )یا دیگرتصمیماتی را که به

هایی که کارگران ممکن است از این وضعیت متأثر شوند، در مقایسه با دیگر در بخش

عضی موارد را دربر ی درمانی محدودتری دارند که بها این کارگران معموالً بیمهبخش

ی بهداشت عمومی خواهد بود اگراز تعداد زیادی از افراد به خاطر گیرد. این فاجعهنمی

تست انجام نشود و یا حتی مورد درمان قرار نگیرند. برای جلوگیری از این  هاهزینه

گونه ای متحول شود که بتواند تا آنجا که الزم باید به )مدیکر(ی درمانی آمد، بیمهپی

 های ناشی از ویروس کرونا را پوشش بدهد. است هزینه

یک راه سریع برای انتقال منابع به فرمانداران ایاالت این است که دولت فدرال سهم 

ل سا ی درمانی سال آینده را اکنون به این فرمانداران بپردازد. دری بیمهخود از هزینه

رفت از بحران انجام گرفت و این به گمان من عنوان بخشی از سیاست برونبه 2009

و  سرعت اتفاق بیفتد،تواند بهمؤثرترین بخش این قانون است. تزریق این منابع می

بع شود که مناتواند همین هفته این انتقال را اعالم کند و این کار باعث میکنگره می

ن گونه بشود، ایگیرد. اگر اینفرمانداران ایاالت مختلف قرار میتوجهی در اختیار قابل

ی های بهداشت عمومی را که در این دورهگذاریتوانند همه سرمایهفرمانداران می

ها به صورت گذاریچنین این سرمایهگسترش بیماری ضروری است انجام بدهند و هم

آمدهای منفی در واکنش به پیهای محلی مانعی در مقابل تصمیمات رکودافزای دولت

 براقتصاد، عمل خواهد کرد.

های تشویق و ترغیب اقتصادی باید مشخصاً شوک اقتصادی را که به آن برنامه

های زیادی مطرح های آینده طرحدهند بشناسند. در روزها و هفتهواکنش نشان می

رند. کاستن از خواهند شد که عمدتًا هیچ ربطی به شوکی که برما وارد خواهد شد ندا
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ر کاری دها، یا حتی اندکی دستمالیات بر درآمد، و یا کاهش از مالیات بر سود شرکت

ها چیزی نیست مگر احتماالً مطرح خواهند شد. این 2017کاهش مالیاتی سال 

 ها را جدی بگیرد. اپورتونیسم ایدئولوژیک و هیچ کس هم نباید آن
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ستارِ   شنایی با جُ ضیح مترجم: آ سم»]تو شی سل 1(1935« )تبارِ فا  را مدیون اثر برتراند را

آن را  2هایش اج  ورانِ جنگِ جهانیِ  ومبورخس هستتتمک  ا اج جه ا  ر یا  اشتت  آثار

ستت   ا بورخس  ند. این ههان  ورانیگیر  و  ر چند نوب  با آن اشتتارم میجدّی می

نا»طور خاص با خا بل تاب با با1941« )ی  تر این خطوط را: طور خاص( را نوشتتت ک و 

شش» ی شان را ترک  ر ند و با انگیزمو  لپذیرِ جا گامض عیِ آرام هزاران آ مِ آجمندک 

ند. این ها با پایین و باال شتتتافتپ ای یافتنِ توجیاِ حقّانی ِ وجو یِ خو شتتانک اج رامبیهو م

ک آور ند ر ندک ناسزاهای جش  بر جبان میجائران  ا  ر راهروهای باریک با هم نزاع می

ندم را  ر  نهای فریبندم و گهرام ر ند و  تابهای مقدّس خفا میپ ایکدیگر را  ر رام

انداختندک خو شتتان با  ستت ِ مر انی اج نواحیِ  ور ستت  با  امِ های هوا ش می انال

 3«.افتا ند...مرگ می

ستارِ  ی پایانی را جا تنها  و صفحاصفحا اس ؛ این 20راسل قریبِ « تبارِ فاشیسمِ»جُ

صریحی با وضعی ِ امروجِ جهان  ار .  ر پانوش ِ اولک ام  ا ارتباطِ با فارسی برگر اندم

ن ی  امل ایی نز یک ترجهای انگ یستتی هستت . امیدوارم  ر آیندم و لینک با نستتخا

 جبانان قرار بگیر .جُستار  ر  سترس فارسی

                                                      

1. Bertrand Russell, “The Ancestry of Fascism,” in In Praise of Idleness 

and Other Essays (London: Routledge, 2004), 53-71. 

Available at: 

http://www.spokesmanbooks.com/Spokesman/PDF/140Russell.pdf and 

http://files.thilikos.info/data/articles/russell.pdf 
2. Jorge Luis Borges, “Notes on Germany & the War,” in Selected Non-

Fictions, ed. Eliot Weinberger (New York: Penguin Books, 1999), 199-213. 

ک خورخا لوئیس بورخسک بنگام ترجها و نشر  تاب ی بابل تابخاناعالماک ی مانی صالحیاج ترجها .3

 .101ص ک 1397پارساک چاپ  وم: 

http://www.spokesmanbooks.com/Spokesman/PDF/140Russell.pdf
http://files.thilikos.info/data/articles/russell.pdf
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 ند  ا هر   ترینِ ستتتیاستتتیِ پر امنا و راستتتل جُستتتتار را با ن ر این نکتا آ اج می

ی نظریِ آن )یعنی متفکرانی و گونتتا ع ّتت  استتتت : یکی پیشتتتینتتای  فراگیریک جا م

سط  ا منظریا شدم بوهایی  ا قبلاندک  الباً  ر وا نش با نظریاهایی را ب  ند(ک و تر طرح 

ند  ا  هایی متهایل مییکی شتترایطِ اقتدتتا ی و ستتیاستتی ) ا مر م را با قبولِ  یدگام

ضاع س (.  ر این چارچوب و مطابقِ او سل ابتدا شان ا سم(ک را سم )و ناجی شی برای فهمِ فا

قا ی می تا خوانش یِآرا ند بر مروری انت تا و  ارالیل و الب های متفکرانی چون فیشتتت

عد با شان با ارا م(ک بخِرَ ی و نسب راستی اج نیچا )عهدتاً  ر بابِ چیستیِ خِرَ  و بی س 

سا سیِ مقای سیا دا ی و  ساختاریِ اقت شرایطِ  س   1820و  1920ی  جند تا اج خاللِ می 

ی خو  و جهان را بهتر توضتتیح  هد. ی صتتد ستتال پیشک ا نونِ جامعافهمِ آن گذشتتتا

 ایم.[سالگیِ  یگری ایستا م-ی صدامروج ما  ر آستانا

های اساسی عدیان ع یا خِرَ  این اس   ا مر مانی توانا و پرتحرک هیچ یکی اج ویژگی

 نند و  رنتیجا خرابکار و برانداج ن با قدرت پیدا نهیشتتتاجوالنگاهی برای ابراجِ عشتتتق

یدندک و بخشتری قدرتِ سیاسی میی بیشهای  وچکک سابقاًک با عدمشوند. حکوم می

 ا ند. جهعی  تری قدرتِ اقتدتتتا ی میی بیشو ارهای  وچک هم با عدم ستتتب

 نند  ر نظر یخوابند و  ر شتتهرهای بزرگ  ار می شتتهرها میعظیهی را  ا  ر حاشتتیا

ای  وچک  ا ه نید با خانابگیرید. با قطار  ا با لندن بیاییدک اج میانِ مناطقی عبور می

 نند؛ ی  ارگر حس نهیهایی هستتتتند  ا هیچ ههبستتتتگی با طبقانِ آن خانوا ماستتتا ن

 اش ندار ک چرا  ا تهامِ روج ]اج خانا و مح ا[آورِ خانوا م هیچ نقشتی  ر مستائلِ مح انان

اش رستتیدگی با نهد؛ تنها  لخوشتتی ایب استت  و با  ستتتوراتِ  ارفرمایش گر ن می

با چا  ر آخر هفتا اس . اج لحاظِ سیاسیک با هر چا  ا با طبقاتِ  ارگر منفع  برساند 

 ندک افا م و تکبّر ورج ؛ با این حالک و گرچا خو ش هم احستتتاسِ فقر میحستتتا ت می

 یگرایی را اتخان  ند. مح استتوستتیالیستتم و اتحا یاهای شتتو   ا روشمانع اج آن می

شاید با انداجمجندگی شهرِ پرآواجماش  ر حوما  شتا ی  وری یک  ستان جهعی   ا انِ با
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رمق استتت  و او فرصتتتتی ندار  تا با آن حال و بیا جندگیِ جهعی  ر آن بیباشتتتدک ام

شو . برای این فر عالقا شهام ِ  افی برای ابراجِ - مند  ش اگر  شکای   ا ضایتی و  تا نار

 سانِ نجات و رستگاری ج وم  ند.تواند بایک جنبشِ فاشیستی می - باشد

دول س  مح سیا س :  ر یک جوالِ خِرَ   ر عالم  سوک طبقات و افرا ی  و عامل ا

چ  هدک اما هیهستتند  ا جهان این گونا  ا هست  هیچ امکاناتی  ر اختیارشتان قرار نهی

نی توانا و ؛  ر  یگر سوک مر مامز بگیر نیستند بینند چرا  ایسم نهیامیدی هم  ر سوسیال

ک  ر اا ثری ِ اجتهاع استت ک  ستتانی   شتتان بر خالم منافعقرار  ارند  ا منافعقدرتهند 

جاک نفونشتتتتان را اج طریق تب یو انواع تداوم می نتی ناگونِ جنون و هیستتتتری  ند.  گو ه

ترینِ یک مهمخارج گانگانک و نفرت اج رقاب روجیِ بیافهراستتیک ترس اج جنگ هونیستتم

ن شور عاق ی وجو  ندار   ا چنی اند. منظورم این نیس   ا هیچ فر شیطانی این تب یغات

 ای مور و هیجانی را احستتتاس  ند؛ ب کا منظورم این استتت   ا این هیجانات با گونا

شوند. قعی و اص ی میوا گیرند  ا مانع اج تأمل هوشهندانا  ر موضوعاتم قرار میاستفا 

 و چیز  ا جهان بیش اج هر چا نیاج  ار  سوسیالیسم اس  و ص حک امّا هر  و  ر تضا  با 

 حققِت  ار  شواری نیس   ا تالش  ر رام ی ما هستند.منافعِ قدرتهندترین مر مانِ جمانا

های جهعیتی ج وم  ا ک و ا ثری ِ گروم ها ]ستتوستتیالیستتم و صتت ح[ را برخالم منافعآن

سم س . هر چا خطرِ سوسیالیایترین رام برای این  ار تولیدِ جنون و هیستریِ تو مآسان

تری جندگیِ روانیِ مر مِ خو  را با فستتا  های بیشتر با نظر برستتدک  ول و صتت ح بزرگ

ج گان مدتتیب  تر باشتتدکامروج ستتنگین های اقتدتتا ینند؛ و هر چا  شتتواری شتتامی

ش عقالنیِ خو  را  ر عوضِ چیزی موهوم و فریبندم رها  شوند تا جدّی تر ا وا میتاقانام

  نند.

ستت . خِرَ یمدام تشتتدید شتتدمک شتتک ی اج فرقا و بُ ِ بی 1848گرایی  ا اج تبِ م ی

شتتهول با فراموشتتی رفتا: حقیق ِ انگ یستتی هستت ک حقیق ِ ی یک حقیق ِ جهانایدم

سویک  شاهزا محقیق ِ آلهانیک حقیق ِ مونتافران شنگروییک و حقیقتی برای  ینِ مونا و. ن

 این  اران. میانِبگیران و حقیقتی برای ستتترمایابا ههین ستتتانک حقیقتی هستتت  برای مز 
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های مخت فک اگر اج اقناعِ عقالنی قطع امید شو ک حل و فدلِ مسائل تنها اج طریق حقیق 

ق های عهیروپاگاندایی مهکن خواهد بو . تا جمانی  ا نزاعآمیزِ پجنگ و رقاب ِ جنون

ظار توان انتستتتختی میها و طبقات  ا جهان ما را فاستتتد  ر م خاتها نیابدک بامیانِ م  

جاست   ا ما امی  ا  اشت   ا بشتر با وضتعیتی عقالنی اج نهن برگر  .  شتواری آن

 ما تنها با  س ِ شانس و تدا م ح ی برای مشکالتِ ندک رامفرمایی میخِرَ ی حکمبی

اش ههیاریِ جهانی را شتتتخدتتتی بو نمهکن خواهد بو ؛ جیراک  ر حالی  ا خِرَ  با  یر

 هدک نزاع و جا  ا هیجاناتِ شتتتخدتتتی را باجتاب میخِرَ یک اج آنستتتاج ک بیمهکن می

 ند. با ههین ع   استتت   ا عقالنی ک با معنای تالش برای  شتتتهکش را ناگزیر می

دن با معیاری جهانی و  یرشتخدتی اج حقیق ک اههیتی واال برای ستالم ِ نوع بشتر رستی

تر م ندک ب کا مهفرمایی می ار ک نا فقط  ر اعدتتاری  ا آن ]عقالنی [ با آستتانی حکم

های شتتوم و نامیهونی  ا ]عقالنی [ خوار و طر  گشتتتا استت  انگار  ا اج آن  ر  وران

 .توانند توافق  نندوانِ  شتار ندارند آنجا  ا نهییایِ باطلِ مر مانی باشد  ا تؤر

 

 ی مترجم:خرمؤ]م

 آبا آویز اج لَبانک نا ان شدم فَرِّ جهانترش

 پی اج این سو و آنک وسواسِ خَنّاسِ بُتان[ رپی
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الوه بر عداری جهانی دارد. های اقتصادی، سیاسی در بحران سرمایهفاشیسم نولیبرال ریشه

های فرهنگی مخصوص به خود را در جامعه به وجود آلایدهاین نوع فاشیسم هم  آن،

د استا« نری ژیرواه»کند. میمیکاری آورد و هم جامعه را متناسب با اهداف خود دستمی

های الانتقادی است و س( پداگوژی) گریآموزش ینظریه گذاربنیانمستر و مکدانشگاه 

و ر خأمتداری یادی را در مورد مطالعات فرهنگی سرمایهزلیفات أتاخیر تحقیقات و 

 و تسیاس» آموزش و تربیت انتقادی انجام داده است. کتاب یهای ممکن در حوزهبدیل

( تنها کتابی است که از او 1396)اختران، « کازینویی داریسرمایه عصر در زامبی فرهنگ

و تغییرات « آمورش»، «تاریخ»حاضر به  یبه فارسی ترجمه شده است. ژیرو در مقاله

پردازد و معتقد است دولت ترامپ نوعی از می نولیبرالداری فرهنگی در دوران سرمایه

لکه تنها دشمن دموکراسی است بنهکند که میویکم را نمایندگی بیستفاشیسم قرن 

افزایش »و، کند. ژیرمیعیف ضتپذیری اجتماعی را نیز مسئولیتشهروندی دموکراتیک و 

را  «های ریاضتی ظالمانهامنیت شغلی و سیاستعدممیزان نابرابری، فرهنگ ترس، 

 کند و معتقد است برای مقابه با این وضعیتمیهای فاشیسم دولت ترامپ معرفی شاخص

تاریخی، سواد مدنی و آموزش انتقادی در راستای  یحافظه»باید در مفاهیمی همچون 

 بازاندیشی کنیم. « ربخشی بشآگاهی

*** 

 

گیرد که ما آن را بر دوش داریم و میت أنشنیروی عظیم تاریخ از این واقعیت »

چه آن ر هرد شویم و تاریخ کامالًمیهای مختلفی توسط آن کنترل ناخودآگاهانه به شکل

توان گفت که حقیقت غیر از این است. میندرت بهدهیم حضور دارد. میکه ما انجام 

هایی برای ارجاعات فکری، هویت، شناخت چراکه بر اساس تاریخ است که ما چارچوب

 جیمز بالدوین  «و آرزوهایمان داریم.
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 یدر حال حاضر کشور آمریکا در یک وضعیت بحرانی قرار دارد، بحرانی که همه

 های اقتصادیای از بحرانگسترهدهد )میقرار  تأثیرهای زندگی عمومی را تحت جنبه

ها، عاملیت، حافظه و سیاست وجود دارد(. این های گسترده تا بحران ایدهناشی از نابرابری

های کنترل و نظارتی آمریکا ایجاد شده و انواع گوناگون دستگاه یواسطهبهبحران 

 ه درقرار داریم ک یتاریخی جدید یفراموشی تاریخی را پدید آورده است. ما در دوره

ده زدایی و ریاضت تغییر پیدا کرمقررات، نولیبرالابزارهای مالی  یواسطهبهآن هر چیزی 

و فاسد شده است. در این روابط جدید قدرت، اصول ضد دموکراتیک، طبیعی و عادی 

دموکراتیک تضعیف شده است. در حال حاضر میزان زیادی  یو قدرت دفاعی جامعه

است که  های طرد و محروم سازی انطباق یافتهنشده با سیاست استثمار و میلیتاریسم کنترل

فکرات ت تأثیرشوند و تحت میدر چنین وضعیتی، افراد همچون ضایعات انسانی دیده 

ویت شده است. تقاین شرایط ناسیونالیستی سفیدپوستان و تفوق و برتری نژاد سفید، 

کرده است در حال حاضر حرکت درستی اظهار بهدان تاریخ« پاول گیلروی»طور که همان

 شوند.میهای نژادی بازخوانی بندیدستهتاریخ و تولید سیاست از طریق 

در سطوح  ناکنوهمنامد میمیکروفاشیسم « ناتاشا لنارد»چه که اصول فاشیستی و یا آن

 ها را تشخیص داد، مخصوصاً کند که سخت بتوان آنمیامروز عمل  یگوناگونی از جامعه

دلیل که مورد پذیرش رییس جمهور آمریکا هستند. اعمال و تمایالت فاشیستی از به این 

های فرهنگی های اجتماعی مختلف و جریان اصلی دستگاهرسانه یطریق برنامه

 کنند.میهای گوناگونی عمل راستی به شکلدست

ند. کنمیاز لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی برای هدف قرار دادن مردم عمل  ها عمدتاًآن

گرایی مصرفآمیز، تقویت و ترویج خشونتهای چنین شرایطی منجر به ترویج دیدگاه

عنوان تنها راهکار مناسب برای زندگی، مشروعیت بخشیدن به یک ناسیونالیسم خونبار، به

 های خاص، ترویجمنافع گروهمین أتمنظور بهشناختی در اذهان مردم روانساختن مرزهای 

در  سازی گفتمان نفرتعادیها، ز طریق حضور مداوم فرهنگ سلبریتیحماقت و نادانی ا
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ه طرق شود که بمیهای گوناگون اقتدارگرایی و سلطه و استثمار تعامالت روزمره و شیوه

 دهند.میگوناگون، فکر و عمل مردم را شکل 

 شوند وآلود فراموشی تاریخی و اجتماعی، مرزهای اخالقی ناپدید میدر فضای مه

تبلیغاتی،  هایکنند، ماشینمیهای ظالمانه پیدا دم آمادگی بیشتری برای پذیرش کنشمر

کنند و هر نقد قابل قبولی در باب قدرت را به عنوان های جایگزین را ایجاد میاندیشه

 هایهای مرگبار را از هزینهکنند، در عین حال زبان و سیاستمیاخبار جعلی معرفی 

، ممکن است Fintan O’Toole فنتان اوتول کنند. این استداللمیشان تفکیک اجتماعی

 هایی، اقداماتی آزمایشی برای تشکیل فاشیسم است:درست باشد که چنین کنش

توان یمسادگی نبهشود. میهای موجود ظاهر نطور ناگهانی در دموکراسیبهفاشیسم »

های خود درباره آزادی و تمدن شد. شما باید یک سری باعث عقب نشینی مردم از ایده

خوبی انجام شوند به دو هدف بهاقدامات آزمایشی را انجام دهید و اگر این اقدامات 

راحتی از چیزهایی استفاده کنند که بهشوند که مردم میها موجب کنند، آنمیخدمت 

دهند که آنها را تصحیح میپس زده بودند، همچنین به شما اجازه  در برخورد اول آنها را

و تدوین کنید. این اتفاقی است که امروزه روی داده است و باید خیلی احمق باشیم که 

 «اگر متوجه آن نباشیم.

طوری که هبگیرد میآمریکا را فرا ییسم، طاعون فاشیسم جامعهنولیبرال یتحت سلطه

در فضای  شود ومیار اجباری و کشتن روشنفکران فراموش های کتاریخ اردوگاه

 و فرهنگ غالب فراموشی همراه شده ضدروشنفکریهای گویییاوهآمیزی که با خشونت

این  چه نباید از خاطر ببریم. آنشودمیهای فاشیستی دیگر دیده نوحشت خشونت است

ستیم که هایی تاریخی نیز هسوژههای اخالقی و سیاسی نیستیم بلکه است که ما تنها سوژه

حاکی از رابطه میان آگاهی تاریخی و کنش  قادر به فهم و تغییر جهان است و این دقیقاً 

 کند.میسیاسی است که به امکانات جدیدی برای تغییر اشاره 

تواند میبخش باشد، رهاییتواند هم آموزنده و هم میکه آگاهی تاریخی در حالی

ه سخت شود کمنجر مخربی از اکنون و نیز عناصر تاریخی گذشته همچنین به تفاسیر 
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تواند خاطرات و میتوانند مورد پذیرش قرار گیرند. در عین حال، آگاهی تاریخی می

ه ردککسانی خفه  راهای خطرناک کسانی را آشکار کند که تاکنون صدایشان روایت

 د و ارتجاعی خود به خدمتکه قدرت نوشتن تاریخ را برای خدمت به منافع محدو ندبود

 گرفته بودند. 

دن برای به چالش کشیرا استفاده از تاریخ انتقادی است که منابع الزم  این دقیقاً

دهد که به وسیله پیدایش احزاب دست میابزارهای نظامی، آموزشی و ایدئولوژیکی ارائه 

مرگبار  یتفادهاستوان میهای فاشیستی گسترش یافته است و بدین طریق راستی و گروه

عنوان مثال هر جنبش اجتماعی رادیکالی بهها از تاریخ و زمان حال را به چالش کشید؛ آن

های شبا جنب نیاز دارد تا از لحاظ تاریخی به مفهومی از نزاع و مبارزه شکل دهد که کامالً

را که چها نیست در کنار سایر گزینه ایاست. مقاومت دیگر گزینههمسو  یدارسرمایهضد

 هم بشریت و هم حیات سیاره در معرض خطر قرار دارد. 

 توان در تعرض به کودکانمیامریکا مرگبار شده است، گواه این گفته را  یجامعه

هایی در نظر گرفت که به خاطر نژاد، قومیت، مذهب و فقیر، مهاجران غیرقانونی و آن

بانی خی یا از بین رفته و یا با زتاری یشوند. در عصری که حافظهمیشان طرد رنگ پوست

کنند و یا با اشکال گوناگون میدیگر بازنویسی شده است، مردم یا تنها از دور نظاره 

های مبتنی بر شوند. رژیممیفاشیسمی که در سراسر جهان ظهور کرده است همدست 

ن، اطلبجنگتری برای های راحتبرند و راهمیترس، استانداردهای حقیقت را از بین 

 برند.میبهره میکنند که از اغمای عمومیگرایان هموار مینژادپرستان و بو

اجتماعی و سیاسی جدید است که پیامدهای  بندیصورتیک  نولیبرالفاشیسم 

گرایی و تفوق فایده تحمیل نابرابری اقتصادی و سیاست تنازع برای بقا را با یمتوحشانه

هفتاد به این سو مورد توجه قرار گرفته و به موتور  ینژاد سفید ترکیب کرده و از دهه

محرک خشونت و ظلم هم در ایاالت متحده امریکا و هم در تعداد زیادی از کشورهای 

تاریخ است به  یی دشمن اشکال تجدیدنظرطلبانهنولیبرالجهان تبدیل شده است. فاشیسم 
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درت گیرد که بر قمیدیده این دلیل که این نوع فاشیسم هر نوع قرائتی از تاریخ را نا

القی در کنترل و مراقبت اخ یکند و وقایع گذشته را به نوعمیگو و مسئول تاکید پاسخ

کند. در اشکال مترقی این نوع از فاشیسم، هرگونه مقاومت میزمان حال ترجمه 

های جدید، فهم جدیدی از سیاست، قدرت و توجهی در برابر فاشیسم به روایتقابل

ه معنای تاریخی ب یمنظور مواجهه با خشونت و تروریسم نیاز دارد. احیای حافظهبهمقاومت 

ی بیان و همچنین مشارکت انتقادقابل غیرانتقادی با امور مغشوش و  یمحلی برای مواجهه

 در فرهنگ واقعی و خشونت نمادین و ذهنی است.

تر از همه، مهم گیرد.میهای اخالقی را دربر جا اهداف و و ضرورتسیاست در این

در محور آن باشد. سیاستی که در آن این مسئله « آموزش»ما به سیاستی نیاز داریم که 

های پوپولیستی همچون بحران هویت، حافظه و عاملیت در بازشناسی شده است که لحظه

)اگر نگوییم خود دموکراسی!( همانطوری که سرمایه  است. نولیبرالداری خدمت سرمایه

کنند، مینهادهایی که از آن حمایت  یتاریخی و همه یهای حافظهمحدودیت یاز همه

مردمی و آزادی از نیازهای اجتماعی ت میحاکدموکراتیک برابری، های لآایدههمراه با 

بنیادی مردم رها شده است. نانسی فریزر استدالل کرده است که شورش علیه نخبگان 

 النولیبرهای برال و موانعی که از طریق روشدموکراسی لی ینهای دروغسیاسی، وعده

 د:نویسمیاست. او  را برانگیختهظهور پوپولیسم در امریکا حکمرانی پدید آمده، 

های مالی، گسترش شغل شیوع ویروسدر ایاالت متحده آمریکا این موانع عبارتند از »

که قادر ی اینکنندگان )برامصرفبا درآمد پایین در بخش خدمات، افزایش میزان بدهی 

 یتهافزایش پیوسباشند کاالهای ارزانی را بخرند که در جاهای دیگر تولید شده است(، 

یافته است.  شدت افزایشبهوهوایی شدید و مشکالت اقلیمی که آبانتشار کربن، تغییرات 

ر خانواده و بکید أتهای نژادی و خشونت سیستماتیک پلیس و افزایش حبس و بازداشت

عی های اجتماتر شدن ساعات کار و کاهش حمایتطوالنی یتماعی که نتیجهزندگی اج

دون کردند بمیاست. این نیروها بیرون از نظم اجتماعی موجود، مدت زمان زیادی فعالیت 

رد  . درهرچیزی ممکن استسیاسی ایجاد کنند. در حال حاضر  یکه یک زمین لرزهاین
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ود را در فضای خسیستم عینی، پژواک سیاسی  ی، بحران گستردهمتعارف سیاستفراگیر 

  «سیاسی بحران عمومی ماست. بحران هژمونی امتداده است. ذهنی یافت

 یدرتقشود که در آن میعنوان نوعی از سیاست پدیدار بهدر این مثال، پوپولیسم 

 هر حرکتی درگوید جایگزین میمردم سخن  یکند از سوی همهمیفریب که ادعا عوام

غیانی راستی طدستتای اعطای صدا و قدرت واقعی به مردم، با شده است. پوپولیسم راس

همچون  یانفریبعوامسرعت در اختیار بهاست که  نولیبرالتک صدایی  یعلیه جامعه

ای وجودی و ترس هترامپ قرار گرفته است که ترکیبی از تشویش اقتصادی، بالتکلیفی

را با همدیگر درآمیخته است. به جای آموختن از  از مهاجران و پناهندگان غیرقانونی

زی است، ظهور حاکمان فاشیست نوعی فراموشی و گذشته که مملو از جنگ و خونری

نهد و میعدم یادگیری از گذشته را تقدیس کرده است که اغمای اخالقی را ارج 

ت به بکند که منجر به خشم و کین نسمیهای بی پایانی از نفرت را بازگویی روایت

ر سازی نژادی در نظپاکشود که مصادیق میمهاجران، پناهندگان و کودکان غیرقانونی 

 اند.شدهگرفته 

های لیبرال دموکراسی در سراسر جهان در حال روی اتفاقی شوم و هولناک در سیستم

های مستقل، مدارس، نظام حقوقی، دولت دادن است. نهادهای دموکراتیک همچون رسانه

اند. شدههای عمومی و تحصیالت تکمیلی در سراسر جهان گسترده وزشرفاه و آم

ها، گیرند، مدارس بعد از زندانمیهای مالی قرار های عمومی تحت حمایترسانه

ده دی صالًاهای نظامی قوانین عمومی در برابر بودجه یاند، بودجهشدهسازی خصوصی

 های نژادی و نهادهایتور محرک تبعیضای به موفزایندهطور بهشود، نظام قانونی مین

فاشیستی  ایفرض برای جرم نامیدن طیفی از رفتارها تبدیل شده است. پژواک گذشتهپیش

ا در سازی و ناسیونالیسم افراطی رمحرومهای مبتنی بر نفرت، همواره با ما است و گفتمان

لیپین احیا ترکیه و فی ،کشورهایی همچون ایاالت متحده امریکا، مجارستان، بزریل، لهستان

ه بر یک ایدئولوژی فاشیستی و با تکی یواسطهبهراستی، دستکنند. احزاب افراطی می
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های محروم که ملت را از طریق کنش برانگیخته شدهپوپولیسمی  مددبه یک انرژی جدید

 شپویکند که میسازند و در عین حال از هرج و مرجی تغذیه میسازی نژادی و بومی بر

 است. ده کریسم تولید نولیبرال

ر های ارتجاعی زمان حاضدموکراسی در برابر کنشلیبرالهای در چنین شرایطی وعده

ها، شهامت مدنی و آگاهی انتقادی و تاریخی کنار نهاده برای دگرگون کردن زبان، ارزش

 زرییس جمهور برزیل بر رهانیدن سیستم آموزشی کشور ا« ژایر بولسونارو»شده است. 

دارد. در ایاالت کید أت« پائولو فریره»های رادیکال ارجاعات به آثار و آموزش یهمه

از آموزش عالی و عمومی  یهای خود در حوزهمتحده امریکا، دونالد ترامپ به فعالیت

میلیاردر و ، «بتسی دواس»و همچنین از طریق انتصاب عمومی  یطریق کاهش بودجه

مدارس خصوصی و منشور مدارس در مومی و حامی آموزش ع یدشمن قسم خورده

وزارت آموزش آمریکا شتاب بخشیده است، عالوه بر این، آموزش و پرورش در بسیاری 

گرایان بازار بنیاد چنانهم .به ابزار سلطه تبدیل شده است ایاز نقاط جهان، به شکل فزاینده

کنند، یمد، مدارس را تعطیل افکننمیو سیاستمداران ارتجاعی، روشنفکران را به زندان 

های معلمان حمله و آموزش یهای آموزشی مترقی را متوقف و به اتحادیهبرنامه

مربوط به  هایکنند. اغلب بدین طریق تواناییمیسرکوبگرانه را به دانش آموزان تحمیل 

نند کمیرا به مکانی تبدیل برند و مدارس عمومی میخالقیت را در دانش آموزان از بین 

وی اند به سشدهکه به خاطر رنگ پوست و یا طبقه به حاشیه رانده را آموزانی دانشکه 

 .دهدمیبا فقر و فالکت و نظام عدالت کیفری و زندان سوق م أتوزندگی 

کنیم که که در آن دو جهان در حال تصادم و برخورد ای زندگی میزمانهما در 

وجود دارد که در وضعیت بحرانی قرار دارد چرا  نولیبرالسازی جهانیسو، یکهستند، از 

های خود را عملیاتی یا سبعیت و توحش خود را محدود کند. از تواند وعدهمیکه دیگر ن

 داری جهانی وجود دارد که عمدتاً گسترده در سراسر جهان برعلیه سرمایه یاین رو طغیان

تماتیک بر سیس ینگراستی و جدستهای گوناگون پوپولیسم به صورت تقویت صورت

گردآوری سود و  یکند. در حال حاضر، قدرت شیفتهمیبنیان خود دموکراسی عمل 
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ادی بندی اجتماعی و پاکسازی نژطبقههای ای به سیاستفزایندهسرمایه است و به شکل 

 خو گرفته است.

ها و مبارزات دموکراتیک وجود دارد که مدام از طغیان ایاز سوی دیگر، مجموعه

 ی، که در حال بازنویسی و بازبینی و احیااندر میان جوان حال افزایش است، مخصوصاً در 

 یتواند در چالش با جهان سرمایهمیخط سیری که  ؛دموکراسی هستندسوسیالخط سیر 

باشد در عین حال که در معنای سیاست )اگر نگوییم خود دموکراسی(  نولیبرالمادی 

 کند. میبازنگری 

چه در آن تردیدی نیست این است که در سراسر جهان، فشار و نیروی جهانی که آن

رو به دموکراتیزه کردن داشت و بعد از جنگ دوم جهانی ظهور و بروز پیدا کرد، امروزه 

ت که حاکی هایی اسمثابه نشانهبهها دیگر بار، رو به سوی حاکمان مستبد دارد. این نگرانی

های فاشیستی را نادیده بگیرد و یا اجازه تواند سیاستمین عمومی سپهراز آن است که 

خصوص در زمانی که نظام دانشگاهی بهبدهد که در ایالت متحده امریکا ریشه بدوانند. 

 این تهدیدتوجه خود را به مردم آمریکا از دست داده است نوعی از طرز فکر و آگاهی 

 ریخی با نوعی از فراموشی و نسیاناست. نتیجه این است که آگاهی تاده کرتشدید را 

ای که انواع گوناگون دانش در زمانهزه وتاریخی و اجتماعی جایگزین شده است. امر

های موردنیاز در مهم ترین نهادهای آموزش دورهو سواد مدنی ترویج پیدا کرده عمومی 

 عالی تاریخ، به نسیان و فراموشی سپرده شده است .

 تر از یک درصدالتحصیالن مرد و کمفارغتر از دو درصد کمحضور عالوه بر این، 

درصد زنان دانشجوی تاریخ  5درصد مردان و حدود  6تاریخ، با بیش از  یزنان در رشته

های اند که دپارتمانشدهها تهدید شصت مقایسه شده است. برخی از کالج یدر اواخر دهه

هد که دمیاین اتفاقات در حالی رخ جاست که تاریخ خود را منحل کنند. طنز قضیه این

های ند و همین مسئله آنها را نسبت به خواستهاگذشته ناآگاه ازها تعداد زیادی از آمریکایی

گر جهل تقصیر باشد چرا که دیبیتواند میکند. جهل دیگر نمیپذیر آسیبفریبانه عوام
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ا ت است چرا که همراه ببا سوءنیم أتومترادف با فقدان دانش و آگاهی نیست. این جهل 

مهم و  مسائل یشناخت، کنار نهادن انتقاد، تحلیل بردن ارزش آگاهی تاریخی و ارائهعدم

 است که در کنار عدالت اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. نامعلومی 

 No Name in the«نام در خیابانبی»جیمز بالدوین در کتاب  یگیرانهسختهشدار 

Street ًترین دشمن مهمتواند میهمراه با قدرت،  جهلِ»گفت: میدرست بود که  کامال

 هر روز از دریچه دانید جهل نمایان و واقعی ترامپ تقریباًمیطور که همان« عدالت باشد.

ه و خطراتی را که برای بشریت به همرایابد. او تغییرات اقلیمی میی توییتر انعکاس 

دیوار  ساخت یتواند بودجهمیکند چرا که نمیرا تعطیل  کند. او دولتمیآورد انکار می

ه تاریخ را با جهل خود نسبت ب گرایی( را دریافت کند و نهایتاً میمضحک بو نمادمرزی )

ه طور ضمنی اشاره کرد کبهبار در سخنانش عنوان مثال یکبهکند. میگذشته، ویران 

هنوز زنده  [()م.داری در آمریکابردهیکی از رهبران بزرگ ضد  ]« فردریک داگالس»

است و در حال حاضر ارج و قربی یافته که سزاوار آن بوده است! جهل ترامپ اگر نگوییم 

کند خطرناک است چرا میست اما آنچه او طرح ریزی حاصل اوهام اوآور است، شرم

دهد که مردم در مقابل مشکالتی که میکه جهل تاریخی ریاست جمهوری امریکا نشان 

زوای و ان شدهبرند، تنها هستند. این بدین معناست که در فضای اتمیزهمیها رنج ز آنا

بخش بزرگ تاریخ در آن است که این رهاییکه نیروی  دانندنمیها اجتماعی مردم، آن

 دهد، ما تنها نیستیممیکند که در هر آنچه برای ما و برای جهان ما رخ میآگاهی را ایجاد 

 پیش از این نیز به اشکال گوناگون روی داده است. و این رویدادها

مالحظه از قدرت بی یبندی مرگبار از جهل، در حال حاضر، با استفادهصورتاین 

دولت در آمیخته شده است دولتی که حیات بشر و سیاره را به گروگان گرفته است. 

دهای سیاست، فراینمورخ( مدعی است که جهل ترامپ نسبت به تاریخ، )« دیوید برایت»

ت. ترین تهدید برای دموکراسی ماسسیاسی و قانون اساسی همراه با اقتدارگرایی او بزرگ

 یآموز پایهدانشاست که از یک به تعبیر برایت، فهم ترامپ از تاریخ در حد سطح فهمی 
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جا مدنظر است ایجاد شکل مرگباری از چه اینرود. آنمیتر توقع پنجم و یا کوچک

 های تاریخی است.گرفتن افقنادیدهلت و جها

ا آگاهی و خرد ر این کارو در  کندجعل میکه آن را  تنها تاریخ را تحریفنهترامپ 

برد چرا که او آگاهی و دانش را به خاطر یک سری اهداف سیاسی میال ؤسزیر 

ای جموعهمکند. میزان باالی جهل از مزایای نادیده گرفتن تاریخ است و به میکاری دست

ند که بخشد که بدین معنا هستمیهای اقتدارگرایانه و استبدادی، مشروعیت فرضپیش از

شود. آنچه ما شاهد آن هستیم فساد در سیاست است میتاریخ به دست مردان قوی ساخته 

رحمانه و گسترده است. جز از این طریق چگونه بیکه همراه با تجلی صریح ظلم و ستم 

کودکان از والدینشان در مرزهای جنوبی ایاالت متحده امریکا را توضیح توان جدایی می

ی و تجاوز به حقوق مدننمایشگر هایی ایجاد کرد که داد و مراکز توقیف و بازداشتگاه

 ؟هستندکرامت انسانی 

بسیار دشوار است بتوان زمانی را تصور کرد که آموزش و پرورش در محوریت 

سیاست قرار گیرد. اگر ما در پی آن هستیم که سیاستی را شرح و بسط دهیم که قادر باشد 

نماید که میهای تاریخی، تخیلی و انتقادی ما را بیدار کند این مسئله ضروری حساسیت

را توسعه بدهند که مفهوم سنتی سیاست را عمومی  ینآموزگاران و دیگران بتوانند زبا

که  د چیزیایجاهای ترامپ برای علیه تالشکه بتوان برای آنبازخوانی و بازنویسی کند. 

شامل  نامد کهمیارتجاعی جهانی به رهبری ایاالت متحده امریکا  ائتالف «نوام چامسکی»

و بولسونارو،  شرقیاروپای ( illiberal democraciesهای غیرلیبرال )دموکراسی

ین چن، مقاومتی جمعی را صورت بخشید، شودمیبرزیل  دورویرییس جمهور عجیب و 

تی های فاشیسهایی برای مقاومت و غلبه بر کابوس. چنین جنبشزبانی ضروری است

مستبدانه اهمیت دارند و بر کشورهایی همچون امریکا، برزیل و تعدادی از کشورهای 

ری که اند. در عصیافتههای نئونازی هستند سیطره ت فشار خیزش گروهاروپایی که تح

و فرهنگ محبت و همدلی به فرهنگ بیداد و  است کردنخریدشهروندی  تنها تکلیف
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ستمگری تبدیل شده است بسیار حائز اهمیت است که به طور جدی به این مفهوم فکر 

ون قد و متعهد موجود و یا مصتواند بدون حضور شهروندانی منتمیکنیم که دموکراسی ن

 باشد. 

آموزش و پرورش هم در شکل نمادین و هم در شکل نهادی، نقش مرکزی در مبارزه 

ای و پیدایش اسطورههای تاریخی های فاشیستی، روایتبا تجدید حیات فرهنگ

طوری که کند. عالوه بر این، همانمیهای تفوق سفید و ناسیونالیسم سفید ایفا ایدئولوژی

منتشر  ای از گذشتهنژادپرستانهها در سراسر جهان تصاویر ناسیونالیستی و فاشیست

عنوان نوعی از آگاهی تاریخی و بهو پرورش را موزش آاند، ضرورت دارد که کرده

 پهرسنظارت اخالقی اصالح کنیم. این مسئله حقیقتی است که بر انسجام بخشیدن به 

که فراموشی اجتماعی و تاریخی به یکی از مسائل خصوص هنگامی بهدارد کید أتعمومی 

ی، های فاشیستسیاست سازیعادیویژه در ایاالت متحده امریکا تبدیل شده و بهملی 

از  رفاًصجهل، ترس، نفرت و سرکوب مخالفان را تقویت کرده است و سرکوب دیگر 

 شود.میطریق ساختارهای اقتصادی تعریف ن

و متزلزل به عدم امنیت شغلی،کاهش دستمزدها، کاهش ثبات بی نولیبرالیک فرهنگ 

از طریق  شود که عمدتاًمی منجر های رفاهیحقوق بازنشستگی و تضعیف دولت

کنند که به چنین شرایطی از لحاظ آموزشی میراستی عمل دستهای فرهنگی دستگاه

تر ترس، نفرت و تعصب است. آموزش گستردههای دهند که بخشی از سیاستمیشکل 

هیلیستی یعنوان صدای نبهبه سزای خود  تأثیرهای اجتماعی با ویژه در رسانهبهو پرورش 

ه برای ب یکند و به پایگاه قدرتمندمیهای برتری سفید عمل احزاب راست و گروه

فرت( ن ها )مبتنی برهای فاشیستی، مشروعیت بخشیدن به خشونتچرخش در آوردن ایده

را  های دموکراتیکزشت تبدیل شده است که ایده یپرستانهنژادهای و ترویج خطابه

االتر سلطه نیست و به اهدافی ب یدرباره برد. با این حال آموزش و پرورش صرفاًمیتحلیل 

شود و اگرچه شاید این مسئله چندان محسوس نباشد ولی میاز سطح کالس نیز نائل 
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های یبندصورتی جدید برای به چالش کشیدن و مقاومت در برابر هااستفاده از رسانه

 های فاشیستی ضرورت دارد.ها از اصول و ایدهآموزشی فاشیستی و بازسازی آن

خصوصی  یتفاوتی، فروماندگی و ناامیدی که به حوزهبیدر برابر احساس کرختی، 

افراد رخنه کرده نیازی وجود دارد که در راستای ایجاد  یو منفردانه منزویزندگی 

ف و های مخالتر است و ظرفیت شنیدن صدای دیگران، تحمل اندیشهفرهنگی انسانی

کند. ما انتخاب دیگری پیش رو نداریم میدرگیر شدن در حل مسائل اجتماعی را تقویت 

مایز میان فروپاشی ت خرد، ثباتی نهادهای دموکراتیک، حمله بهبیاگر در برابر افزایش 

و طعم توحشی که در حال حاضر در تعداد زیادی از کشورها از جمله  واقعیت و افسانه،

الت متحده امریکا گسترده شده است مقاومت نکنیم. نکات آموختنی که در این ادر ای

از ازی ساهریمنانگیز و نفرتزمینه وجود دارد از جمله این است که فاشیسم با کلمات 

ها، ها، سوزاندن کتابشود و به سوی تهاجم به ایدهمیدیگرانی که طرد شده اند آغاز 

های قاچاقچی و وحشت از بازداشت و حبس و زندان طرد روشنفکران و پیدایش دولت

عنوان هبگوید: فن تعلیم و تربیت میمورخ( )« جان نیکسون»طور که کند. همانمیحرکت 

ابطه آورد که بتوانیم در رمیی ایمن فراهم یکه برای ما فضا نوعی از آموزش انتقادی است

متفاوت  هایاندازها و دیدگاهچشمبا تحمیل یک سری عقاید مشخص بیندیشیم، جهانی از 

ها را در خودمان در هنگام مواجهه و ارتباط با دیگران منعکس کنیم را ترسیم کنیم و آن

 که چه مسئولیت و تعهدی داریم. میابی و در انجام چنین اقداماتی بتوانیم در

اعی بتوانند مباحث اجتمموزگاران آاین مسئله بسیار حائز اهمیت است که مربیان و 

های عمومی مثابه حوزهبهو عالی عمومی های موزشآمهم را مورد توجه قرار دهند و از 

وان یک نترین دلیل برای دفاع از آموزش تاریخ به عمهمدموکراتیک حمایت کنند. این 

 یشود که دربارهمیه ایمن شده است که در آن به دانش آموزان آموزش داده یحوز

گو و مسئول بدانند و حس ذهن خود بیندیشند و قدرت را پاسخر بشده تحمیلهای داده

شان جهان فراتر از مرزهای زادگاه یشهروندی و ارزش مدنی را درک کنند و درباره
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زندگی  آن هستند. ما در جهانی یتا جایگاهی را بیابند که شایستهبیاموزند و تالش کنند 

چه مبدل شده است که کنیم که در آن، در حال حاضر هر چیزی خصوصی و به آنمی

نامند و تحوالت می« فضاهای چشمگیر مصرف» «دیوید اندروز»و  «مایکل سیلک»

ج شور ی، در تجهیز و بسیهای فاشیستامنیتی همراه با افزایش سیاست -های نظامیدولت

 دارد.ریشه ناسیونالیسم افراطی، نژادپرستی و پوپولیسم 

نگار تاریخ ،«تونی جودت»است که  چیزییکی از پیامدهای این وضعیت پیدایش 

های ای که از تعهدات متقابل و مسئولیتجامعهنامد یعنی می« شدهتهی یجامعه» خرأمت

 پذیریِجامعه»ی شده است. این واقعیت تلخ که اجتماعی که بنیان دموکراسی است ته

یاسی و س یمثابه شکست در قدرت ابتکار مدنی، ارادهبهشود مینامیده « شکست خورده

های دموکراسی رادیکال است. این مسئله همچنین بخشی از سیاستی است که جامعه وعده

 تواند تنها حاکیمیکند. ریاست جمهوری ترامپ میدموکراتیک تهی های لآایدهرا از 

دموکراسی در ایاالت متحده امریکا به سوی یک الیگارشی اقتصادی لیبرالاز زوال عمیق 

های الشترین چسختیکی از  یتواند نشانهمیو سیاسی فاسد باشد اما حضور آن همچنین 

 این کشور )اگر نگوییم سخت ترین آنها(، طی یک قرن اخیر باشد.

 یدروغ، نادیده گرفتن، فساد و خشونت به واسطه یزندهدر حال حاضر، فرهنگ سا

دهند، از یمکه به زندگی امریکایی شکل  ی تقویت شدههایکیشیراستطیف وسیعی از 

رایی مذهبی گافراطناسیونالیسم افراطی،  کاری اجتماعی، بنیادگرایی بازار،محافظهجمله 

ز باالترین سطوح دولت را اشغال سطوح قدرت ا یو نژادپرستی بی عنان و مهاری که همه

 ایاخالقی، مسیری را برای نوستالژی ورشکسته شواهدتاریخی و  یکرده است. حافظه

 کند. میدر تاریخ این کشور تجلیل  قهقراکه از بدترین لحظات  هموار کرده

و  هار گرینظامیهایی همچون تمایل به کنترل مطلق، پاکسازی نژادی، مشخصه

طبقاتی در قلب نظام اجتماعی امریکا قرار دارند که مهلک و مرگبار است و های جنگ

 یو مرکزیت بخشیدن به فرهنگدن مدارس و فضاهای عمومی شنمود آن در میلیتاریزه

شهری ویرانشود. این یک نظم اجتماعی میمند حکمرانی دیده نظامعنوان روش بهجنگی 
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ی ی پوچ و توخالی است، تصورات و تخیالتکلمات ی آنمشخصهاست که  (دیستوپیایی)

اند دهشکه هرگونه معنای حقیقی آنها غارت شده است، از هرگونه محبت و همدلی تطهیر 

برد که به این دیدگاه مشروعیت ببخشد که وجود هرگونه جهان میو از عبارتی بهره 

غم تیک به ر، غیرممکن است. آنچه ما شاهد آن هستیم کنار نهادن نهادهای دموکرابدیل

های شان است که با حمالت تمام عیاری به باورهای خردمندانه و اندیشهمشکالتتمامی 

ریاست جمهوری  یادارهمخالف و تصورات اجتماعی همراه شده است. دونالد ترامپ 

 ساالری مفرطنرینه امریکا را خفیف و حقیر کرده، فساد سیاسی و

[Hypermasculinity ] ای مردانه( را کلیشههای ویژگی به باور)اصطالحی به معنای

و درمانده کرده است. او  منفعلگویی را به حدی رسانده که مردم را دروغرواج داده و 

شروعیت بوده م نابخشودنیتصور بوده، عادی کرده، به هر آنچه که قابلهر آنچه را که غیر 

کرده است. در چنین شرایطی ایاالت متحده  دفاعی، دفاعقابلبخشیده و از هر عمل غیر 

های رههای هولناکی با دوشود که شباهتمیتاریک عصر حاضر تبدیل  یامریکا به سایه

اید نژادی، نفرت از عق یتصفیه یپیشین فاشیسم دارد با همان ادبیات و زبان درباره

های حلراهمخالف، خشونت سیستماتیک و عدم تساهل. همچنین دولت ترامپ از 

 کند.میاجتماعی استفاده  یبرای حل مسائل پیچیدهآمیز و تهاجمی خشونت

بانی آموزد که زمیکند و به ما میهشداردهنده به ما عرضه  یتاریخ فاشیسم سیستم

 کند پتانسیل احیایمیانگیز عمل نفرتهای که در خدمت خشونت، ناامیدی و دیدگاه

 أثیرتفرساید و تحت میاین وضعیت، انسانیت ما را  ترین دقایق تاریخ را دارد.تاریک

یاری از بخشد بسمیهای وحشیانه و شنیع مشروعیت که به کنش اقداماتیها و ایدئولوژی

کند، یمکند. چنین زبانی است که فضای تکثر را محدود میتفاوت و ساکت بیمردم را 

 ستانپوسفیدعمومی  سپهرنهد، و از تمایزاتی نفرت دارد که با میها و مرزها را ارج دیوار

مثابه یک به)حتی کودکان فقیر(  پذیرآسیبانطباق ندارند، همچنین این زبان، با مردم 

 های فاشیستی پیشین،کند. زبان ترامپ، همچون رژیممیبرخورد  مازادهستی انسانی 
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ات جدی سیاسی و اخالقی را انکار و کند، همدلی و انتقادمیسیاست معاصر را مخدوش 

های کند. ادبیات مرگبار ترامپ، خطابهمیانتقاد از روابط مسلط قدرت را دشوار 

جدد ضد روشنفکری، و پیدایش م میعمو سپهرشده، پیدایش اغراق نرینگیطلبانه، جنگ

وی سکند. با این حال، این تغییر به میتفکرات مربوط به تفوق نژاد سفید را تقویت 

توان تنها به حساب ترامپ گذاشت. زبانی که در پیوند با میهای فاشیستی را نسیاست

های متعفن فاشیسم نوظهور است مدتی است که با ایاالت متحده امریکا پیوند ارزش

ی نگرد، دنیایمیمبارزه  یعنوان یک عرصهبهخورده است. این زبانی است که به جهان 

ود دارد و افرادی که به دلیل طبقه، نژاد، قومیت، مذهب و که برای غارت و چپاول وج

د شونمیتهدید دیده  همچونهای متفاوت و متمایزی دارند های جنسی ویژگیگرایش

سخنانی  که ترامپ ازکه باید از آنها ترسید اگر نگوییم که باید حذف بشوند. هنگامی 

همچون بزهکاران، متجاوزان و  کند که مهاجران غیر قانونی رامینفرت انگیز استفاده 

کشد سخنان او چیزی بیش از استفاده از یک سری میفروشندگان مواد مخدر به تصویر 

کند یمهایی عملیاتی صفات زشت است. او همچنین چنین گفتمانی را در قالب سیاست

کند، و زندگی مهاجران را در خطر قرار میشان جدا که کودکان را از آغوش مادران

ن کند که منجر به تجاوز به تمیرحمانه را به آنها تحمیل بیدهد و اعمالی غیرانسانی و می

 شود. میو ذهن و کرامت انسانی آنها 

سم را توانیم خیزش مجدد فاشیمیدر حالیکه این کار بی فایده است که تصور کنیم 

ه عناصر چگون گیری کنیم اما این کار حائز اهمیت است که تشخیص بدهیماندازه کامالً

ل امریکایی مدکه در قالب کند. فاشیسمی میو اجزای یک نوع فاشیسم جدید تبلور پیدا 

اقتدارگرایی ظهور پیدا کرده است. با این حال، بسیاری از روشنفکران، مورخان و 

اند. ردهکهای فاشیستی در ایاالت متحده امریکا را انکار کارشناسان رسانه، وجود سیاست

و همچنین  اندبرندگان نوشته رااین مسئله ممکن است به این دلیل باشد که تاریخ بخشی از 

 یجایگاهاز های تاریخی جدی در فرهنگ لذت آنی به این دلیل که این نوع تحلیل
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رد کاهش بکوتاهتوییتری، زمان به انفجارهای های وفانتبرند. در عصر میبهره ضعیف 

 های تحلیلی و تفکر خالقانه وجود ندارد.اندیشه یافته و زمان کافی برای تمرکز بر

کنیم که یمگوید ما در عصری زندگی می، نویسنده و منتقد امریکایی، «لئون ویزلتیر»

. «توانند در انتظار اندیشه بمانند و صبر و شکیبایی یک مسئولیت و تعهد استمیکلمات ن»

تبدیل شده است و با آن همچون یک اثر  ایهای آنی، تاریخ به بار اضافهدر عصر لذت

شود که دیگر سزاوار تکریم و ارج نهادن نیست. در حال میعتیقه دورریختنی برخورد 

ست و یا عمیق فرو رفته ا یحاضر، اندیشیدن به گذشته یا بسیار خطرناک است یا در جهل

رایی رادیکال و گبومیافراطی،  یبا توجه به منافع نیروهای ضد دموکراتیک ناسیونالیست

طور که در کشورهایی همچون لهستان و داروینیسم اجتماعی بازنویسی شده است، همان

اریخ ها حاکم شده، نه تشود. با وجود توحشی که در لیبرال دموکراسیمیمجارستان دیده 

یه بر این ، به خصوص با تک راحتی کنار نهادبهتوان مین را های آشکار فاشیستیو نه نشانه

های کار اجباری ایجاد نکرده و یا فریبی همچون دونالد ترامپ، اردوگاهعوامدعا که ا

ی را های فاشیستریزی شده برای کشتار جمعی ندارد. طنین این گذشتهبرنامههای طرح

دکانی ها کوهای مهاجران دید که بسیاری از آنتوان در شرایط غیر انسانی بازداشتگاهمی

 ماهه هستند.  پنج

هداری های نگ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شرایط محل«باچله میشل»قول  به

کننده است. اظهارات او که توسط گزارش وزارت نگرانمهاجران و پناهندگان، اسفبار و 

 شده به شرح ذیل است:یید أتهای مرزهای جنوبی امنیت داخلی در بازداشتگاه

 حد، شیوع آنفوالنزای خوکی و فقدان لباس این شرایط فقیرانه شامل جمعیت بیش از»

شود. این گزارش همچنین با دقت حوادث ناگواری را تشریح کرده است، میپاک و تمیز 

ه ب یهایی دربارههای انفرادی و گزارشبیش از حد از سلول یحوادثی همچون استفاده

نقض استانداردهای بازداشت و تعدی به  یها که نشانهدار آویختن در سلول بازداشتی
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اعمال مهاجرت و گمرک ایاالت متحده "حقوق بازداشت شدگان براساس اصول سازمان 

 «( است.ICE) "امریکا

خصوص برای کودکان بسیار بدتر است به خصوص در مورد بازداشت بهاین وضعیت 

ی از این ت که بسیارهایی شبیه زندان. نیویورک تایمز گزارش کرده اسکودکان در مکان

های کوچکی با تنها یک توالت نگهداری برند، در سلولمیکودکان از گرسنگی رنج 

هایی همچون گال، زونا خوابند و در معرض انواع بیماریمیشوند، روی زمین سیمانی می

 اندکردهتگزاس بازدید  Clintتایمز، وکالیی که زندان  یو آبله مرغان قرار دارند. به گفته

 اند:دادهمشاهدات خود را چنین شرح 

هایی کثیف دارند، اغلب بدون پوشک، مسواک و خمیردندان و صابون ها لباسبچه»

گوید یمحقوق بالینی دانشگاه ویلیامت در اورگان  یهستند. وارن بینفورد، مدیر برنامه

 و هرگز شاهد چنینها اها و بازداشتگاههای بازدید او از امکانات پناهگاهکه در تمام سال

 «نامد.می "گونهزندانبوم زیست"شرایط فجیعی نبوده است شرایطی که او 

اری نمود دهای فاشیستی )که در صورت بندی اخیر خود در قالب نظام سرمایهسیاست

یافته است( یک تاریخ طوالنی در زمینه سرپوش گذاشتن بر جنایات علیه بشریت به 

به نسل کشی و کشتار جمعی شده است. ترامپ و مقامات خصوص اعمالی دارد که منجر 

های کشتار جمعی خود از طریق عالی رتبه مهاجرتی او ممکن است که نتوانند به کنش

گرایی افراطی و اقدامات ظالمانه خود در زمینه زندانی کردن مهاجران میهای بوسیاست

کند یمش فاشیستی تبعیت به خصوص کودکان تداوم بخشند، اما با این حال او از یک رو

هایی را که در زمینه وضعیت اسفناک کودکان زندانی در شود تا گزارشمیکه موجب 

هایی در باره بیماری، های فدرال آمریکا وجود دارد را انکار کند حتی گزارشزندان

گرسنگی و جمعیت انبوه زندانیان که در روزهای اخیر منتشر شده است. عالوه بر این 

نیز همچون همتایان خود در ناتو و اتحادیه اروپا در این زمینه سکوت کرده است ترامپ 

 که این موج مهاجرت در سراسر جهان را چه کسانی ایجاد کرده اند!
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دروغ در خدمت اشکال گوناگون شر، یک تاریخ طوالنی در میان عوام فریبان در 

ین است که او حتی شواهد کند امیجهان دارد. آنچه که ترامپ را از سایرین متمایز 

های او های ترامپ و پنهان کاریکند. به عنوان مثال دروغمیغیرقابل انکار را نیز تکذیب 

تالشی برای سیاست زدایی کردن از جامعه است. بدین ترتیب، دروغ به عنوان یک ابزار 

شکل معمومی  سپهرکند که در آن میکند و یک نوع جهل و نادانی تولید میقدرت عمل 

ایی کند هایی را شناسبتواند حقیقت را از افسانه جدا کند و بتواند خشونت و بی عدالتی

که توسط دولت ترامپ بر مهاجران و مطرودان اعمال شده است. به رغم اینکه ترامپ، 

مصداق مفهوم بی فکری، خشونت و ابتذال شر ِهانا ارنت به عنوان عناصر اصلی 

است که یمان گفت که این وضعیت ادامه همان نوع فاشیستوتالیتاریسم است مشکل بتو

از گذشته به جای مانده است به این دلیل که دولت ترامپ اگرچه ممکن است نتواند به 

 1930های فاشیستی در دهه های نفرت انگیز خشونت و نسل کشی دولتطور دقیق روش

 د. چنین تاریخی ندار را تکرار کند اما بدین معنا هم نیست که هیچ گونه شباهتی با

ت و کند که زبان، سیاسدر حقیقت، میراث فاشیسم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می

ند که کمیایدئولوژی اقتدارگرایانه ترامپ یک هشدار خطرناک را دل تاریخ طنین انداز 

شود اگرچه همچون انعکاسی آیینه وار از میتوان نادیده گرفت. فاشیسم ناپدید نمین

ست. فاشیسم یک صورت بندی ایستا و راکد ندارد و همواره این خطر وجود گذشته نی

های جدید متبلور شود. فاشیسم در اشکال دارد که عناصر گوناگون فاشیسم در قالب

ل داری است که شامهای سرمایهمعاصر خود، یک واکنش ویژه به طیف وسیعی از بحران

المانه های ریاضتی ظت شغلی و سیاستافزایش میزان نابرابری، فرهنگ ترس، عدم امنی

برد و موجب ظهور دولت پادگانی میشود که قرارداد اجتماعی را از بین میای 

(Carceral State )شود. می 

آنچه  شود، در واقع به وسیلهمیآشکار میفاشیسم همچنین به واسطه نفرت از خیر عمو

چنین نامد و هممی« هایشایده آل میل به پاکسازی دموکراسی از تمام»که تونی موریسون 



 آگاهی تاریخی در برابر فاشیسم 122 

گرایشی که به ارجحیت نهادن به قدرت، ورای نیازهای انسانی و نیز استفاده از تمایزات 

نژادی به عنوان اصل سازمان دهنده جامعه دارد. شبح فاشیسم باید در وجود ما هراس ایجاد 

و شجاعت جمعی کند اما مهم تر از همه وحشت از گذشته، باید روحیه عدالت اجتماعی 

در مبارزه برای دستیابی به یک دموکراسی حقیقی را به ما آموزش دهد. آنچه باید در 

های استبدادی به یاد داشته باشیم این است که آگاهی تاریخی یک ابزار دوران حکومت

ها، ایجاد یک اجتماع منسجم، غلبه های معنایی جامعه، تبیین رنجضروری برای حل الیه

ه راه انداختن تغییرات چشمگیر است، اگرچه ممکن است در مواردی این بر یاس و ب

وضعیت ناخوشایند و ناگوار باشد. اگر ما قصد داریم حوزه تصوراتمان را گسترش دهیم 

های و به عدالت اجتماعی دست پیدا کنیم باید اطرافمان را به درستی نظاره کنیم و به رنج

رد حاکی از آن است که ما باید در رابطه با اهمیت اطرافمان بی تفاوت نباشیم. این موا

حافظه تاریخی، سواد مدنی و آموزش انتقادی در راستای آگاهی بخشی، بازاندیشی کنیم. 

به جای رد اینکه اصول سازمان یافته و اجزای متغیر فاشیسم هنوز با ما هستند واکنش 

م که چه ن زمینه پرسش کنیمناسب تر نسبت به رسیدن ترامپ به قدرت این است که در ای

شود که دال بر ظهور فاشیسم است؟ عالیم و میهایی از دولت او دریافت سیگنال

هایی که با یک چشم انداز اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به روز و جدید وفق پیدا نشانه

 کند.می

در زمانه ای که حافظه تاریخی در معرض تهاجم است، سواد مدنی و خوانش انتقادی 

ریخ، هم منبع امید و هم ابزاری برای مقاومت است. اگر خوانش تاریخ و اشکال انتقادی تا

آموزش برای تربیت شهروندان آگاه ضروری باشد این مسئله نیز برای آموزگاران، اساسی 

و بنیادی است که میان گذشته و حال پیوند ایجاد کنند و اکنون را همچون دریچه ای رو 

های ببینند که هرگز نباید دوباره تکرار شود. خوانش و آموزه به سوی توحش گذشته ای

های ینهآورد که زممیانتقادی درباره تاریخ برای آموزگاران یک سری منابع اساسی فراهم 

های آورد و همچون پادزهری در برابر سیاستمیاخالقی الزم برای مقاومت را پدید 

 کند.میو افتراق ترامپ عمل معطوف به ایجاد آگاهی کاذب، تفرقه، انحراف 
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تاریخی همچون شکلی از آگاهی انتقادی است که در ایجاد  یعالوه بر این، حافظه

ای را که در وقیحانهپذیری اجتماعی و تاریخی، ضروری است و جهل مسئولیتانواع 

جهلی که شرایط ضروری برای ایجاد و تقویت  ؛کندمیجامعه وجود دارد خنثی 

کند. در مواجهه با این کابوس، تفکر و قضاوت باید میهای فاشیستی را فراهم سیاست

خاطر  «آنجال دیویس»طور که که همانها مرتبط باشد. حداقل اینبا اقدامات و کنش کامالً

ر عین حال که و اقتصاد د کند یادگرفتن تفکر انتقادی در رابطه با قدرت، سیاستمینشان 

آورد میفرصت و فضایی برای مردم فراهم  ،دهدمیآگاهی تاریخی عمیق ما را گسترش 

یرند. های ساده و تصمیمات تحمیلی را نپذهای سریع، پاسخحلراهبگویند و « نه»که بتوانند 

ن در یایجاد یک روایت خطی نیست بلکه همچن برسر عنوان مثال، آگاهی تاریخی صرفاًبه

رافات کردن انحبرجستهبازگشایی وقایع تاریخی، به سخن واداشتن تاریخ،  یزمینه

ای های تاریخی برو تصدیق وقایع و رویدادها و سامان دادن به محدودیتیید أتتاریخی، 

 های انسانی است.رهایی از رنج

ز سیاست بار یکنیم که فساد و انحراف گفتمانی به مشخصهمیای زندگی زمانهما در 

 رفاً صراستی تقویت شده است که دستهای توسط دولت و ماشین رسانه تبدیل و عمدتاً 

کنند تا مرز میان واقعیت و توهم را از بین ببرند. میتالش  سختگویند بلکه میدروغ ن

ها و نهادهایی ایجاد سازمان برسرکند بحث میدرستی اشاره بههانا آرنت  طور کههمان

های ریشه»کنند. او در کتاب میهای فاشیستی دولت عمل سو با سیاستاست که هم

طیع نیست های مآل حکومت توتالیتر، تربیت نازیایدههدف »نویسد: می« توتالیتاریسم

است که قادر به تمیز میان واقعیت و توهم )یعنی واقعیت تجربه( و تمایز میان بلکه مردمی 

 « کری( نیستند.درست و غلط )یعنی استانداردهای ف

یسم افسارگسیخته، زمان و توجه به فاجعه تبدیل شده است، نولیبرال یتحت سلطه

ات ها و اطالعها، انگیزهوفور محرک»، «هان بیونگ چول»موضوعی که فیلسوف اهل کره 

نامد. می( economy of attentionو تغییرات رادیکال در ساختار و اقتصاد توجه )
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توجه کنشگرانه، برای خوانش انتقادی « شود.میاد، متشنج و مغشوش ادراک و آگاهی افر

و گوش دادن دقیق، ضروری و اساسی است و راهی را به روی گردش شدید اطالعات 

 ها، اغتشاش اطالعاتی وگشاید که در آن اندیشیدن، مغلوب سرعت، تحمیل، گزیدهمی

نویسد نوعی از می« هان»ه طور کشود. همانمیاطالعات مخدوش  یرحمانهبیجریان 

خشونت وجود دارد که در آن ذهن متالشی شده، ظرفیت اندیشیدن دیالکتیکی را از دست 

یابد و میرود، تصویرسازی و تخیل بسط میدهد، توانایی ایجاد ارتباطات تحلیل می

جود جا نوعی از تعلیم و تربیت وکند. اینمیجامعی در باب معنا و سیاست را ایجاد  ینقشه

هایی که کند که نسبت به نیرومیتفاوت بی، منفرد و منزویدارد که افراد را غیرسیاسی و 

ستند هایی هدهند آگاهی ندارند و مستعد پذیرش گزارهمیشان را تحت فشار قرار زندگی

 کند. میها تحمیل که یک فرهنگ انگیزشی و تحمیلی به آن

شود که تاریخ برای پنهان کردن گذشته میتر هولناکوحش زمانی این دهشت و ت

توان مباحث خصوصی را به مالحظات میکه مشکل گیرد، هنگامی میمورد استفاده قرار 

صاویر ت یواسطهبهدهند که میتر ترجمه کرد و مردم خودشان اجازه سیستماتیک بزرگ

 یشوند. خوانش انتقادی جهان و توسعهآمیز، ستمگرانه و تحرکات مستبدانه اغوا خشونت

شرط مهم برای مداخله در امور جهان است به همین دلیل است پیشآگاهی تاریخی دو 

که خوانش انتقادی برای ترامپ و همکارانش که از دموکراسی نفرت دارند، بسیار 

 یعنوان ایده و هم به عنوان محل منازعه تنها در فضایبهخطرناک است. دموکراسی هم 

های تاریخ، سیاست و قضاوت به قدرتِ تواند حیات داشته باشد که توجه عمومی می

نده بماند تواند زمیهای متفکرانه وجود داشته باشد. دموکراسی تنها زمانی آگاهانه و کنش

 گری شویم. کنشورزی و اندیشهکه ما درگیر قدرت 

ها نفر، از بین با معضالت مالی برای میلیون دهکریسم ایجاد نولیبرالبحران وسیعی که 

با  گری افراطینظامیها، نژاد پرستی و بردن دولت رفاه، رفع محدودیت قدرت شرکت

ا بتاریخی است  یها همراه شده است. در این مورد، شخصی که دارای حافظهبحران ایده

 دیلبهای انکند و فضایی را برای تصور جهمیمخالفتسازی اصول فاشیستی عادی
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ست و مدت و سیاطوالنیتوان به آن تحقق بخشید. در حالی که فساد میگشاید که می

د اما فضایی یابمیهای انتقادی پایان نسادگی با آموزش خوانشبهظهور فاشیسم در آمریکا 

طلبی عتمنفدر برابر  یشود که حصار و مانعمیبرای یادگیری اندیشیدن انتقادی ایجاد 

تواند به اشکال مقاومت جمعی میدهد که میکند و مفهوم امید را پرورش یمایجاد 

شود یمتاریخی، استعداد خطرناکی دانسته  یترجمه شود. در ادبیات فاشیستی، حافظه

ویژه بهدهد. این امر میچراکه از لحاظ آموزشی به تصورات اجتماعی و سیاسی ما شکل 

اعی های اجتمعدالتیبیخی برای شناسایی انواع تاری یدهد که حافظهمیروی هنگامی 

. آوردمیهای سرکوب را فراهم کند و امکان بازتاب انتقادی بر سایر تاریخمیعمل 

ن، های مهاجراعنوان مثال، تصاویر کودکان گرسنه، بیمار و هراسان در بازداشتگاهبه

 یبر احیای حافظه آنعالوه بر  کند ومیمخدوش  امریکایی را کامالًیای ؤر یافسانه

 زند.میفاشیستی گره  ایکنند که اکنون را با گذشتهمیکید أتتاریخی 

یری از نپذیرفتن اصل یادگ یوسیلهبهعالوه بر این، منتقدانی که چنین اخطارهایی را 

کنند که میگیرند، این اخطار یک قرن پیش والتر لیپمن را تقویت میگذشته نادیده 

ش کند که در آن شهروندان یا فاقد دانمیکه یک کشور شرایطی ایجاد هنگامی »گفت:می

راهم شود که این فضا فمیدارند، موجب از آن نسبت به گذشته هستند و یا دانش اندکی 

ها ارالتانشتوسط هایی برای جذب شود که افراد به قربانیان تحرکات و تبلیغات و سوژه

سبت به گذشته و یا امتناع از یادگیری از پیدایش جهل ن« شوندتبدیل و دروغگویان 

خشم  کند که تمایل دارد یکمیراستی ایجاد دستگذشته، فضایی را برای پوپولیسم 

های حذف و طرد را ترویج و واقعی در راستای تنفر از دیگری ایجاد و سیاست وجودی

 سازی، مطمئناً آگاهروشنگری و  یمثابه نوعبهتاریخی  یکند. ناگفته پیداست که حافظه

 بندی فراموشی اجتماعی وصورت یترامپ از تاریخ همچون نوع یدر تقابل با استفاده

ترامپ تحت عنوان  1930 یدهه]سبک[ عنوان مثال شعار بهکاری سیاسی است. مخفی
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گرایی یمسوی زمانی است که آمریکا مترادف با بوبهپسرفت ی دهندهنشان« اول آمریکا»

  یزی و بیگانه هراسی بود.ستزنافراطی، 

تاریخی از بین رفته و از محتوای حقیقی خود  یتحت حکمرانی ترامپ، زبان و حافظه

شود. در چنین فضایی، میتهی شده است و فضای تحقق اصول دموکراسی مخدوش 

ه که های مشترک و یا آنچروند و مفهوم مسئولیتمیهای محکم هویتی از بین بندیدسته

شود. در فضای میبه فراموشی سپرده شود،میرادیکال شهروندی نامیده های تمرین

ای و احساس آرامشی که در بروز لحظهفوری، هیجانات  یشدهتوییتهای تجربه

اند. دهشاحساسات آنی عاطفی وجود دارد، تاریخ و زبان در ادبیات سیاسی معاصر غیرفعال 

آموزد در این است که کلمات به طور میطور که تاریخ به ما خطر چنین وضعیتی همان

شیدن به گیرد و توانایی اندیمیها مورد استفاده قرار سیستماتیکی برای پنهان کردن دروغ

 شود. میصورت انتقادی از افراد سلب 

که برای دموکراسی ضرورت دارند ناپدید های عمومی ، حوزهدیارمودر چنین 

ها و روابط اجتماعی فاشیستی باز ها، ارزشروی ایده روند و درها بهمیو از بین  شوندمی

های پیشین، از شکنجه، جدا کردن کودکان از آغوش شود. ترامپ به دنبال قدممی

کند که میکند و اعالم میشان، به زندان افکندن هزاران کودک مهاجر حمایت مادران

ستند. در انجام چنین اقداماتی، ها همراه با تمام نژادها و مذاهب، دشمن مردم امریکا هرسانه

 یدهندهسازمانبخشد که در آن خشونت دولتی به اصل میاو به تاریخی مشروعیت 

ها برای پاکسازی یکنندهتسهیلکند که میکید أتشود و بر تجربیاتی میتبدیل حکومت 

 نش است.اطرفدار

ها، تاریخی و اخالق و نیز امحای احتمالی کتاب یحافظه با تباهیزبان اغلب  تباهی

زدایی و انسانیتکند. زبان حذف و طرد، میها و موجودات انسانی ادامه پیدا ایده

ک کردن و ح بربریت طنین انداختن یمنزلهبهسانسوری که ترامپ در پی گرفته است 

الش کشید باید به چرا  نادرست از زبان و انکار تاریخ یبربریت زمانی دیگر است. استفاده

های جدیدی را برای باید فراخواند تا روشرا های مقاومت بخش و روایترهاییو نیروی 
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ترامپ از  یتجاوزکارانه یها و روابط قدرت بیابند. استفادهبه چالش کشیدن ایدئولوژی

ژادی زی نپاکسا برایتر او های استبدادی بزرگبخشی از سیاستعمومی  یزبان و حافظه

ته کشد و بر علیه آن دسمیاست که میراث خشونت دولتی را از دل تاریخ بیرون و قومی 

 کند. میحاشیه رانده شده اعمال بهاز مردم مطرود و 

کند، دولت میتوجهی به میراث تاریخی که تجلیات خشونت دولتی را برجسته بیبا 

جوید که میمثابه سالحی برای آموزش، قدرت و سیاست بهره بهترامپ از نسیان تاریخی 

 یدهد تا مختصات یک نظام فاشیستی را بنا نهد. زیر سیطرهمیاجازه عمومی  یبه حافظه

ب های به حاشیه رانده در باچنین وضعیت فاشیستی، نیاز ضروری به حراست از روایت

اریخ ت یفریبانهعوامارزه با امحای تاریخی و نیز آگاهی تاریخی وجود دارد. مب یحافظه

تاریخی همیشه یک آگاهی نسبت به اکنون  یشود که حافظهمیبا یک درک روشن آغاز 

 کند. میاطالعی را رد بیگناهی و بیکند و پذیرش جهل ذیل عنوان میایجاد 

چ های پوریزد، مشاهدات اخالقی از نظرگاهمیاخبار جعلی فرو  یواقعیت زیر سایه

های دولتی برای شوند و از سالحمیراستی کنار نهاده دستای رسانههای ستگاهد

 هایشود و رسانهمیکردن حقیقت بهره جویی و نیز اختالف عقاید منکوب مخدوش

گیرد. ترامپ از توییتر همچون روابط عمومی برای حمله به میانتقادی مورد حمله قرار 

هایی که او را مورد انتقاد قرار اش تا سلبریتیسیاسیجوید، از دشمنان میبهره  همگان

 به ورزشکاران اشویژه در حمالت نژادپرستانهبهاو  یاند. برخوردهای خشمگینانهداده

دیده  سی.ان.ان یدان لیمون نویسندههای سیاه مانند سلبریتیسیاه همچون لبران جیمز و 

 دهدمیرا گسترش ناریخ، اخالق و عدالت دیگر دستیابی به تزبان شود. در این زمینه، می

ها به کند. در حال حاضر، واژهمیو برعکس، در خدمت شعارها، تعصب و خشونت عمل 

افته است های ناآگاهانه تقلیل یخاکستر تبدیل شده و گفتمان انتقادی به قضاوت یتوده

 کند.میهای درخشان آینده را محو و ناپیدا که افق
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ند و دارکید إتآموزشی شده است که بر شنیدن  [ایتضرور فریاد زدن جایگزین

ودمان، خ یکند که به ما دربارهمیرا تقویت  نولیبرالهای مربوط به فاشیسم داستان

گوید. در چنین شرایطی، رفتارهای خشونت آمیز میمان با دیگری و جهان بزرگتر روابط

اگر ) های تاریخی و مدنی و با تکیه بر ناآگاهیافزایش نرمالیزاسیون روش تأثیرتحت 

نازی  یگیرد. یکی از نتایج این است که مقایسه با گذشتهمینگوییم جهل( صورت 

کان گوید وقایعی که در زمان و ممییک گزاره غلط از بین برود که  تأثیرتواند تحت می

های تاریخی تکرار شوند. در توانند در کتابمیخاصی در تاریخ روی داده اند تنها 

ثباتی و بیسازی عادیعصری که ویژگی بارز آن جنگ مبتنی بر ترور، فرهنگ ترس و 

ی مصرف کردن دموکراسبیبرای  یعدم قطعیت بود نسیان اجتماعی به ابزار قدرتمند

د که برمیت امریکا از چیزی لذ یشود. در واقع در این عصر فراموشی، جامعهمیتبدیل 

 باید به خاطر آن احساس شرمندگی کند.

و رژیم سبعانه،  فاشیسمحتی با چنین معرفتی نسبت به تاریخ، مقایسه میان نظم قدیمی 

ترامپ نه توسط همگان بلکه تنها توسط مفسران رادیکال صورت  یمتوحش و مستبدانه

های ه، هزینههای گذشتیسمگیرد. چنین احتیاطی در مقایسه میان فاشیسم ترامپ با فاشمی

 های گذشته و یا حتی بدتر از آن، نادیدهگزافی در پی دارد: شکست در یادگیری از درس

گرفتن گذشته همچون منبع و مرجعی برای مشاهدات اخالقی است و صحبت کردن از 

گونه هباره که چاینآنانی که قادر به صحبت کردن و شنیده شدن نیستند. دانستن در 

شصت حضور  یهای ضد جنگ دههن در گذشته )همچون کسانی که در جنبشدیگرا

زه همچون ترامپ مبار منتخبی فریبانعوامداشتند( به شکل موفقیت آمیزی بر ضد 

کردند برای اتخاذ یک استراتژی سیاسی ضرورت دارد که هرچه زودتر وقوع یک می

 جهانی را متوقف کند.  یفاجعه

ا زمان حال بآن را  که صرفاًنیاز به بازخوانی دارد نه اینفاشیستی  یداستان گذشته

هرچند که خود این کار هم فاقد اهمیت نیست اما باید قادر باشد که  کردمقایسه 

طور شود و همانمیهای جدیدی را به تصویر بکشد که در آن دانش جدید ساخته سیاست



 

 
 

 ی آزاده شعبانیهانری ژیرو / ترجمه 129

تاریخی جدید و اعمال  یهای جدید، دانش جدید، حافظهگوید بینشمیرنت آهانا که

جدیدی اتخاذ شود. البته این بدین معنا نیست که تاریخ سنگر حقیقت است که به راحتی 

هم در  تواندمیدهد و میارائه ن ضمانتیتواند مورد بهره برداری قرار گیرد. تاریخ هیچ می

 خدمت خشونت باشد و هم در خدمت رهایی. 

چ گیرد و هیمیها را جشن نها تاریخ جنگهای تاریخی گزینشی ترامپ تانتخاب 

یسم، نیاز مبرم فاش یکند. با خیزش دوبارهمیهای فاشیستی مطرح نپرسشی در باب سیاست

وجو شود و تحریفات گذشته، فراتر از منافع پرسوجود دارد که در باب وقایع تاریخی 

ی و ل خصوصخصوصی به چالش کشیده شود و مردم امریکا را قادر کند که بین مسائ

وژی، سیاست ایدئول یطیف وسیعی از شرایط تاریخی و سیاسی ارتباط ایجاد کنند. مقایسه

ی که در در دوران تاریککند تا میو زبان ترامپ با گذشته فاشیستی، امکاناتی را ایجاد 

. یمبیاموز های فاشیستی قدیم و جدیدگزاره از ایاالت متحده امریکا پدید آمده است

های ها و شیوهگونه ایدههضرورت دارد تا دریابیم که چ 1930 یاتفاقات دههبررسی 

شوند و یا میگونه مردم تسلیم این شرایط هکند و چمیفاشیستی شرایط جدیدی را ایجاد 

 کنند. میدر مقابل آن مقاومت 

 یهای اصلی برای به رسمیت شناختن تاریخ همچون گفتمانیکی از چالش

 گونه امکانات یک زندگیهمطالعات انتقادی این است که چ یرشته بخش و یکرهایی

آموزشی برای بسیاری از مردم  یدموکراتیک را بازیابی کنیم. چنین وظیفهعمومی 

یت کند که ظرفمیخطرناک است چرا که شرایطی را برای دانشجویان و عموم مردم فراهم 

گو را ش بدهند و قدرت پاسخفکری خود را پرورش دهند، تصورات اخالقی را پرور

ور نیست آبرای مسئولیت اجتماعی فراهم آورند. از این رو تعجب یمعنا و مفهوم بپذیرند و

که بسیاری از اصحاب آکادمیک و آموزگاران در حال حاضر به سیاستمداران 

های پیوندند با این استدالل که کالسمیهای محافظه کار دولتی راستی و سازماندست

یی گیری مشترک آنها چیست،؟ مدارس باید به فضانتیجهباید از سیاست آزاد باشند. درس 
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ها و عدالت اجتماعی مورد پرسش قرار ارزشمسائل قدرت، نباید شوند که در آن تبدیل 

ی های مدنگیرد. اتهام تحقیرآمیز در این مورد این است که آموزگارانی که به آموزش

آموزانشان هستند. آنهایی که چنین دانشها به سری باور باور دارند در حال تلقین یک

م طرف سیاسی و ایدئولوژیک، تعلیبیدهند که در جهان میکنند نشان میرا مطرح اتهامی 

تواند یک انتقال صرف و مبتذل اطالعات باشد که در آن هیچ بحث و جدلی میو تربیت 

 یکه کلماتی دربارهایناز های انتقادی یا وجود ندارد و معلمان از درگیر شدن در بحث

 اند.شدهجامعه به زبان بیاورند بازداشته  یمسائل عمده

دستورالعمل خواه تگزاس هدف از ممنوعیت جمهوری، پلتفرم حزب 2012در سال 

خواهان تقدیس جهل و نادانی جمهوریتفکر انتقادی در سراسر کشور را اعالم کرد. این 

داشتند و بر این باور بودند که تفکر انتقادی باورهای اعتقادی ثابت دانشجویان میرا پاس 

به عدم  ها است. چنین تفکراتیمستقیم برای رهبران و اقتدار آن یبرد و چالشمیرا تحلیل 

های مهها، صدها کتاب از برناعقالنیتی منجر شده است که به تبع آن در بسیاری از ایالت

، «کشتن مرغ مقلد»آموزان حذف شده است ازجمله متون خطرناکی همچون دانشدرسی 

به  البته این نوع دیدگاه نسبت«. هاکلبری فین ماجراهای»و « قلعه حیوانات»، «ناطور دشت»

 .آموزش غیرمسئوالنه است یمثابه نوعبهر دور از واقعیت است و آموزش و پرورش بسیا

های درس همچون برای پذیرش کالس یدر مقابل چنین نگاهی، رویکرد مفید

کند یمهایی سیاسی وجود دارد که اشکال گوناگون سانسور و تحمیل عقاید را رد مکان

زده سیاستشود، چرا که در آموزش میزده تمایز قائل سیاستو بین آموزش سیاسی و 

قا آموزند دقیمیشان به آنها آموزان هر آنچه را که آموزگاراندانشاصرار بر این است که 

ی وگو در مورد مسائلگفتتکرار کنند اما در آموزش سیاسی، به دانش آموزان از طریق 

سیاسی شود. آموزش میهمچون قدرت، مسئولیت اجتماعی و ایستادگی آموزش داده 

، متضمن اصول آموزشی انتقادی است که طیف اندیشانهجزمبرخالف آموزش متعصبانه و 

 گیرد. مییک موضوع خاص را در بر  یها دربارهوسیعی از ایده
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 گونه به صورتهکوشد تا به دانش آموزان بیاموزد که چمیسیاسی  گریآموزش

نش و قدرت را بررسی کنند در عین انتقادی بیندیشند و روابط میان اقتدار و قدرت و دا

ها و مباحثی که در رابطه با حقوق سیاسی، های تاریخی، ایدهحال که یادگیری سنت

عنوان شهروندانی بهرا خود  فوظایشود تا میاقتصادی و اجتماعی افراد است موجب 

ورت کند که به صمیفعال تمرین کنند. آموزش سیاسی همچنین دانشجویان را تشویق 

ه کنند یابی به شرایط اقتصادی و سیاسی مبارزتقادی بیندیشند و عمل کنند و برای دستان

 کند.میکه دموکراسی را امکان پذیر 

را ایجاد ال ؤسهای استبدادی در بسیاری از کشورها، امروزه این خیزش حکومت

های استبدادی آموزان در دوران حکومتدانشآموزگاران و  کند که نقش آموزش،می

ت در محوری سیاس یعنوان نقطهبهتوانیم آموزش و تعلیم تاریخ را میگونه هچیست؟ چ

 برای دانشجویان ایجاد کنیم که قادر به بازبینی و بازنگری در ینظر بگیریم و زبان جدید

های از امید و شجاعت را ایجاد کنیم که نزاعشان باشند و مفهومی تصورات و مفروضات

 سأیو عالی و نهادهای فرهنگی در این گونه آموزش عمومی هبخشند؟ چجمعی را سامان 

گونه ممکن است آموزگاران متقاعد شوند که هاند؟ چآمدههیلیسم گرفتار یعمیق و ن

دموکراسی را رها نکنند و بدانند که نیاز جدی به تربیت شهروندانی آگاه دارند که قادر 

، ستی هستند؟ فاشیسم با تکیه بر نظارتهای فاشیبه مبارزه با تجدیدحیات سیاست

ه حاشیه رانده شده و حمله ببه بازداشت، حذف مخالفان، گسترش دروغ، تعرض به افرادِ

یابد. فاشیسم شکل مدرن ماشین غیرسیاسی کردن افراد و اجتماع میحقیقت و راستی رونق 

یاری از سشود و بمیشود، دموکراسی تضعیف میکه فاشیسم قدرتمند میاست. هنگا

دهند، ناپدید میکنند و یا آموزش میعمومی آگاهی بخشی  سپهرنهادهایی که در 

گوید که شرایط دموکراتیک به صورت میآموزشی،  طلبجان دیویی، اصالحشوند. می

 تواند زنده بماند که در میان یکمیتنها در صورتی و کند میاتوماتیک خودش را حفظ ن

 رایط الزم برای تقویت یک فرهنگ را دارد. فرهنگ انتقادی باشد که ش
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 انتقادی وجود یمشارکتی و جامعهعمومی  سپهرتواند بدون وجود میدموکراسی ن

اساسی در  ینگاران و سایر فعاالن فرهنگی مسئولیتروزنامهداشته باشد. معلمان، هنرمندان، 

دموکراتیک دارند و نباید عنوان یک خیر عمومی بههای عالی و عمومی دفاع از آموزش

 ،ینا های مالی تعریف بشوند. با وجودنهادهای فرهنگی مبتنی بر منطق بازار و ارزش

 آموزان ودانشموزان تنها کافی نیست. آویژه در میان دانشبهافزایش آگاهی عمومی 

موزند اجویان باید یاد بگیرند که مسائل اجتماعی مهم را در مرکز توجه قرار دهند، بیدانش

روایت کنند و در انواع مقاومت جمعی که مسائل خصوصی را همچون مسائل عمومی 

مشارکت کنند که هم به شکل محلی و هم جمعی وجود دارد و چنین مبارزاتی را با مسائل 

 تر ارتباط دهند. جهانی

های مدنی، و عالی که ارزشعمومی های موزشآقدرتمند و عمومی  سپهردر غیاب 

ای است که به طور آیندهو مشارکت اجتماعی در پی فراچنگ آوردن عمومی دانش 

و  نهدمیجدی در پی عدالت، برابری و شجاعت مدنی است دموکراسی رو به شکست 

 یدهد. دموکراسی باید راه و روشی برای اندیشیدن دربارهمیقدرت خود را از دست 

اخالق و عاملیت تا ضرورت ها، آموزش آموزش باشد که در راستای تساوی ارزش

 است. مسئولیت اجتماعی و خیر عمومی 

بان آموزگاران و فرهیختگان به زبا توجه به بحران کنونی سیاست، تاریخ و حافظه، 

ان که رویاروی جهرا نیاز دارند تا بتوانند مباحث و مسائلی  یآموزشی و سیاسی جدید

ز همگرایی میان منابع مالی، فرهنگی، جهانی که در آن سرمایه ای که ا ؛است تغییر دهند

و تکنولوژیکی حاصل شده است به تمرین اشکال متنوع سیاسی، اقتصادی، علمی، نظامی 

 و قدرتمند کنترل و سلطه تبدیل شده است. 

مبارزه با چنین وضعیتی آسان نخواهد بود و از طریق تظاهرات زودگذر و انتخابات 

محقق نخواهد شد. آنچه مورد نیاز است یک جنبش متحد و عظیم است که مهم ترین 

ود. شمیهای فاشیستی به کار برده است که بر ضد دولتسالح آن اعتصاب عمومی 

ذیر تواند امکان پمیجمعی  یآمریکا تنها از طریق قدرت یبازاندیشی و بازسازی جامعه
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 بارتواند میهای رادیکال آزادی، برابری و برادری شود که در آن دموکراسی و آرمان

  زنده شوند. دیگر

   

 پیوند با منبع اصلی: 

History Holds the Antidote to Trump’s Fascist Politics 

https://www.truthdig.com/articles/history-holds-the-antidote-to-trumps-fascist-politics/
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 تالمب جذام یا سفلیس اجتماعی، بیماری یک به که گویی ترسیدندمی او از هاآن اما»

 دانستند،می خطرناک را آن و بود

 کشورشان پرچم خاطر به اما

 ثروت و

 دموکراسی برای دنیا کردن امن برای و

 باشند او کنار که ترسیدندمی

 «کنند باور را او آنکه ترس از کنند، پیدا عالقه او به یا

 درجه ۴۲ مدار پاسوس، دوس جان

 

 ناعال متحدانش و آلمان علیه امریکا وقت جمهوررییس ویلسون ۱۹۱۷ سال در

 الفتمخ گونه هر آن اساس بر که کرد تصویب را ایالیحه کنگره بعد ماه دو و کرد جنگ

 و جنگ مخالفان از بسیاری شد.می قلمداد غیرقانونی جنگ در آمریکا شرکت با

 لسلهس از پس که دبز یوجین جمله از شدند. دستگیر دلیل همین به هاسوسیالیست

 از کیی شد برگزار اوهایو کانتن، در که او نرانیسخ آخرین شد. بازداشت هاییسخنرانی

 عضو (۱۹۲۶-۱855) دبز است. آمریکا تاریخ هایسخنرانی تاثیرگذارترین و ترینمهم

 «هانج صنعتی کارگران یاتحادیه» گذارانبنیان از یکی و آمریکا سوسیالیست حزب

(IWW) .خوانیممی را او آخر سخنرانی از هاییگزیده ادامه در بود: 

 

 

 هاییمحدودیت که دانممی گویم،می سخن شما با بعدازظهر این در که اکنون هم

 و مگویمی چه که باشم مراقب و محتاط بسیار باید است. شده وضع بیان آزادی حق بر

 فکر که را چه هر نتوانم شاید کنم.می بیان را آن گونهچه که ترمراقب و ترمحتاط

 زارانه دهممی ترجیح کرد. نخواهم بیان کنمنمی فکر که ار چیزی اما کنم بیان کنممی

 است ممکن هاآن ها.خیابان در بزدلی و چاپلوس کهاین تا باشم زندان در ایآزاده بار

 تیسوسیالیس جنبش توانندنمی اما بیندازند زندان به هم را شما از بعضی و جوانان آن

 در هاآن روح اما کندمی جدا ما از را هاآن هایبدن زندان هایمیله آن کنند. زندانی را

 تمام در هاانسان یهمه که پردازندمی را تاوانی صرفاً هاآن است. جااین بعدازظهر این
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 شرب نوع برای بهتر زندگی کردن محقق برای تالش و ایستادگی برای تاریخ اعصار

 اند.پرداخته

 افتادن زندان به برای اخالقی شجاعت گذشته در که زنانی و مردان خاطر به اگر

  بودیم. هاجنگل در هنوز ما نبود، داشتند

 من گیرندمی پناه اکثریت پشت مهم یمسئله این برابر در که هستند بسیاری

 بایستم. تنها گونهچه که امآموخته است هامدت سوسیالیست یک عنوانبه

 الًاحتما است. رذل سانان پناهگاه آخرین «پرستیوطن» که کرد اظهار جانسون سام

 هچراک آنها. نخستین هاینمونه حداقل یا است، بوده استریت وال ثروتمندان منظورش

 تیپرسوطن ردای در را خود که است گراستثمار و گرسرکوب ستمگر، این عصری هر در

 سازد. مرعوب و کند خدعه تا پوشاندمی دو هر یا مذهب یا

 پرستانیوطن که کنندمی ادعا آینده قاتالن و اشرافی گرانتوطئه این یکایک

 مکانی به را دنیا تا شوندمی پا به هاجنگ که ورزندمی اصرار آنها تمامی هستند؛ راستین

 ینا اگر ای!ریاکاری چه مهمالتی! چه بازانی!دغل چه کنند. تبدیل دموکراسی برای امن

 یمردان و هستند «پرستوطن» ،قاتالن و روز روشنایی در دزدانِ ستمگران، خودکامگان،

 یانقربان برای و بگویند را حقیقت بایستند، هاآن رودرروی که دارند را آن شجاعت که

 نخائنی دوشبهدوش خواهممی من هستند، خائن و شکنپیمان بجنگند استثمارشده

 بایستم. مبارزه این در

 وسطی قرون در ببرند. غمای به و کنند تسخیر تا اندشده پابه هاجنگ تاریخ تمام در

 رودخانه کنار در هنوز آن بارویِ و برج که خود هایکاخ در فئودال اربابان که زمانی

 قدرت، و دهند گسترش را خود قلمرو گرفتند تصمیم داشتند سکنی شودمی دیده راین

 هاآن خودِ اما کردند. جنگ اعالن یکدیگر علیه بر دهند، افزایش را خود ثروت و اعتبار

 مامت نرفتند. جنگ میدان به استریت وال هایزادهنجیب و مدرن فئودال اربابان مانند

 یزمانه دارانسرمایه اقتصادی نیاکان وسطی، قرون فئودال هایزاده نجیب را هاجنگ

 آموخته جاهل و فقیر رعایای به اند.کرده نبرد آن در بینوا رعایای و اندکرده آغاز ما

 بر نهاآ اربابان که زمانی که باشند داشته باور و بشمارند مقدس را خود اربابان که بودند

 جان به که هاستآن یپرستانهوطن یوظیفه کنندمی جنگ اعالن یکدیگر علیه
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 زادگانیبنجی و اربابان شکوه و سود برای بجوند را یکدیگر یخرخره و بیافتند یکدیگر

 اندکرده جنگ اعالن اربابان یطبقه همیشه جنگ. کالم یک در دارند. نفرت آنها از که

 و ددهننمی دست از را چیزی اربابان یطبقه اند.جنگیده نبرد آن در بردگان یطبقه و

 ندآورنمی دست به چیز هیچ بردگان یطبقه که حالی در آورندمی دست به را چیز همه

  را. شانزندگی خصوص به - دهندمی دست از را چیز همه و

 یهوظیف که باشید داشته باور که اندداده تعلیم را شما و اندآموخته شما به همواره

 ماا کنید. سالخی را خود و بروید جنگ به آنها دستور با که است شما یپرستانهوطن

 عجیب که قدر هر اید،نداشته جنگ اعالن در صدایی هیچ ملت، شما، تاریخ، تمام در

  است. نشده آغاز ملتی هیچ توسط زمانی یچه جنگی، هیچ برسد، نظر به

 یطبقه که- است کم کنم تکرار هم قدر هر - کنم تأکید که است الزم جااین و

 هااریفداک ترینبزرگ که کارگری یطبقه است، جنگیده نبردها تمامی در که کارگری

 وقت چهی کرده مزین را اجساد خود خون با آزادانه که کارگری یطبقه است، کرده را

 هر همیشه که است حاکم یطبقه این است. نداشته صلح یا جنگ اعالن در صدایی

 که هستند هاآن و کنندمی جنگ اعالن که هستند هاآن کند.می را کارها این دویِ

  کنند.می صلح

 باشید؛ آن دلیل دنبال به ندارید حق شما

 بمیرید. و کنید اطاعت باید تنها شما

 کنیم. بیدار را ملت این کارگران تا کنیممی اعتراض ما است. آنان شعار این

 نممک که شمایی شود. اعالن ملت توسط بگذاریم بجنگیم، که است درست اگر

 یمسئله مورد در که هستید محق همه از بیش بدهید دست از را خود جان است

 بگیرید. تصمیم صلح یا جنگ سازسرنوشت

 سوسیالیستی جنبش برای افتخاری چه حقیقت خاطر به گرفتن قرار آزار مورد

 قتحقی نباید مردم دلیل همین به و کرد. خواهد آزاد را هاانسان تنهاییبه حقیقت است!

 است. خطرناک دزدان و استثمارگران رذالن، حکومت برای همیشه حقیقت بدانند. را

  شود. سرکوب شدتبه باید حقیقت بنابراین

 که هستند اندک تعداد این اند.ساخته را جهان ینا تاریخ که هستند هااقلیت

 که اندبوده صادق خود با قدرآن که هاییآن اند؛داشته را مقدم خط در بودن شجاعت
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 تقرمس نظم به اعتراض جرأت که هاییآن کنند؛ بازگو است شانذهن در که را حقیقتی

 یم دفاع بقا برای تقال در و هکشیدرنج فقرای آرمان از که هاییآن اند؛داشته را هاچیز

 مایتح حقانیت و آزادی آرمان از شخصی تبعات گرفتن نظر در بدون که هاییآن کنند؛

 را ربش نسل تاریخ که ازخودگذشتگان و قهرمانان اندک تعداد هستند، آنها کنند.می

 رفط نددهمی ترجیح بسیاری اند.کرده هموار را تمدن به بربریت از گذر راه و اندساخته

 اصول به پایبند که منفور اقلیت به پیوستن بصیرت و شجاعت از آنها بمانند. اکثریت

 دکنمی تحمل کند،می مقاومت که دارند ایدرونی مقاومت آنها اند.بهرهبی هستند خود

 هاآن زیرا نداشت. نفرت هاآن از و خورد تأسف آنها بر باید شود.می پیروز سرانجام و

 افراد ملتی هر در و ایدوره هر در شکر، را خدا اما ندارند. خود بزدلی برابر در مقاومتی

 شانتاریخی مسئولیت انجام برای هاآن تعداد و اند،داشته وجود اندکی شجاع و مستقل

 راچ داریم شماریبی تعهدات آنها مقابل در هستیم اینجا امروز که ما و است. بوده کافی

 انهایشاستخوان اند،رفته زندان به آنها اند،کرده فداکاری آنها اند،کشیده رنج آنها که

 دست به خاکسترهایشان و اندشده سوزانده مرگ یچوبه بر است، شکسته چرخ زیر

 از هترب جهانی گذاشتن یادگار به برای مبارزه در است شده سپرده باد به انتقام و نفرت

  اند.داشته خودشان که جهانی

 وقتی ات هستید، تفاوتبی که وقتی تا هستید، جاهل که وقتی تا یدبدان باید شما

 دخواهی هستید که جاییهمان دقیقاً هستید، دهی سازمان بدون و راضی احساس،بی که

 کار برای کنید. التماس شغل برای باید شد، خواهید تحقیر شد؛ خواهید استثمار ماند.

 همان و گرفت، خواهید حقوق کنید کار دوباره که ایاندازه به تنها فرسایتان طاقت

 زا شما به برند،می لذت و کنندمی زندگی شما مزد بدون کار و عرق از که هاییانگل

 کرد. خواهند نگاه نفرت و تحقیر با باال

 یوظیفه نگران هاآن زنند.می شماحرف پرستیوطن یوظیفه مورد در دائماً هاآن

 یپرستوطن یوظیفه دارد. وجود فاحش تفاوتی خودشان. نه هستند شما پرستیوطن

 کند.نمی پرتاب هاسنگر درون یا آتش خط به را هاآن هرگز آنها
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محیطی عر های زیسااا ای پیشااارو عرلیا ی ساااا ه، ه ر  45نگار جرج مونبیو، روزنامه

ی ی گارعین اسااا ی وی عر مها هسااا ونی هی گی عر روزنامه یانگلسااا ا  و نویسااا   

، نه «وق  آ  اساا  که این اق داااع مب  ی پر ه او  را پرهی ی »ک   که حاضاارو وا  می

 پحث پرسر عاری نیس ی اولئوعا یس  و نه کمونیس  عو  ی جایگزین م اسبی پرای سرمایه

جه ی م یکر و ان یشم  ، را مورع توم   و م سج ، پر اساس ن ایج  کار گروهپ یلی ساما 

 قرار عاع  اس ی

 
، «ک    عاری مداار ساارمایه»، «شاارک یعاری ساارمایه»ام ی جوانیعر پخش اوظ  عور 

ها طو  کشااای  تا پی م  گرل  ی م تپاع ان هاع میرا ساااخ  په (1)«عاری رلاق یسااارمایه»

 آ  پ ی   اس ی مشکل، صی  آ  نیس  پلکه خوع

ان ، من رع کرع  عاری رامیطلی سااارمایهی ازمرعم پا شااایب وپیمارشاااعرحا ی که 

که پ یل مشاااخدااای  پوع ام اینامی یکی ازعالیلاکرا  این کاررا انجام عاع  و ک  یپه

په م   والقه و گا  طرل ارعاری، من هیچازمخا یا  سااارمایه عی م: پرخال  پرخینمی

یا  نبوعی پ تاثیره  پیی آ گونهمذهب که حا  امی ضااامن اینکمونیسااا  عو  ی نبوع 

ام گی ه 19ام، مثل این پوع که عرقر   21عر قر  « عاری شااکساا  خورع ساارمایه»که این

نیسای این یک کیرگویی غیرمذهبی اساا ی این نیاز په او ماع په«ی خ ا مرع  اساا »شااوع 

 عارع که من ن اش  ی

پ ی   شااا می نخسااا  این که این ت ریج که سااا   پاالتررل  م وجه تیاوت عو اما په

که پرع نه تیاوت های شکلی آ ی عوم اینرا په سوی لاجیه می سیس   اس  که الجرم ما

ای عاری ارائه عهی ی این نظریه عر جالزم نیس  که پ یل قطیی پرای اثبات ناکامی سرمایه

و الزم ی یک سیس   نم یاوت، پرای رش  و توسیه خوع صحیح اس ی اما تالشی عیگر، و

 اس ی 

شوعی او ی رش  م اومی رش  مشخص آ  ناشی می و در عو عاری ازهای سرمایهناکامی

مجموع تالش پرای انباشاا  ساارمایه واساا خراج سااوعی  اثر اق داااعی وبارت اساا  از
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ی عاری پ و  رش  محکوم په شکس  اس ، اما رش  م اوم )آ ( روی یک سیار سرمایه

 خواه  ش ی محیطی م جریس ز یمح وع، الجرم په لاجیه

کاال په سااوی خ مات،  ک    که پا گرایش مداار  ازعاری پحث میم الیا  ساارمایه

داعی را می ش  اق  در  م اپع مواع )او یه( ج ا کرعی هی هر شتوا  ازالزایش م  ه ی گذ

  (3)نیو پلی یکا  اکونومی یعر مها ه ای عرنشاااریه  (2)جیساااو  هیکل وگئورگوس کا ی 

ام په 20قر  ها م وجه ش ن  که عر حا ی که عرعاعن ی آ  این لرضیه را مورع پررسی قرار

سبی مه اری  ی رش ان از واپس گی ایجاع ش  )رش  مدر  م اپع مواع پهو م صورت ن

یی ی( ه  واپسااا ه شااا ن : )پهاین عو ام پارعیگر 21اق دااااعی الزایش ن اشااا (، عر قر 

 ات الزایش اس یاع  ازم اپع پا میزا  رش  اق داعی همگام پوع  و یا ازآ  پیشی گرل ه اس ی

که پرای اح راز ج ایی مطلهی  مه عارع،  که رشاااا  اق داااااعی اعا مانی  یه ز لاج  یاز 

س  س زی س یاع  ازم اپع طبییی( هرگز تحهق نخواه  یال  و محیطی نیاز ا  )کاهش عرا

 رش  سبز توهمی پیش نیس ی     آی ی نظر غیرممکن میپه

ر یپذ سامان  امکامین مواع و لضاایی پرای عورریز پأرشا  عایمی سایسا   پ و  م اپع ت

س ی یک م طهه س ی هموار  پای ش  تا ازنی ش ه  پا س خراج وجوع عا  و  جا مواع پآ  ی ا

ل شااکها، پهجا کاهش هزی هپرعاخ  کامل )قیم ( تأمین شاا  ، و یک م طهه که عرآ 

 رعییرهاسازی پسمان  وآالی    ها )عر طبیی ( صورت پذ

عریا  اوج آسما  تا اوماق عاری ازکه سرمایهیپا گس رش اپیاع لیا ی  اق داعی، تازمان

تب یل  (4)قرپانگا  یآورع، تمام سااایار ، په م طههی خوع عرمیرا تح  سااالطه هیزهمه

 سااازی یک ماشااین پو رعر مح وع یاهمی  و لهساااک ا  پی یشااوع: )یی ی( ما همهمی

 )پرای عیگرا ( خواهی  پوعی

ما لاجیه این )شااارایم(  په ساااوی  یاعی که عر گر، عرویرا  ایرا  مرعم  ذهن اکثر اپ

از  تر)شااارایطی( پ  مراتب عرهای تأمین زن گی واعی ما پهپرعی ساااامانهگ ج ، مینمی

ها عر خطر سااا ی، طاوو  یا پحرا  اق داااعی و ح ی اح ماالم مجموع آ ج گ، خشااک

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563467.2019.1598964?
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563467.2019.1598964?
https://reporterre.net/La-croissance-verte-est-une-mystification-absolue
https://reporterre.net/La-croissance-verte-est-une-mystification-absolue
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عر عر پبرن ، اما این حواعث آخرا زمانی جا  په توان   ازپاشااای   اسااا ی جوامع میازه 

زیس ، وهوای قاپلآب سکون  عرعس رس وازعس  رل ن زمین، ولور لضای قاپلپراپر 

 توان   کاری ک   ینمی

قطیی، این لرض وجیب اساا  که یک نیرحق عاشاا ه پاشاا  تا جایی که عومین و داار

جاز  می کاالهای پو ش ا ما کی  خوع عرآورعی این غداااب  په  ه  ثروت طبییی را  ع

ک  ی او  تالش پرای ک  ر  انحدااااری گر ایجاع میجایی و تغییر عیساااه جاپه ومومی

کمک یا په مرعم پا خشاون  و اپذیر، که اشاار  په سالب حهوق ساایرنهای تج ی عارایی

سایرمرعم و سطهپهالزایش لهر  قانو  عارعی عوم کاهش توا  ما ی  داع یوا    ی پرمب یاق 

سوی نهاط وعر ه او  عرهمه غارت و سی  ،مطو  زما ی  سیا داعی په ق رت  ق رت اق 

ضروری، په ک  ر  رواپم اج ماوی که آ انجام ، پهمی ها را نحوی که ک  ر  روی م اپع 

 شوعیمی ان  م جرعرپرگرل ه

س یگلیز داععا  پرن   (5)جوز  ا س  نوپل عر یاق  سرمایهوج سازی  عاری جوی ج ا

 «غدب ثروت»را عاری پ  که وی آ سرمایه می  ونامی« تو ی  ثروت»را  آ  خوب که او

 وجه م را من این تمایز او ه پوعینوشاا ای مها ه نیویورک تایمزعر نامی  خواری( می)ران 

محیم زیس ، تو ی  ثروت هما  غدب ثروت اس ی رش  اق داعی  م ظر شوم، اما ازمی

ییی این یی ی غدب ثروت طبواپس ه اس ،  اس یاع  ازم اپع ماعی ذات خوع په الزایش عر

 های آی   یهای زن   وه  از نسله  ازسیس  

اشااار  په ه ین مسااائلی یی ی قرارگرل ن عر میرض یک ساالسااله ات امات، که پساایاری 

س  پرازآنا  مب  ی سرمایه ا ضیه: )که(  ص ها میلیو این لر سا  را از لهر عاری  جات ن ان

س   س ی لهر په عیگرپار  را آنا  خواهی می حا  -عاع  ا س   .پی  ازی  وت گ  س  ا عر

رگی از پز رش  اق داعی، په صورت اساسی رلا  پخشی آ  رانهپیش عاری، وکه سرمایه

پین پرع   را از مرعم را تأمین کرع ، اما عرهما  حا  آساااایش و سااایاعت پسااایاری عیگر

سانی که زمین، نیروی کار، وم اپع آنا  پرای تغذیه س : ک دبا ش  نواحی عیگرغ  ی ر
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ما کی  ساالب عاری وهای ثروتم   پراساااس پرع پخش اوظ  ثروت مل شاا   اساا ی 

 .شوعو همچ ا  ساخ ه می -اس یماری )سایر ملل( ساخ ه ش   اس  

امروز ، همان   زغا  ساا گ، عاری، مثل زغا  ساا گ، م الع پساایاری عارعی اما، ساارمایه

شب ک ی تو ی  انرژی میی  راگونه که ما شیو ی هما اس اش از م الع ضررهای آ  پیش

س  و ک  از ای  که پ  رکرع  س گ ا شی تر خسارت وارع میزغا   س  رو ک  ، الزم ا

ی ا ک ی  که پ  ر یه از پ  از ترک  رلا  پرای پشاااری  ایجاع و عاری، سااایاعت وسااارما

 عاری خسارت وارع ک  ییهسرما

سرمایه س  عو  یی را  پازگش ی وجوع ن ارع، پ یل  س  اس  و نه کمونی عاری نه لئوعا ی

کرعن  وجو  هه که هواعارا  عو طر  په آ  او را  میآ  کمونیساا  شااوروی پیش از

ش رک پا داعی عارن  )یا سرمایه م ش  اق  ش ی ی په ایجاع ر ش ی هرعو تمایل  عاری عا

ش    ضرپات کاری وس گین پرای آسیب زع  په طر  عیگرهرعو می .(عا ارع و خواه   

ساو  عرهی ه الزمای را میی آی   ک   ی هرعو وو   س   عه   که عرآ  ما لهم ه    ا

هرعو  ، اما په جای آ  هموار ، خواها  کارکرع  شااااق وم اوم هسااا   ی رل ارکارک ی 

تأکی  عارن  که لهم خ ای آن ا خ ای غیرانساااانی اسااا ی هرعو مسااا ب  هسااا   ، و 

 س یواقیی

 ه ک   ک  عیگری ه  عاشاالکر نمی پاسااک کاملی ن ارم، و پ  ر شاابیه هیساا   نظام

هارهوپی کلی عرحا پاشااا ی و ی لکر می ی ایی ک    م    پ اسااا ی پخشااای از آ  ت

 ع کرورضاااه  ،یکی از م یکرا  پزرگ این عور  (6)،جرمی     اکو وژیکی اسااا  که

س  در عیگر اا داعی عونات کی  راورث یز نظریهی و  س  و (7)اق  محیطی نظرات زی

 (8)گوش، آنگانگاک آنگاکورساااواک، راج پاتل و پیل مک کیبن نائومی کالین،آمی او

س ی  شیآم   ا سکاز  پخ دی، تجملک»ی ای   عر پا شخ س ی  (9)«جمیی یای   ن ی ه ا

س ،  پخش عیگر، از ساع  ا صل  ش  ، که مب  ی پر این ا شی  ایجاع مبانی ج ی  و ا   نا
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م  ی و پرخورعاری از عر پ ر  همه جا پایسااا ی عارای حهوق پراپر ها و عرنسااال یهمه

 ثروت طبییی پاش  ی

ها پ یلی آ  از   مخ لب را شاا اسااایی واپ  رین پیشاا  اعهای م یکر په او هاع من پای 

 ع ک ی یعس  ایجایک م سج  و

س ، پلکه عرآ از داعی نی س   اق  سی داعی لهم یک  س   اق  سی ی لیهک جا که هیچ 

های رشااا ه های زیاعی ازعی گا  ها وعه ، په ای  را نشاااا  می مظاهرزن گی ما خوع

 نیازعاری  -  جس یکی و اج ماوی لره گی، سیاسی، محیطی،زیس  اق داعی، -مخ لب 

 پ و  ام نیازهای پا که ک ی ، خلق خوع عهیسازما  پرای پ  ری روش آنا  مشارک  پا تا

 یپاش  سازگار ما زاعگا  و موطن تخریب

س ی آیا پرای اعامهجا میان خاب ما ن ای ام په این سرمایهر ش   عاری حق حیات را از ی ر

 ی حیات خوع، م وقب ک ی یعاری را پرای اعامهخوع پگیری  یا آ  که سرمایه

 2019آوریل  30

 

 

 :مقاله پیوند با متن انگلیسی

The Problem is Capitalism 

 

 هانوشتپی
 عاری ران یسرمایه یا – 1

2 - Jason Hickel and Giorgos Kallis 
3 - New Political Economy  
4 - sacrifice zone 

5 - Joseph Stiglitz  
6 -  Jeremy Lent 

7 -  Kate Raworth’s Doughnut Economics 
8 - Naomi Klein, Amitav Ghosh, Angaangaq Angakkorsuaq, Raj 

Patel and Bill McKibben 
9 - “private sufficiency, public luxury" 

https://www.monbiot.com/2019/04/30/the-problem-is-capitalism/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563467.2019.1598964?
https://www.monbiot.com/2018/01/31/stepping-back-from-the-brink/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/12/doughnut-growth-economics-book-economic-model
https://thischangeseverything.org/book/
https://www.amitavghosh.com/
https://icewisdom.com/
https://jacobinmag.com/2019/04/green-new-deal-agriculture-farm-workers
https://jacobinmag.com/2019/04/green-new-deal-agriculture-farm-workers
http://billmckibben.com/falter.html


 

 

 

 

 
 

 
 

  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 چرا 

 یابند؟پایان نمی گاههیچها جنگ

 
 مایکل ال. فالک

 زادهیوسف نوریی ترجمه

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 

 

 یابند؟پایان نمیگاه هیچها چرا جنگ 148

هستیِ ما روی این سیاره بوده؛ و  جنگ در سرتاسر تاریخ بشریت، یگانه عامل معرّف

های های بربادرفته، پولهای عظیم آن به لحاظ زندگییابد. هزینههرگز پایان نمی

هایی که بر بشر رفته، مصیبتی مستمرّ برای بشریت به بار آورده اما شده، و رنجخرج

 همواره مورد غفلت قرار گرفته است.

 ی تاریخ بهی ما بر جریدهآور برای گونهعنوان رکنی شرممان بهکُشتنِ همنوعان

درت به ن« شرمناکی»ی مواجهه با یکدیگر عامل ثبت رسیده است. با این حال، در نحوه

منوعان، امانِ هدهد که کشتار بیوضوح نشان میکننده بوده است. تاریخ بهعاملی تعیین

ای برای عدیده در واقع، ماهیّت راستین تمدن ما بوده است. ما توجیهات راهگشای

ایم تا حدی که کُشتن، به هر ی ابنای بشر ابداع کردهحرمتی به شأن زندگانیِ همهبی

عام  شده مقبولیتعنوان یک هنجارِ پذیرفتهانگیزی بهطرز بس غمدلیلی که باشد، به

ر افتاده ددامگناه و بهگر انبوه شهروندانِ اکثراً بیست تبلیغات توجیهیافته است. کافی

 ی زندگی به یک امر متعارفها را در نظر بگیرید. کشتن به اندازهکشاکش بین قدرت

 بریم. به لحاظندرت به خوف و هراس نهفته در این واقعیت پی میتبدیل شده، و ما به

 اند، حس انسانیای از واقعیاتی که خالی از احساسهای رسانهی صحنهعاطفی به واسطه

 ایم.ها از دست دادهانگیز انسانخود را نسبت به مرگ غم

ی اند، نحوههای فناورانه بودههای بسیاری که عمدتاً پیشرفترغم پیشرفتبه

. با گیردهای قرون وسطی انجام میبرخورد ما با یکدیگر هنوز به سبک و سیاق انسان

ها پناهنده که به سختی جایی میلیونتخریب کشورها، شهرها، روستاها و جابه

شتار تر از قبل به کاند از خون و خونریزی جان سالم به در برند، چه بسا اسفناکستهتوان

 ورزیم.مان مبادرت میتعمدی همنوعان

ایم این است راحتی آن را تحریف کرده و پذیرای آن شدهحقیقت فجیعی که به

 یکای دیگر چیزی بیش از صرفاً مالحظهی اَشکال خود، تا حد قابلکه جنگ، در همه

جناح  گردد که کدامپرده گفته باشیم، به این بر مینیست یا، بی ی فرسایشیپدیده

تری را از پا در آوَرَد )یعنی پسر، پدر، دختر، مادر، برادر، خواهر، های بیشتواند انسانمی

سازیِ تعمدی به تر(. آیا این معدومفرزند، پدربزرگ و مادربزرگ، قوم و خویش، و بیش

ومیر دائمی تر از مرگارزد؟ آیا فرونشاندن عطش قدرت مهمبه آن هدف مییابی دست

 ست؟هاسایر انسان
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دهیم گونه با طیب خاطر رخصت میای که اینی سنگدالنهقداست زندگی با شیوه

 ها ستانده شود، از نظرها پنهان مانده است.از دست انسان

 یا، شاید اساساً زندگی قداستی ندارد!

انه طلببرداریِ منفعتانسان بخش دیگری از محیط زیست برای بهرهآیا زندگی 

، بینانههای خوشرغم تبلیغات چرخشست؟ بهبه منظور دستیابی به اهداف دیگری

وضوح قداستی ندارد. دهد دال بر این که زندگی بهتاریخ از حقایق خوفناکی خبر می

یازندگان ه ابداع شده تا دستست کی ساختگیِ اخالقیقداست زندگی صرفاً یک مسئله

 ها را تحت کنترل خود در آورند.مندی از مزایای آن تودهبه قدرت برای بهره

 کنیم. هرطلبی هستیم که تظاهر به غیر از آن میغایت خشونتهای بهما گونه

رقرار ندرت صلح بکنیم؛ به این دلیل که بهچند که مدام یکدیگر را دعوت به صلح می

کشیم تا ُکشیم؛ میاقعیت این است که به جای آن، به خاطر صلح آدم میشود! ومی

کشیم تا مال بیندوزیم؛ به خاطر کشیم تا از خود دفاع کنیم؛ میخود را نجات دهیم؛ می

رای کشیم؛ بکشیم، برای پول آدم میکشیم، برای کسب قدرت آدم میها آدم میتفاوت

کشیم؛ برای خاک و اقلیم آدم ی آدم میکشیم؛ به قصد تالفکنترل مردم آدم می

کشیم؛ برای کشیم؛ برای عقاید مذهبی آدم میکشیم؛ برای مکافات آدم میمی

« یخساراتِ جانب»کشیم؛ با کشیم؛ برای دستیابی به منابع آدم میدموکراسی آدم می

ی هاکشیم؛ برای دفاع از خود در برابر تروریستکشیم؛ برای استقالل آدم میآدم می

کشیم؛ برای سود و منفعت عنوان عامل بازدارنده هم آدم میکشیم؛ بهبالقوه آدم می

  «حق با زورمند است!»کشیم. گویی کشیم و میکُشیم و میکشیم؛ مدام میآدم می

ایم تا روی خوف و هراس ناشی از ای ابداع کردههای هوشمندانهما حتی واژه

کشی، ا بپوشانیم: پاکسازی قومی، نسلرحمانه از این دست روکشتار بیکشت

هولوکاست، نزاع و درگیری، اقدام پلیسی، زدوخورد، خصومت، رودررویی، مناقشه، 

ی پیشگیرانه، عملیات احتیاطیِ ی نظامی، حملهشده، مداخلهتعرّض، درگیریِ کنترل

 ی حیّ و حاضر است که جنگها همان پدیدهمرزی، که سرمنشأ همگی این رفتاربرون

کار رود و یا چگونه در دهان خود ای برای آن بهکه چه واژهباشد. کشتن، فارغ از آن



 

 

 یابند؟پایان نمیگاه هیچها چرا جنگ 150

ها طهارت توان به گرفتن ارادی جان انسانبچرخانیم، همچنان کشتن است. نمی

 بخشید.

بار تمدن انسانی برای هر مرگِ ناشی از قتل یک انسان به معنی فروکاهی حقارت

 بازماندگان است.

ی عمده داریم که فطرتًا به ی این سیاره، دو وظیفهموجودات زنده ما مثل سایر

ی ادامه -2ها از طریق تولید مثل؛ استمرار بخشیدن به هستِی گونه -1اند؛ هم تنیده

ی هاکه در فناوری به پیشرفتدهد معرّف ماست. و با آنحیات. آنچه در این بین رخ می

ی پاسداشت تمامیت زندگی از ما شیوهایم، شاخص واقعی هویت عظیمی نائل شده

 ی ماست؛ انسانیتی برخاسته از همزیستی.جمله حیات سیاره

ی ما وضوح بارها و بارها به ما نشان داده که اکثریت عظیمی از گونهتاریخ به

ها ازبنیاد نژادپرست، مغرض، متعصب و نابردبار نسبت به کسانی هستیم که به انسان

ت ی طبقاتی یا ملیّفیزیکی، زبان، فرهنگ، مذهب، نژاد، فاصلهلحاظ رنگ پوست، ظاهر 

باشند و همین امر به رفتارهای خاص ناخواسته دامن زده است. در متفاوت از ما می

فاً جویی پرهیز کرده تا صرکنیم تا از ستیزهها را تحمل میبهترین وضعیت، این تفاوت

ر آلِ پذیرشِ بی قیدوشرط یکدیگقی و ایدهکه رفتار اخالجای آن، به«با هم کنار بیاییم»

ها ن تفاوتترین واکنش ما به ایو مبتنی بر انسانیتِ متقابل را پیشه کنیم. متأسفانه رایج

 د.گردست که متناوباً در یک سیر قهقرایی به تعرّض و خشونت منجر میزاییتنش

سرعت  هایی که با تناوب زیاد و با چنانترین عللِ خصومتیکی از عمده

های گردد. بررسی کشاکشباز می« قدرت»گیرد، به دامن ما را می« غیرارادی»

طلبانه در سرتاسر اعصار همواره حول و حوش ثروت، اقلیم و اِعمال اقتدار بر قدرت

، داری یا تولیدی این وجوه در پیوند با یکدیگرند. سرمایهدیگران متمرکز بوده؛ همه

گوناگونِ خود، سرمنشأ نمایش و تجلی قدرت بوده.  کسب و حفظ ثروت، در اَشکال

راه انداخته توسط ی ما بدان متوسل شده و جنگ بهی تعرضاتی که گونهتقریباً همه

اً جنگ اند. عمدتدنبال کسب قدرت بودهاند، یا بهدست داشتهکسانی بوده که قدرت را به

افظت از منافع خود؛ چه ی حاکم بوده برای پیشبرد گسترش یا محهمیشه ابزار طبقه

ها انی زندگیِ اکثریت به نفع اقلیتِ انسبا کنترل منابع باشد، چه اقلیم و/یا مردم. مسئله
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ا شوند تا بمیرند یها انسان به جنگ گسیل میدر میان است. از این روست که میلیون

 نقص عضو شوند، نه برای دموکراسی یا آزادی، بلکه برای کسب قدرت.

ست برای منیّت انسانی. نهایتِ لغزش منّیت است، چه ی خاطریقدرت، تشفّ

رسان، قلدر حیاط مدرسه، رئیس توسط متجاوز جنسی انجام بگیرد، چه همسر آسیب

مآب، جبّار سیاسی یا یک دولت الیگارش. با توجه به اهمیت این رفتار، آدمی دیکتاتور

بعث از ای منحد قابل مالحظهوکم طبیعی، اما متأسفانه تا ست بیششاید بگوید عملی

ی ظاهریِ آن است. ماست و در نتیجه پذیرش جنگ به خاطر مقاصد عدیده زدگیتوهّم

ست که تا بدین حد پذیرای ایی جامعهنظرانه که مشخصهاین شکل از نابخردیِ کوته

 تردیدداری هم نابیناست که بیبار سرمایهجویی و جنگ است، نسبت به اثر زیانستیزه

 ست.های جهانیها و نزاعالعلل تنشعلت

داری برای داری و به موفقیت نیاز مبرم دارد. و سرمایهقدرت به نظام سرمایه

ها یا کنترل نیروهای بازار است ی حیات به ساختارهای قدرت نیاز دارد. ابزار آنادامه

ا محیطی، یستبار فیزیکی و اقتصادی و زیدرازیِ خشونتیا، در مواقع اضطراری، دست

ست که زندگی درازیداری و دستسرِ قدرت و سرمایهی آنها. این اژدهای سههر سه

 گناه را به تباهی کشانده؛ چه انسان، چه غیر انسان.های بیبسیاری از گونه

اندازهایی استریت، فارغ از آنکه به چه دستداری و موتور آن، والعملکرد سرمایه

ی ها دربست به انگیزهریِ نامحدود منوط است. هستیِ آنافتد، فقط به سودآومی

سودآوری وابسته است؛ تا بدان حد که انبوهی از کاالهای اساسی در قالب محصوالت و 

 آور وهای سرسامی خود دور شده و آگهیشوند که از مقصود اولیهخدماتی بازتولید می

دهند. اسم ی را به خورد مردم میوتاز خود محصوالت رفاهیِ غیر ضرورپایان با تاختبی

 تر شود!تر و آسانگذارند تا زندگی سادهمی« پیشرفت»آن را 

ی ی رفع نیاز همه دارد، اما نه به اندازهجهان به اندازه»گفت مهاتما گاندی می

وآز بسته داری به حرصبه زبانی صاف و ساده، جان سرمایه« وآز همه.فرو نشاندن حرص

کننده، بلکه در عوض، به قصد سود تر تولید کند، نه به خاطر مصرفشاست تا مدام بی

 داران خود.تر به نفع سهامبیش

 تواند به حیات خود ادامه دهد.داری بدون سود نمیسرمایه
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داری هم ساختار قدرت را تغذیه داری بوده. سرمایهتعرض، بازوی قدرتمند سرمایه

ی نابودی زندگی بر اثر جنگ متمرکز بوده، ضایعه کند؛ و اگر چه این مقاله صرفاً برمی

 ست نابودی بهداشت و سالمت، محیطداریبزرگ دیگری که از مخاطرات سرمایه

ها انسان اثر طرز چشمگیری بر زندگی میلیونهاست که بهزیست، و زیرساخت

 گذارد.می

یران زیادی وزها، فرمانروایان، امپراتوران، رؤسای جمهور، و نخستشاهان، ملکه

د برای ترین تهدیوتردید بزرگاند که بی هیچ شکوضوح نشان دادهدر سرتاسر تاریخ به

 ناپذیر قدرت بوده است.زندگی روی این سیاره، عطش سیری

ست، در مان که هدف دولت نمایندگیِ دموکراسیوپرورشبرخالف تعالیم آموزش

غافل،  هایبا کنترل و استثمار توده ای قلیل تبدیل شده تاعوض به ابزاری در دست عده

 های عظیم و قدرت دست بیابند.از طریق ایجاد خوف و هراس، به ثروت

ها و های ساکن روی این سیاره به همراه سایر گونهعنوان یکی از گونهما به

موجودات زنده الزم است خوب در آینه به خود نظر بیفکنیم تا به حقیقت هستی خود 

که چه  ایم پی ببریم. مسئله دیگر این نیستیکدیگر و بر سیاره گذاشته و تأثیری که بر

ل دوست تبدیایم: ما به موجوداتی انسانایم، بلکه مسئله این است که چه نشدهشده

 ایم.نشده

 آیا سرنوشت ما از این قرار بوده؟  

 

 پیوند به منبع اصلی:
Why The War Never Ends   

 

http://www.informationclearinghouse.info/52828.htm
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 تاریخی و مفهومی  درآمدیپیش

 ای عدالت اجتماعی در ایرانچندرشته اتبرای مطالع

 

سیر  های عطف تاریخی در خط، دو رویداد مهم به نقطه1367در تابستان سال 

جنگِ  -اجتماعی ایران بدل شدند. یکم، جنگ با عراق خاتمه یافت حیات سیاسی و 

و با تجاوز نیروهای عراقی به مرزهای غربی ایران  135۹شهریور  31سهمگینی که از 

ترین جنگ کالسیک میان دو کشور ز شده بود، جنگی که عنوان نامبارک طوالنیآغا

فرسایشی شده بود،  1361کشید، جنگی که از سال ی بیستم را یدک میدر سده

جام زهر »ی خویش تمام شد، و رهبر انقالب به گفته 1367تیر سال  ۲۹سرانجام در 

هزاران  ]...[حد را پذیرفت. دوم، سازمان ملل مت 5۹۸ی و ایران قطعنامه« را نوشید

به صورت  1367های مرداد و شهریور های مختلف سیاسی طی ماهمخالف با پیشینه

 . فیزیکی حذف شدند

که  رویداد نخست کشور را از شرّ یک اقتصاد جنگیِ ویرانگر رها کرد و در حالی

بازسازیِ پساجنگ یا « سازندگی»ی مشهور اقتصاد رانتیِ ایران در حال گذار به دوره

رؤیت کردند(، گسستی فزاینده اما قابلبود )همان سازندگی که آن را در بوق و کرنا می

به جریان افتاد، « انقالب مستضعفان»های انقالب پنجاه و هفت یعنی و مهم از آرمان

های فراوان در یک جنبش های مختلف با فداکاریانقالبی که در آن، مردم از گروه

دموکراسی و عدالت اجتماعی  ]رسیدن به[بخش ملی برای مردمی و آزادی خشونت،بی

مشارکت کرده بودند. رویداد دوم سپهر سیاسی ایران را در وحشتی عمیق فرو برد، زیرا 

یک های ایدئولوژی نسلی از مدافعانِ عدالت اجتماعی بود که رگهاین رویداد نماد تصفیه

ی سیاسی، تعدد های چندگانها[ حذف دلبستگیمتنوعی داشتند، و ]این رویداد همان

های جنسیتی، قومیتی، طبقاتی و دینی خارج از چارچوب تشکیالت حاکم بود. پیشینه

ها هزار تن( نسل کاملی از فعاالن پساانقالبی با توجه به مهاجرت دسته جمعی )تا ده

ش دیگری جز ، این تصفیه که به هر رو137۰ی و اوایل دهه 136۰ی میان اوایل دهه

 -( ۲۰1۲) 1به زبان ایان انگِس -ی مشخصِ نیافتنی بود، نمایانگر برنامهاین دست

                                                      
1. Ian Angus 
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متنوع آرمان عدالت اجتماعی بود؛ در واقع،  ۲سپهر سیاسی از عامالن 1«پاکسازیِ»

های سپهر سیاسی از آنانی بود که همچنان بر سر آرمان« پاکسازی»ها حاکی از تصفیه

ایستاده  3موکراسی، عدالت اجتماعی و ابراز وجود پسااستعمارییعنی د 1357انقالب 

گاه که کسانی که بیانگران عدالت اجتماعی بودند را به سکوت کشاندند، بودند. آن

شد.  نشینناچار گوشهبهگفتمان عمومیِ عدالت اجتماعی و دموکراسی مشارکتی مُرد یا 

ی نسلی از مدافعان عدالت اجتماعی، گامی ضروری بود که رویداد دوم، یعنی تصفیه

شد تا فرایندهای اجتماعی و باید پس از رویداد نخست، یعنی پایان جنگ، برداشته می

که با کمال تأسف چنین به نظر شدند. یا اینسیاسی )نولیبرال( بدون مانع اجرا می

 رسد. می

 جنگ« نعمت»

اللّه خمینی بود. های مشهور آیتبود، و این یکی از جمله« نعمت الهی»جنگ یک 

اللّه، جنگ یک نعمت بود زیرا برای ملت ایران فرصتی تاریخی فراهم ی آیتبه عقیده

ضرورتِ اتکا بر خود و کنار گذاشتن امید به »بخش، با کرد، تا در صف اول اسالم رهایی

دید بخشی می( کنار بیاید. رهبر انقالب هنوز جنگ را جنگ آزادی۲۰16« )هاخارجی

را سرانجام محقق کنند. « ]اصیل[ی بازگشت به خودِ آرزوی دیرینه»توانست که می

جا که در حدود یک سال ی ایران پساجنگ را ندید )از آناهلل خمینی بخش عمدهآیت

ی درونی ند که اعضای حلقهتوانست بدابس فوت کرد( و ]طبعاً[ نمیپس از آتش

 های کلیدی را پساطرافیانش برای کشور چه سوداهایی در سر داشتند، آنان که پست

های آتی حکومت کنند. از مرگ امام به طور جمعی به دست آورند تا بر کشور در دهه

نماد دفاع دلیرانه از انقالب « دفاع مقدس»بود: « نعمت»راستی یک بهبرای امام، جنگ 

عراق  ]وقت[صدام حسین رهبر  یطلبانهتردید جنگ حاکی از مانورهای جاهد. بیبو

های غربی که آرزو ی ارضی به نفع خویش بود، و قدرتوفصل ادعاهای دیرینهبرای حل

                                                      
1. clearance 
۲. agents 
3. postcolonial self-assertion 
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خود  راستی ازبهکردند. ایران داشتند انقالب ایران شکست بخورد، صدام را تشجیع می

قالب مردمی، دفاع از خود خیلی زود در گفتمان عمومی کرد، اما در بستر یک اندفاع می

ها شیعی را به خود گرفت، جنگی که ایرانی« بخشجنگ آزادی»و دینی شکل و شمایل 

هایی که طبق پروپاگاندای رسمی، های فراوان به دوش کشیدند، فداکاریبا فداکاری

 یدست خلیفه ی جمعی شهادت حسین بن علی )امام سوم شیعیان( بهیادآور خاطره

میالدی بود. کمر ملت زیر بار جنگ شکسته بود، اقتصادی  6۸۰اموی )یزید( در سال 

های بزرگی از آن[ های عمیق خورده بود و ]بخشویران به جا مانده، و کشور زخم

پساجنگ پدید آمد. اما در جهان  کمابیش ویران شده بودند: در این فضا، ایرانِ

که زیرِ رگبار پروپاگاندای حکومت قرار داشت، ایران کشور  شناختیِ پساانقالبینشانه

شد که در برابر شیطان، نیروهای گناه و قربانی اما در عین حال مغرور تصویر میبی

شان ایستاده بود. برای نخبگان سیاسی ایهای منطقهپالکیو هم« استکبار جهانی»

زیر ردای امام بزرگوارشان بیرون رشد، که اکنون این فرصت را یافته بودند تا از روبه

آیند، جنگ بدین معنا بود که ایران بر موضع خویش ایستاده، یکپارچگی ارضی خود را 

حفظ کرده، و از انقالبش دفاع کرده بود. بنابراین، پایان جنگ فرصت یک چرخش کاماًل 

هموار « دوران سازندگی»راه را برای « دفاع مقدس»جدید را مهیا کرد. گفتمان عمومی 

-1367جمهور وقت علی اکبر هاشمی رفسنجانی )ریاست جمهوری: رئیسکرد و 

ی بعد، کشور لقب گرفت. در دو دهه« سردار سازندگی»ی حکومتی ها( در رسانه1375

با روندی آرام اما پیوسته به دنبال آزادسازی اقتصاد، برچیدن انحصار اقتصادی حکومت، 

های غربی سازی، و سازش با قدرتبرای خصوصی حذف موانع موجود در قانون اساسی

بیرالی های نولالمللی بود که مانع اجرای سیاستهای بینبخشیدن به تحریمپایانبرای 

ی ی طبقهها را به هزینهی اینکوشید که همهمی ]حکومت[بودند. تعجبی ندارد که 

 ایران به دست آورد.   1کارمند و مزدبگیرانِ 

                                                      
1 .working people - ازای فروش نیروی کارشان، دستمزد دریافت شود که در به تمام افرادی اطالق می

شود بلکه تمام فقط شامل کارگران مشغول در سپهر تولید نمی working class کنند. این اصطالح بر خالفمی

گیرد. کنند نیز در برمیکسانی را که در سپهر گردش و تحقق در ازای فروش نیروی کارشان مزد دریافت می

ـ  هستند working peopleهای بزرگ و ... همگی عضوی از ، فروشندگان فروشگاهکارمندان، معلمان، پرستاران

 م. 
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 )پنهان( ایرانای انقالب نیچه

اخالق »ای در باب ( نظریه1۸۸7) ۲تبارشناسی اخالقدر کتاب  1فردریش نیچه

 «تبارشناسی»دهد. اثر او از جنس ارائه می -که قلب اخالق مسیحی است  -« بردگی

کند. به زعم آشکار میشان اولیههای اخالق را از مجرای تکوین فرضاست، زیرا پیش

( و 1۹۸۹:۲6گیرد )ی قدرت است و از مجرای زبان شکل میزاده« خیر»نیچه مفهوم 

و این  همان استاین 3تر جامعه و اشرافیتشناختی و اجتماعی با نظم عالیاز نظر ریشه

اند. به این ترتیب، خیر و شر )به همان( این1۹۸۹:۲۸) 4«با نفس آریستوکراتیک»دو 

کنند. ( پنهان می5آمیزبدعت طرزیزبان مارکسی( خصلت طبقاتی این مفاهیم را )به

شود، یک می« وار در اخالقشورش برده»واکنش طبقات محروم به قدرتمندان منجر به 

نوع احساس ارتجاعِی حسادت که مخرب و آمیخته با خشم است و نیچه آن را 

کند، در نتیجه جدا می ۸را از عامل 7عمل (. اخالق37ْ-1۹۸۹:36نامد )می 6«توزیکین»

(. 45:1۹۸۹رهاند )نیچه شان میشرّ[ را از بار مسئولیت اعمال[عامالنِ 

، توزیکینتحت تأثیر حس عمیقِ « آلودگانشدگان، مستضعفان و غضبسرکوب»

(. در 46:1۹۸۹)نیچه « کنندترغیب می ]به قیام[یکدیگر را با خشم مکارانه و ناتوانی »

از  ۹لحاظ ذهنی و فکری بهی آریستوکراتیک نیچه، مستضعفان قادر نیستند فلسفه

                                                      
1. Friedrich Nietzsche 
۲. The Genealogy of Morals 

3 .obilityN - است  شود در اینتفاوت این واژه با آریستوکراسی که در زبان فارسی، گاه به اشرافیت برگردانده می

که اشرافیت نه متکی بر یک نظام خاص بلکه متکی بر شخصی نظام کاستی دارد درحالیکه آریستوکراسی ریشه در 

کند. ایران پس از اسالم فاقد شود. هر پادشاهی اشرافیت خاص خودش را خلق میو گروهی است که حاکم می

 اند ـ م.آریستوکراسی بوده است. اما برای مثال کشورهایی چون چین و هند آریستوکراسی داشته
4. aristocratic soul 
5. heretically 
6. ressentiment 
7. action 
۸. actor 
۹. intellectually 
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شرایطی که در آن قرار دارند فراروند؛ قادر نیستند )به زبان هگلی( به خودآگاهی دست 

. جویی، تنفر و نابودی نظم )اشرافی( کهن هستندیابند. بنابراین کامالً تحت فرمان انتقام

ل که میاین ای ارباب شوند، بدوناند که به هر هزینهاز نظر ذهنی، بردگان در آرزوی این

ان خود باشند. بردگ بندگی را داشته-یا اشرافیت مالزم )مفروض( برای تغییر نظام ارباب

کنند. اخالق بردگی هیچ ارزش نو، شان راحت میرا از شرّ مسئولیت و تقصیر اعمال

نظم  ]روح[آورد، بلکه صرفًا نظیری به ارمغان نمیهیچ نظم متعالی و هیچ کیفیت بی

 کند. بردگانِ فاتحرحمانه احضار مییک نظم به غایت استثمارگرایانه و بیکهن را در 

های مادی اربابان زندگی و ارزشتحت تأثیر حسادت و آزمندی، صرفاً از سبک

 شان تقلید خواهند کرد اما نخواهند توانست به روح اشرافی دست یابند. پیشین

)عمدتاً( محروم، نامولد و  هایاقتصادی ایران از دلِ بخش-نضج نخبگان سیاسی

شاه داشتند، در دوران پس از  وارسازی غربیدینی، که تنفری عمیق از مدرن-سنتی

است. این واقعیت همواره  1357ایِ انقالب ی نیچهانقالب و پس از جنگ حاکی از جنبه

شناختی )اغلب کمّی و/یا های روشانکار شده است. پژوهشگرانی که با عینک

ی نگرند و بر تحلیل طبقاتی، اقتصاد سیاسی، نظریهمی 1357یک( به انقالب ایدئولوژ

اند. ی انقالب را ندیدهای و اسالم متمرکزند، این جنبهسیاسی، سیاست منطقه

 هایشناسی جمعی و مؤلفهبرده خوب و پرثمر هستند اما توجه را از روانرویکردهای نام

 جامعه منحرف ی متوسط و پایینهای سنتی طبقهفرهنگیِ محافل دینی درون خانواده

اللّه خمینی را آیت 134۰ی هایی بودند که از اوایل دههها همانکنند؛ این خانوادهمی

ات و مناصب کلیدی قدرت را در دوران پس از کردند، افرادی که امتیازحمایت می

جنگ به دست آوردند. به بیان دیگر، برای پژوهشگرانی که بر ساختارهای اصلی تمرکز 

، انقالبی که در غیر این صورت، 1357پنهان در انقالب « وارِشورش برده»کنند می

جدید )به  1برگماشتگانماند. اصیل، دموکراتیک و پسااستعماری بود، پنهان باقی می

ی درونی سیاسی و ی نزدیک ماندن به حلقه( فقط به شکرانه۲پیروی از میلوان جیالس

مشارکت )یا تظاهر به مشارکت( در جنگ به قدرت رسیدند. این برگماشتگان نوخاسته، 

                                                      
1 .Nomenklatura - شد ـ م.بی اطالق میزدر اتحاد جماهیر شوروی به اربابان ح 

۲ Milovan Djilas 
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: نندکها حکومت میبر آن های تودهبا اهرمِ کنارگذاشتن فعاالنه توزی،کینتحت فرمان 

ان هایی که برگماشتگشان برخاسته بودند، تودهیی که برگماشتگان از دلهاهمان توده

های هایی که مظهر خاستگاهآنان را در طول انقالب و جنگ بسیج کرده بودند، آن

 یهای مردم کادرهای انقالبی فداکار و دلبستهاجتماعی نخبگان جدید بودند. توده

های اصیل امام وفادار مختلف( به آرماندادند و )به درجات عدالت اجتماعی را شکل می

شان سرکوب شدند. هایی که در جنگ جان باختند یا به دلیل مخالفتبودند، همان

هایی که خود نیز از طبقات فرودست برخاسته بودند، طبقات محروم را )به زبان نوکیسه

این کار ها از کردند، اما هدف این نخبگان و نوکیسهمی ]قیام[به  1«ترغیب»نیچه( 

هایشان بود. در دوران پس از خواسته ]ارضای[همانا اندوختن ثروت و قدرت برای 

پذیر به حال خود رها شدند تا روی پای خودشان بایستند، های آسیبجنگ، فقرا و گروه

رشدی از نخبگان که از طبقات فرودست برخاسته بودند، تحت بهروکه گروه  در حالی

 ی حاکمی بودند که ]درقه برای تقلید )ناموفق( از همان طبقهو مساب توزیکینفرمان 

[ برانداخته بودند، اکنون مناصب سیاسی، امنیتی و نظامی کلیدی را به 1357سال 

دست آورده بودند. بنابراین هیچ تعجبی ندارد که الیگارشی اقتدارگرایی پدید آمد که 

 دموکراسی و عدالت اجتماعیود. دار سازمان یافته بو آب حول یک حکومت رانتیِ نان

اند. رساین الیگارشی خوراک نمی توزیکین به -وهفت پنجاه های اصلی انقالبآرمان -

ناپذیر و اندوزی سیریپایان و مالهیوالیی جدید، کنترل بی ۲برای این خیمایرای

 شان به بایگانی تاریخ مستلزم آن بود که همانی آکنده از محرومیتسپردن گذشته

هایشان بودند. به همان میزان که مردمی را فراموش کنند که زمانی شریک محرومیت

 گرفتند، درآوردن مناصب اقتصادی و قدرت سیاسی اوج میدستنخبگان حاکم در به

همه، این کردند. مهم نیست. با ایناجتماعی و در انظار عمومی سقوط می 3منزلت

                                                      
1 .Exhorted - ترغیب»نبودن، از است که به دلیل رایج « تمشیت»در زبان فارسی  معادل دقیق این واژه »

 استفاده کردم ـ م.
۲. chimera 
3. status 
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طرات و خا ی آکنده از محرومیتها بود تا تقاص تمام آن گذشتهفرصتی تاریخی برای آن

 که از محرومیت و حقارت داشتند پس بگیرند.را ای شدهدردناک و درونی

 سازی اقتصاد ایرانخصوصی

کردن فقر و محرومیت به یکی از وظایف اصلی جمهوری اسالمی کنبنابراین ریشه»

انقالب »(. اما در پی 6۰: ۲۰۰7)آموزگار « ز اهداف اصلی رهبرانش تبدیل شدو یکی ا

های باعث شدند تا توده« دوران سازندگی»های ، سیاست«مستضعفان

ای که زمانی جمهوری اسالمی را به قدرت رسانیده بودند کنار شدهراندهحاشیهبه

ی های لفاظانهههای عدالت اجتماعی انقالب اینک به خدعگذاشته شوند. رگه

مردان بود تا توجه محتوایی تبدیل شده بود که در انحصار گفتمان رسمی دولتبی

کمابیش  چرخش جدیدهای اقتصادی جدید منحرف کنند. عمومی را از سیاست

های اصلی انقالبی بود که روزگاری ایرانیان را متحد کرده بود. با از آرمان برگردانیروی

 ماند. پاشیدگی اجتماعی نمیز انقالب چیزی جز اقتدارگرایی و ازهمبرگردانی، ااین روی

 سازی در اقتصاد ایرانی شواهد آماری برای اثبات خصوصیاین نوشتار به دنبال ارائه

نیست: چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. عالوه بر سیاستی که دولت 

(، و عالوه بر ارزیابی ۲۰1۲) کنونی ایران یعنی دولت حسن روحانی اعالم کرده است

(، مطالعات ارزشمند پرشماری ۲۰۰7المللی پول )جبلیلی و دیگران جامع صندوق بین

گذارند )بهداد و نعمانی اند که همگی بر این چرخش اقتصادی صحه میانجام شده

سازی یعنی (. در ایران، خصوصی۲۰۰7، آموزگار ۲۰۰۹، مولوی ۲۰۰۰، بهداد ۲۰۰۲

قانون اساسی )که از  44، اصل 4اقتصادی حکومتی، که ذیل فصل  واگذاری بخش

برد( مشروعیت یافته است و به حکومت های حکومتی، تعاونی و خصوصی نام میبخش

کند. با توجه به سهم ونقل، صنایع و منابع عمده را اعطا میحملانحصار بر ارتباطات، 

درصد اقتصاد ایران مشمول  ۸۰درصدی حکومت از اقتصاد، چیزی در حدود  7۰تقریباً 

ای اللّه خامنه، رهبر ایران آیت13۸4(. در سال 67: ۲۰۰7شود )آموزگار می 44اصل 

درصد سهام  ۸۰واگذاری »سازی اقتصاد را صادر کرد و اعالم کرد فرمان خصوصی

ی اقتصادی، عدالت اجتماعی و برچیدن فقر کمک خواهد های بزرگ به توسعهکارخانه

یک مانع به  44(. برای اجرای این سیاست، اصل ۸: ۲۰۰۹شده در مولوی ل)نق« کرد
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ف به اعتنایی صردستی پیدا شد: بیدو راه گریز دم»ی آموزگار، رسید. به گفتهنظر می

جوی وهای بخش عمومی، و یا جستو ادامه دادن به واگذاری دارایی 44اصل 

ه تصورناپذیر ب]از قانون اساسی[ ی تخطی هرچند گزینه« »اختیاربخش. "تفسیری"

رسید...، اما تصمیمی نبود که در جمهوری اسالمی عطف به سابقه شود. در نظر می

 135۸برخی از اصول قانون اساسی  ]اجرای[های مختلف از تر نیز کابینههای پیشسال

ها را دور زده بودند، نادیده گرفته خالی کرده بودند، آنشانهآن  136۸ی و اصالحیه

(. خواهیم دید 66-65: ۲۰۰7« )ها تخطی کرده بودندبودند، یا حتی با جسارت از آن

عدالت اجتماعی از مجرای مالکیت  ]تحقق[که دقیقًا به دلیِل تأکید قانون اساسی بر 

ده است تا این چرخش سازی راه افتاحکومتی است که بازی گفتمان جدید خصوصی

 توجیه شود.

ای از ( پیدایش دسته1سازی لگام از سه فرایند اصلی برداشته است: )خصوصی

( برچیدن یا کنار ۲نخبگان اقتصادی که ارتباط تنگاتنگی با حکومت رانتی دارند؛ )

نی های تعاوگذاشتن قوانین و تمهیدات قانون اساسی در خصوص نقش حکومت و بخش

ی متوسط، فقرا و قشرهاِی ی کارگر، طبقه( کنار گذاشتن طبقه3ب(؛ و ))میراث انقال

پذیر )بازنشستگان، معلوالن و بیماران ذهنی( و در از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیب

پذیر از های آسیبهای خیریه. کنار گذاشتن گروهها به سازمانی آناغلب موارد احاله

از حداقل دستمزد، حقوق جمعی و قراردادهای  راه حذف مجموعه قوانینی روی داد که

های عدل، قسط، و انصاف کردند. اقتصاد انقالبی بر ارزشی کار محافظت میمنصفانه

اقتصاد  اند، اینطور که بهداد و نعمانی گفتهاستوار بود اما باید خاطرنشان کنیم که همان

اقعیت دنبال نشد، و اجرای رو هرگز در و)اسالمی( بود. از این 1تر یک ناکجاآبادبیش

(. باید افزود که این آرمان ناکجاآبادگونه، 673: ۲۰۰۲ی آن به کنار نهاده شد )شایسته

پساانقالبی تاحدودی نهادینه  بنیادهایکه در قانون اساسی مشروعیت یافته بود و در 

ی اوج خود رسید. بنابراین، این مدل هرگز شانسی شده بود، در طول جنگ به نقطه

                                                      
1. utopian 
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نداشت که در دوران صلح آزموده شود چرا که در گفتمان عمومی دوران سازندگی، 

 شد. بازتوزیع حکومتی با اقتصاد جنگی یکسان انگاشته می

طور که اشاره شد، جنگ بود که چرخش اقتصادی جدید ایران را توجیه کرد. همان

را به  این فرایند توانستندو چه کسانی بهتر از سپاهیانِ قدرت گرفته در طول جنگ می

راه انداخته و به آن مشروعیت بخشند. سپاه پاسداران از دوران سازندگی و توسعه وارد 

خاتم االنبیا و قرب این فرایند را راه « های سازندگیقرارگاه»فعالیت اقتصادی شد و 

سازی را از طریق خصوصیقدرت اقتصادی تبدیل شدند که  هایانداختند و به کانون

؛ ۲۰13؛ هریس ۲۰1۲؛ علمریزی ۲۰1۰بُرد )آلفونه های حکومتی پیش میقرارداد

 ]در اقتصاد[(. از آن پس، درگیری سپاه و نیروهای مرتبط با حکومت رانتی ۲۰15وهابی 

ی سازی اقتصاد یک گروه نخبهسازی و نولیبرالچندین برابر شده است. خصوصی

ند آزادسازی اقتصادی دو چیز را اقتصادی دستچین را به وجود آورد. بنابراین، فرای

ی مردان و وابستگان نظامهای دولتهایی که به باالترین رده، فقط آنیکمتضمین کرد: 

بودند از این امتیاز انحصاری برخودار بودند که به کلیدداران  ها وصلو امنیتی آن

 یبقهها طدوم تبدیل شوند. آنهای دستکاریسازی از مجرای توزیع پیمانخصوصی

، نظام توزیعی ایجاد شد که در آن، از دومجدیدی را حول حکومت رانتی شکل دادند. 

هایی که پیوندهای مستحکمی با نخبگان حاکم ایران فقط آن 1ی کارآفرینانطبقه

های پیمانی ببرند. به این ترتیب، فرایند توانستند سهمی از پروژهداشتند می

 بینیم نداشتهبه نظام رقابتی که در غرب میسازی در ایران هیچ شباهتی خصوصی

دهند مناقصه یا ها را پیشنهاد میاست. در غرب، )ظاهراً( کسانی که بهترین قیمت

هستیم که تضمین  ۲برند. در ایران، ما شاهد نظام مریدپروریهای حکومتی را میمزایده

اند اطند نفع رسسازی عماًل به آنانی که با نخبگان حاکم در ارتبکند که خصوصیمی

سال با توسل به همین  71که  3)چیزی شبیه مکزیک در دوران حزب انقالبی نهادی

 یها این گروه بسته را قدرتمند کرد. بنابراین، طبقهشیوه حکومت کرد(. تحریم

                                                      
1. entrepreneurial class 
۲. clientelist system 
3. Partido Revolucionario Institucional 
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ی بسته( برد از آنچه قطره قطره )از این حلقهکارآفرین ایران که در رکود به سر می

درصد اقتصاد در  7۰کند. در کشوری که در آن، حدود ه میشود، تغذیچکانده می

درصد مالکیت حکومتی را واگذار کند، میزان  ۸۰اختیار حکومتی است که مأمور است 

گنجد. در دوران قدر بزرگ است که در مخیله نمیثروتی که بناست منتقل شود آن

کی سازی به سب( خصوصی13۹۲-13۸4نژاد )ریاست جمهوری محمود احمدی

ای ها سرازیر شد. برای مثال، او سهام عدالت را باب کرد: حیلهپوپولیستی به سوی توده

های عدالت اجتماعی انقالب در عین پیشبرد از آرمان ]ظاهری[برای دفاع 

های حکومتی در میان (. برنامه این بود که سهام شرکت۲۰۰7سازی )آموزگار خصوصی

سال  ۲۰شان در مدت هایی که سود سهامتها خانواده توزیع شود، شرکمیلیون

میلیارد دالر  36برابر با  13۹۲آن در سال  توانست نقد شود. سهام عدالت که ارزشمی

های نژاد یارانهای بود، آن هم در حالی که دولت احمدیهای یارانهبود به معنای پرداخت

این [کرد. برای دیدن تصویر کامل شدت کم میبهمختلف غذا، سوخت، و خدمات را 

ها و کاهش ارزهای خارجی و نیز آزادسازی قیمت ]قیمت[، باید آزادسازی ]فرایند

 (. 131-115: ۲۰۰۰دستمزدها را نیز بیفزاییم )بهداد 

 گفتمان عمومی جدیدپیدایش 

ماعی جتهایش مبنی بر دموکراسی مشارکتی و عدالت امسلماً برای انقالبی که آرمان

ی ها به هزینههای اقتصادی و فاصله گرفتن از این آرمانبود، چرخش در سیاست

هایش همراه بوده است. از آرمان چرخش گفتمانیشود با جمعیتی که هر روز فقیرتر می

های فکر حکومتی به دقت، آرام اما گفتمان جدید در چندین کابینه و از طریق اتاق

ند تا کوپرداخته شد. چند ویژگی کلیدی به ما کمک میساخته با موفقیتپیوسته و 

داری بازار آزاد را سازی، نولیبرالیسم و سرمایهگفتمان عمومی جدیدِ مروِج خصوصی

 بفهمیم. 

م این مفهو °، به جای رد مفهوم عدالت اجتماعی، گفتمان نولیبرالیِ رو به رشدیکم

 گیرد بامساوی میاجتماعی را  زند و عدالترا بر خالف انتظار به اسم خود جا می

ای های توسعه، برنامه]منابع[با اتالف توأم مالکیت حکومتی گسترده اما نامولد و 
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 های تأمین اجتماعیحکومتیِ دچار سوءمدیریت و آکنده از فساد، و نیز نارسایی شبکه

گویی. پاسخ دولتی )خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی( به دلیلِ عدم

دا ی اصیل جطلبانهاز گفتمان انقالبی و برابری« عدالت اجتماعی» که دالِّبه محض آن

شوند، طرفداران شود که موجب انزجار اخالقی مردم میهایی منضم شود و به مدلول

های تنها کارخانهنهسازی )نولیبرالیسم قادر خواهند شد آزادسازی بازار و خصوصی

عدالت ترسیم کنند. « راستین»سان تجلِّی ت اجتماعی( را بهخدمانیز حکومتی که 

سازی احترام به انتخاب و خرد فردی را آزادسازی بازار و خصوصی ]اند کهها مدعیآن[

 - «دولت رفاه»دهد. انگشتِ سرزنش ایشان به سمت با خیر اجتماعی آشتی می

[ ی]به منزله« دولت بزرگ»عنوان به -در ایران وجود نداشته است  هرگزای که پدیده

 کند. ها اشاره میمقصرِ شکست در به ارمغان آوردن عدالت اجتماعی برای توده

جمهور روحانی در موضوعات اقتصادی( و دوستانش رئیسمسعود نیلی )مشاور 

را عامدانه به « عدالت»نژاد، محمد طبیبیان و غالمعلی فرجادی( اصطالح )موسی غنی

مستلزم  «عدالت»کنند تا بتوانند این ایده را به چالش بکشند که ای بدشکل میگونه

ها سپس این محمول اشتباه را پشت است. آن 1رو کارگزاری حکومتبازتوزیع و از این

معرفی کنند. بدیل را به عنوان یگانه  ۲مداخلهعدمکنند تا نولیبرالیسمِ مبتنی بر و رو می

های اقتصاد مبتنی بر خصی )این دو را ستونها حتی حق فردیِ مالکیت و آزادی شآن

عنوان شرط ضروریِ تحقق اخالق شخصی و فضائل اجتماعی بهدانند( را بازار آزاد می

برخالف »گوید می 3نژاد با ارجاع به فردریک هایک،(. غنی۲۰۰۸کنند )نیلی مطرح می

است  4های موجود، عدالت اجتماعی مفهومی است که در نهایت سوبژکتیو و روندهایده

برایش متصور شد که عینی، متمایز و مورد قبول ] معنا[توان محتوایی که نمیتاجایی

 (. 7۸۲-7۸1: ۲۰۰۰« )عموم باشد
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 مالکیت دولتی و نظام انگاری عدالت اجتماعی با، گفتمان نولیبرال از راهِ یکیدوم

های قبلی را سازی سیاستدهد تا وارونهها اجازه میتوزیعی حکومتی به نولیبرال

زجار ها یعنی انراحتی دنبال کنند. گفتمان نولیبرال بر احساس بسیاری از ایرانیبه

گذارد. از بازی عمومی و موجه از فساد دولتی و سوءمدیریتِ منابع عمومی انگشت می

ای بلندمدت و شفاف برای کشور، ی راه توسعهکه در غیاِب هر گونه نقشهآن روزگار

کردن در برچیدن موانع پیشاروی اقتصادِ مبتنی بر بازار آزاد بدون نظارت در لیبرالی

بر اساس این دکترین، که اقتصادیات نولیبرال یا سمتِ »کند. دولت روحانی تکیه می

 نیافتگی در مکانیسم بازار ود اقتصادی، فقر، و توسعهرکو حلشود، راهعرضه نامیده می

، بیکاری، و مشقت رونقیاست. بی داری جهانیادغام بی قید و شرط در نظام سرمایه

/یا ی دولت وقدر که به مداخلهیافته آنتر توسعهاقتصادی در بسیاری از کشورهای کم

سوءمدیریت اقتصادی یا سرشت ربط دارد به  داری جهانطردشدگی از بازارهای سرمایه

  کردن،(. بنابراین، در گفتمان لیبرالی۲۰14زاده )حسین« داری جهانی نداردسرمایه

حکومت مستلزم معنایی کامالً جدید است: عدالت اجتماعی مستلزم  توزیعی)باز(  قوای

است که به عنوان کارگزار رفاه شهروندان عمل کند در حالی که  1ی سیاسیپیکره

سازی اقتصادی مستلزم آن است که قوای توزیعی حکومت در خدمت آزاد

طور بههای حکومتی قرار گیرد. در این مدل، عدالت اجتماعی سازی شرکتخصوصی

ز ی صحیح نیی موجه برای توسعهشود و تنها گزینهمشروط می« توسعه»اظانه به لفّ

ماند )نیلی محور( میمتنظام رقابتی بازارمحور )در مقابل انحصار بازارمحور و حکو

۲۰11 :۲۹ .) 

]عامدان[ رخ داده است:  ۲لغزشسازی، یک ، در گفتمان عمومی نوپای خصوصیسوم

ه به تدریج ب -که زمانی مرجع نهایی گفتمان عدالت اجتماعی بود  -« کارگر»اصطالحِ 

 یتبدیل شده است. اصطالح کارآفرین نیز به تدریج جایگزین واژه« کارآفرین»

ای که در زبان فارسی بارمعنایی منفی دارد و به کسی شده است، واژه« دارسرمایه»

دار حتی گاهی )بسته ی سرمایهبرد. واژهمی شود که از دسترنج دیگران بهرهاطالق می
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شود. بنابراین، کارآفرین بناست یک چرخش استعمال می« دزد»به متن( به معنای 

فش ایجاد کند: کارآفرین همان کسی است هد« دارسرمایه»ی معنایی مثبت در واژه

اندوزی برای خودش. ثروت دار(زایی برای دیگران است، نه )همچون سرمایهاشتغال

)و افزودن چیزی  1آید: هر دو اصطالح بر تولیدمی کارآفرینگذار همراه اصطالح سرمایه

 یبر مشخصه "لغزش"»ی زبانی مهم است زیرا جدید( به جامعه داللت دارند. این حقّه

ی وتنها نیست بلکه مجموعهای تکاشاره دارد، که گزاره "گفتمان"یک 

ین دو اصطالح (. همانندی آوایی ا1۸: ۲۰۰۸)انگس « ها استهایی از گزارهیافتهسازمان

اجازه «( کار»و هم « شغل»کار هم به معنای  -هستند  کاری )هر دو محتوی واژه

های حکومت ممکن شود، بدین صورت که از کسانی که دهد تا چرخش در سیاستمی

کنند حمایت شود و دفاع از حقوق کارگران به )به ظاهر( برای کارگران شغل ایجاد می

 -آورند های اول پس از انقالب را به یاد میکه سالفراموشی سپرده شود. آنانی 

گرا و البته نیز شیعی( هایی که جمهوری اسالمی را رقبایش )عمدتًا گفتمان چپسال

اللّه خمینی از تمجید آیت -ی عدالت اجتماعی را ترویج دهد ـ ناچار کردند تا ایده

ی قدرترین طبقهکارگران گران»، آورند. او اعالم کردرا به یاد می 135۹کارگران در سال 

« رسانند.ها بیش از هر گروه دیگری به جامعه نفع میدهند، آنرا تشکیل می جامعه

های عظیم جوامع انسانی را کارگران با دستان نیرومندشان به حرکت در چرخ»

 ها مهم(. این گفته۲۰15)خمینی « آورند. حیات یک ملت مدیون کار و کارگر استمی

خواستند نمایندگی طور میهگرا چدهند که حاکمان اسالمتند زیرا نشان میهس

 ناپذیر بودند بربایند. توجه کنیدها که در دفاع از کارگران و فقرا تزلزلکارگران را از چپ

 پذیر و نیز زنان در رژیمهای آسیبها، گروهکه محوریت کارگر )و بنابراین فقرا، اقلیت

ی سیاستی خواهد بود که از حقوق محرومان ن مستلزم توسعهجدید( در این گفتما

پاسداری کند، یعنی حکومت باید کارگزار صیانت از شهروندان باشد. با نشاندن 

 های بازار را جایگزینمکانیسم °سازی، گفتمان خصوصی«کارگر»بر جای « کارآفرین»

اقتصادی، )در ظاهر( از  وریهای بازار به یمن بهرهکند، مکانیسمکارگزاری حکومت می

رو، شود. از اینسست می حقوقکنند. به این ترتیب، مفهوم کارکنان محافظت می
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و  «گرایانهبسیار سرگوب»تعجبی ندارد که روحانی قوانین کار و حداقل دستمزد را 

ای که های عمدهیکی از چالش»نویسد: داند. او میموانعی فراروی رونق اقتصادی می

کارگران باید نسبت به « »های کارگری است.ان و کارخانجات ما دارند اتحادیهکارفرمای

 (. ۲۰14زاده )به نقل از حسین« تری از خود نشان دهندمطالبات کارآفرینان نرمش بیش

عمومی را در  سازی بخشو آخری، با توجه به اینکه حکومت اکنون خصوصی چهارم

ات سیاسی در گفتمان جدید به عنوان امنیت و ثب دستورکار قرار داده است،

المللی طور که روابط بینهمان»شوند. های آزادسازی اقتصادی مطرح میشرطپیش

ی هی اقتصادی نیز به نوبکند، توسعهی اقتصادی هموار میباثبات زمینه را برای توسعه

تر خارجی مقاوم کند زیرا کشور را در برابر تهدیدهایتر میتر و باثباتخود کشور را امن

ها پایان ها به خصومت(. وقتی آن۲۰14زاده شده در حسین)روحانی، نقل« کندمی

کوفتن گاه ثبات مورد نیاز برای درهمآنهای غربی سازش کنند، دهند و با قدرت

آورند که تحت تأثیر اثرات منفی های اکثریت ایرانیانی را به دست میایستادگی

(. ۲۰16زاده اند )نک: وهابزنی قرار گرفتهقوق جمعی چانهآزادسازی و برچیدن ح

شده، به دلیل پیوندش با ی کامالً خصوصیدارانهچرخش ایران به سوی اقتصاد سرمایه

ق شناییِ حقورسمیتسازی و بهنخبگان حاکم حریص، به مانعی در برابر دموکراتیک

برخالف اروپا، آزادسازی  (.۲۰1۲فردی و جمعی تبدیل شده است )نعمانی و بهداد 

که شدن سیاسی همراه نیست. اما نکته دقیقاً همین است: ایناقتصادی ایران با لیبرالیزه

توانند برای ایران )یا سایر کشورها( دموکراسی به ارمغان داری و بازار آزاد میسرمایه

و جبهه د در دنیست. و این بدان معناست که ایرانیان دوباره بای بیشای افسانهبیاورند 

 همزمان مبارزه کنند: مبارزه برای عدالت اجتماعی و مبارزه برای ابراز وجود دموکراتیک.

 1ترسازی را که روز به روز تهاجمیهای خصوصیراستی تبعات سیاستبهمردم 

 71دهد که نشان می 13۸۲اند. نظرسنجیِ انجام شده در سال شود، لمس کردهمی

درصد  ۲5که ناراضی هستند، درحالی« وضعیت اقتصادی کشور»ها از درصد از ایرانی

(. نعمانی و بهداد ۲۰۰6درصد کامالً راضی هستند )مالجو  5کمابیش راضی و فقط 
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های همیشه باالی های اقتصادی، روندهای باالی تورمی، نرخبحران»گویند، می

دالیل مختلف بسته  ها بهدهند. وقتی کارخانهکارگران را زیر فشار قرار می °بیکاری

ا به هیابد. مزدها پایین هستند و حقوق کارگران ماهشوند ناامنی شغلی افزایش میمی

افتند. استفاده از قراردادهای جدید، که از بسیاری از امتیازات قانون کار )برای تعویق می

ی انهایگراند ...، رو به گسترش است. کارگران بر اثر پاسخ سرکوبکارگران( خالص شده

ی تدافعی برای مطالبات ابتدایی شان، اغلب به سوی مبارزههایدولت به گالیه

اکنون های کارگران و معلمان که هم(. جنبش۲۲1: ۲۰1۲)« اندشان رانده شدهاقتصادی

های کارگری و شوند. رهبران اتحادیهگسترش است به طور فزاینده سرکوب میبه رو 

(. دولت حداقل دستمزد ۲۰16زاده اند )وهابندمدت مواجههای بلمعلمان با خطر زندان

به [دالر امریکا  ۲36تومان )حدود هزار  ۸1۲رقمی معادل  13۹4ماهانه را برای سال 

میلیون کارگر حتی  7که به ( تعیین کرد. این درحالی است ]13۹4نرخ دالر در سال 

 یقانون کار نیستند )مقالهها زیر پوشش شود زیرا آنتر از این پرداخت میمزدی کم

های زندگی سوم هزینهیک(. این حداقل دستمزد فقط کفاف ۲۰16« میلیون کارگر 7»

(. هفت ۲۰16« حداقل دستمزد کارگران» یدهد )مقالهی چهار نفره را مییک خانواده

خواهان حداقل دستمزد ماهیانه سه  13۹4ی کارگری در زمستان سال ی عمدهاتحادیه

دالر( شدند تا بتوانند  1۰17معادل  13۹4و پانصد هزار تومان )به دالر سال میلیون 

، بیست 13۹3(. در سال ۲۰16« کجایید؟» ییک زندگی آبرومندانه داشته باشند )مقاله

ا ههزینه یها نیز از عهدهبُردند، حتی دوشغلهرنج می« سوءتغذیه»میلیون ایرانی از 

(، و چهل درصد یا سی میلیون ایرانی در ۲۰15« یرانفقر در ا» یآمدند )مقالهبرنمی

 (. ۲۰15« میلیون 3۰» یکند )مقالهزیر فقر زندگی می

جدید  مطالباتی تاریخی فوری برای تصویر باال که ابداً کامل نیست کلیات زمینه

دهد. دو آرمان اصلی، که ایرانیان را از هر دسته و عدالت اجتماعی در ایران را شکل می

متحد کرد، یعنی عدالت اجتماعی و دموکراسی مشارکتی، در  1357ی در سال گروه

همه، برای تضمین حذف اند. بااینروشنی کنار گذاشته شدهبهی اخیر سه دهه

ها نیز های اکثریت بشریت امروز است، صداهای آن آرمانهای انقالبی، که آرمانآرمان

 شدند.باید خفه می
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 پاکسازی عدالت اجتماعی

های را سرکوب کند. اپوزیسیون اغلب موج ی جنگ، رژیم توانست اپوزیسیونه بهانهب

کند. اما کاماًل را هولناک، اهریمنی و وحشیانه توصیف می 136۰ی سرکوب در دهه

شده، دقیق و مکارانه بود. نیروهای برعکس، سرکوب اپوزیسیون در حقیقت حساب

 ارایی چشمگیری پیاده کردند. امنیتی فرایند سرکوب اپوزیسیون را با ک

برای تثبیت قدرت و تشکیل  1شاهد فشار روحانیان 1357ی پس از بهمن دوره

ی های زیادی بود. در پی انقالب، مطالبهجمهوری اسالمی بود. این دوره شاهد کشاکش

همیشگی عدالت اجتماعی و روابط مبتنی بر برابری پیش و بیش از همه به روشنی 

، ترکمن ای )به ویژه در مناطق کردنشین، در دشتو منطقه های قومیتمام در جنبش

نشین خوزستان و تا حدودی در آذربایجان( پدیدار شدند. این های عربقسمت

ها یا سرکوب شدند یا نیروی خود را از دست دادند، به استثنای کردها که جنبش

حل فدرالی بودند که این خواست هم، در جریان جنگ داخلی طوالنی خواستار یک راه

ی حکومت «کودتا» - 135۸ب فرهنگیِ سال ( به زوال رفت. انقال1363)تقریباً تا سال 

 نخستین فرصت برای -کردن آموزش عالی ها زیر عنوان اسالمیبرای تعطیلی دانشگاه

را مهیا کرد.  ۲نواسومِ جمعیت دانشجویی و نیز اساتید و کارکنان ناهمیکی تصفیه

ون زیسیهای اپوی برخی از گروهی رژیم منجر به ایستادگی مسلحانهسرکوب جابرانه

انجامید که  136۰گرا و مسلمان شد و در نهایت به زدوخوردهای خیابانی خرداد چپ

در پی  1361های نظامی را تا ی اعضای گروههای گسترده و اعدام شتابزدهدستگیری

ها و احزاب ها همزمان با سرکوب دقیق و دستگیری اعضای سازمانداشت. این تصفیه

ها از رژیم جدید دفاع ها و احزابی که حتی برخی از آننغیرنظامی ادامه یافت، سازما

ی کنشگران شتاب گرفت. حضور هزاران گزینیِ گستردهکرده بودند. در نتیجه، عزلت

به روشنی یکدست و از هر گونه  1364ی سیاسی ایران تا سال فعال زندانی صحنه

ندانی سیاسی را که حکومت هزاران زاپوزیسیون مشهودی خالی شد. با توجه به این
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 5۹۸ی )پیش از امضای قطعنامه 1367تصفیه کرده بود، فرایند تثبیت قدرت تا سال 

شورای امنیت سازمان ملل متحد که جنگ هشت ساله با عراق را پایان بخشید( دیگر 

 به انجام رسیده بود. 

ی مسلط کنش جمعی در این دوره متعلق به توان دید که شیوهبنابراین می

هایی که خارج از این سپهرهای ملی و سیاست حزبی بود. جنبشی قومی و هاجنبش

یه به حاش -آمیز های تبعیضبه ویژه جنبش زنان علیه سیاست -جمعی بودند  کنش

های قومی یا زیرنهشت جنبش -های شغلی کارگران مانند کنش -رانده شدند یا 

یک  ]ایجاد[که انقالب امکان  های مخالف قرار گرفتند. روشن استسیاست حزبی گروه

ی کرده یافتنای تاریخی دستکم برای لحظهطلب و دموکراتیک را دستایران نو، برابری

ناپذیر نیروهایی اجتماعی بود که به این چرخش تاریخی بود و این به دلیل تنوع کاهش

کنند آن های رسمی حکومتی همچنان تالش میکمک کرده بودند، تنوعی که روایت

مفهومی است که « پاکسازی»نامم. می« پاکسازی»ا پاک کنند. من این فرایند را ر

های اش محل پاکسازیهای اسکاتلندی دارد، کشوری که مناطق کوهستانیریشه

های گوناگون بوده است. پاکسازی عملی دفعی نیست؛ ی شورش، اقوام و زبانگسترده

 (. در مورد ایران، برای آن۲۰1۲انگس تداوم دارد ) 1«ید مستمرخلع»بلکه از مجرای 

که تثبیت قدرت و چرخش سیاسی و اقتصادی بدون مانع انجام شود، برای رژیم ضروری 

کردند، خاموش کند. در های اصلی انقالب را بیان میبود که صدای کسانی که آرمان

ند. دهای عدالت اجتماعی و دموکراتیک به فراموشی سپرده شغیاب این صداها، گفتمان

(، 13۸۸( و سپس در جنبش سبز )13۸4-1376با روی کار آمدن دولت اصالحات )

های های دموکراتیک انقالب بار دیگر با واژگان جدید و در اعتراض به سیاستآرمان

ر ای یافتند، اما عنصی سیاسی ملت جان تازهاعتنایی به ارادهآمیز و بیی تعصبروزمره

 شده مانده است. بیاننشده یا کمعدالت اجتماعی عمدتاً بیان

های آیینی، گرای ایرانی به خاطر ایدئولوژیهای چپرفته، سازمانهمروی

با  های غیراصولیگری یا به خاطر مصالحهگرایی، استالینیسم، باندبازی، نظامیفرقه

ار تباند. به این حال، هیچ یک از این اتهامات از اعحکومت به درستی مورد انتقاد بوده

                                                      
1. continued dispossession 
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ی بیانگران در دوران رژیم سابق( به منزلهنیز حضور چپ در ایران پس از انقالب )و 

گرا گفتمان عمومی عدالت اجتماعی و دموکراسی مشارکتی نخواهد کاست. فعالین چپ

های قومی را همواره در نشینان، و اقلیتی کارگر، فقرا و خوشبار طبقهوضعیت اسف

اند کارگران و فقرا را سازماندهی کنند و اقشار اند و کوشیدهمعرض دید همگان قرار داده

ها را بسیج کنند و توانمند سازند. یک سده است پذیر را آموزش دهند و اقلیتآسیب

محکم پشت فرودستان ایستاده است و مطالباتشان  -مارکسیستی یا مسلمان  -که چپ 

های جنسی و ق زنان و نیز اقلیتناپذیر از حقورا بیان کرده است. هرچند دفاع تزلزل

گرا غایب بوده است، با ای در گفتمان چپکنندهدینی تا همین اواخر به طرز ناراحت

های انقالب بود. به همین دلیل )و نیز به دلیل حال چپ یکی از مدافعان آرماناین 

ض رگیری آتی کشور بود( چپ نیز در معتهدیدی برای تثبیت قدرت و جهت که چپاین

 پاکسازی پساانقالبی قرار گرفت. 

ی ضدیت جانبهمورد حمایت حکومت، یورش همه« روشنفکران»های جدای از حمله

با عدالت اجتماعی ادامه دارد. برای مثال، اندیشمند لیبرال، صادق زیباکالم، 

 اندازد و نسبت به روشنفکرانگراها و پوپولیسم میایران را بر گردن چپ« ماندگیعقب»

(. چنین کژفهمی فاحشی 7۸، 76: ۲۰۰4عسگری  کند )نک: متینبزار بیزاری میا

و  «سوسیالیسم واقعاً موجود»حاکی از یک بحران فکری است: با توجه به فروپاشی 

شکست مسلّم حکومت ایران در به ارمغان آوردن دموکراسی و عدالت اجتماعی برای 

نب اکثریت روشنفکران کشور، این دست ورزی اصیل از جاها و در غیاب اندیشهایرانی

شوند که مسائل بنیادین همچون دار میی ساده را عهدهروشنفکران صرفاً این وظیفه

های سازی کنند و آن را به بلندپروازیعدالت اجتماعی و دموکراسی را ساده

باف نسبت دهند و در عوض، کورکورانه نسل به ظاهر قدیمیِ خیال« یبینانهغیرواقع»

فقیرسازی  ید وآن برای مشکالت خلع حلبه بینش آبکی گفتمان لیبرال بچسبند که راه

های مزبور است که ایرانیان معموالً پاک کردن صورت مساله است. در بستر پاکسازی

 آید. شده بجا به نظر میبازیابی میراث گفتمانی و عمومی چپِ همیشه سرکوب

م، از جنبش اصالحات به این سو، نیروهای نظای گرایانهبا توجه به اقدامات سرکوب

اند. هکردی مدنی و حقوق بشر تأکید میبیرون از حکومت بدون شک بر گفتمان جامعه
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ی حکومت کمک گرایانهگفتمان حقوق بشر در به چالش کشیدن اقدامات سرکوب

رمغان ها کرده است و آگاهی عمومی را به اهای حقوق زنان و اقلیتشایانی به جنبش

 ی گفتمان حقوق بشر است. با اینکنندهآورده است. جنبش سبز شاهد قدرت بسیج

اقد دموکرات ف-حال، این گفتمان درست به مانند همتای غربیش یعنی گفتمان لیبرال

پذیر است مطالبات کارگران، فقرا و اقشار آسیبمفهوم حقوق اجتماعی است و نتوانسته 

ه یُمن ی گذشته، باعتناست(. در دههت به چنین مطالباتی بیرا بیان کند )در واقع نسب

گرایان جوان )هرچند تر به اینترنت و ظهور نسل جدیدی از چپدسترسی گسترده

اند، ولو به برگشته ]صحنه[شمار( موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی دوباره به کم

ی کارگر و نیز مزدبگیران )باالتر از همه، رسد طبقهبه نظر می حال،طور متزلزل. با این

اند تا برای بقای کارگران بجنگند کارگران و معلمان( کنشگران خود را خلق کرده

 (. ۲۰16زاده )وهاب

ن یادی از بیبریم، چپ آیینی تا حد زدر عصر پساکمونیستی که در آن به سر می

های جنسی، های دفاع از هویترفته است؛ در عوض، سوسیالیسم دموکراتیک، جنبش

اند. بومی و ضدفقر به صحنه آمدههای آنارشیستی، و نیز کنشگران سبز، زیستشبکه

ی کردههای رسوبگونه از نو فعال شده است و از زیر الیهی عدالت اجتماعی این مساله

 عمومی و فکری خارج شده است.  فراموشی در گفتمان

 عدالت اجتماعی: دال شناور

قدر که دیرپا، بپردازیم، مفهومی که همان« عدالت اجتماعی»سرانجام، ما باید به 

لی و خواهد مفهوم کگرایی که میبخش، و فراگیر است، تعریفش برای فرد اثباتانگیزه

کند دشوار است. شاید کلید  فهم ۲های خاصی پدیدهرا پیش از مشاهده 1شمولجهان

ه را ب دادهپیششورمندی این مفهوم دقیقاً همین است: مفهوم عدالت تعاریف محدود و 

طلبد، زیرا این مفهوم از طریق انطباق دائمی با نبض دوران، تغییر چالش می

هاِی عدالتیهای جدید برای به چالش کشیدن بیهای جمعی و امکانحساسیت

ای ندارد که مفهومی را مطرح کنیم، سپس همه، فایدهآورد. با اینشده دوام میدرک
                                                      
1. universal 
۲. particular 
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کنیم را مجبور به پیروی از آن مفهوم ی دورانی که در آن زندگی میهای پیچیدهواقعیت

ی و ی مفهومی خود را از تنوع، تفسیرپذیرکنیم. مفهوم عدالت اجتماعی دایره

ف ، طیشناور دالاعی به عنوان یک گیرد. عدالت اجتماش میپذیریِ گستردهکاربست

کند: عدالت جنسیتی، ها را زیر پرچمش جمع میای از مدلولدر حال تغییر و گسترنده

مردمان بومی، و نیز عدالت  1بومی، عدالت برای فقرا، کارگران، دگرباشان،عدالت زیست

 هایش۲ترازیهمی زنجیرهو « عدالت»های قومی، دینی و زبانی. در اینجا دالِ برای اقلیت

ابر گیرد تا در برشدگان را در نظر میعاملیّت سرکوب« عدالت»نقش کلیدی دارند زیرا 

بسیج شوند و شرایط و نیروهایی را به چالش بکشند که کرامت انسانی را از  گرسرکوب

حقوق شاختن رسمیتجا به معنای بهدر این 3«کرامت»کنند. شدگان دریغ میسرکوب
موانع ساختاری  ]وجود[ادین و تغییرناپذیر آدمی است: یعنی زندگی بدون بنی اجتماعی

دارند. این موانع همانا شخصی و اجتماعی بازمی شکوفاییو نهادی که افراد را از خود

پیامدهای انکار شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ضروری برای 

ست که بر نهادهای اجتماعی، شده( از سوی آنانی اخودشکوفایی فردی و جمعیِ )درک

مفهوم عدالت اجتماعی فقط زمانی بروز و ظهور  سیاسی و اقتصادی کنترل دارند.

شود که آدمی بتواند برای حقوقی مبارزه کند و اجرایی میاجتماعی و سیاسی پیدا می

دالت آوردن ع دستسازند. بنابراین، بهکند که خودشکوفایی فردی و جمعی را میسر می

پیکارها برای عدالت اجتماعی شده است. به همین دلیل، اجتماعیاعی یک فرایند اجتم
 . هستند همواره به طور ناگزیری دموکراتیک، مشارکتی و جمعی

دو توضیح مهم باید « عدالت اجتماعی»ی معنای بر این مالحظات فشرده درباره

ق . حساختاری استخشونت  عدالت اجتماعی عمدتاً مستلزم پیکار علیه، یکمافزود. 

سرپناه، پوشاک( و در جوامع مدرن، حق به دسترسی به  انسان به معاش )خوراک،

را تشکیل  حقوق اجتماعیاصلِ بنیادین  درخورآموزش، خدمات درمانی و اشتغالِ 

حقوقی که در گفتمان لیبرال حقوق بشر و شهروندی کنونی کمابیش  -دهد می
                                                      
1. LGBTQ 
۲. chain of equivalences 
3. dignity 
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دادن حقوق رفاه در غرب تالشی بود برای آشتی ی تاریخی حکومتاند. تجربهغایب

سیاسی با حقوق اجتماعی، اما در عصر نولبیرال همین تجربه با شتابی چندان رو به 

هایند و تحمیل های همگی مستحق آنی اقالم ضروری که انسانافول است. مضایقه

ود تمام موانع ساختاری و نهادی فراروی دسترسی مردم به این اقالم ضروری )با وج

از شکوفایی درخور ایشان است.  1هاکردن افراد و جمعشان( در واقع محرومهایتالش

ها ظرفیت انسان برای رشد شخصی و ها نیستند: آنحقوق اجتماعی صرفاً تجلّی ارزش

به تدارک شرایطی اجتماعی بستگی  ]تحققش[کنند، ظرفیتی که جمعی را جذب می

توانست چه آدمی میی میان آنفاصله ۲ی یوهان گالتونگ،دارد که به اقتباس از ایده

. برای گالتونگ، عدالت اجتماعی منجر به اصالح دهدکاهش چه هست را باشد و آن

مفهوم محدود »(. گالتونگ منتقد 1۸5: 1۹65شود )خشونت شخصی و ساختاری می

یا محرومیت از سالمتی... به دستان  جسمانیاز توان انداختن »معنای  به« خشونت

در متن تأکید ؛ 16۸: 1۹6۹است )گالتونگ « خواهدمیکه این عواقب را  کنشگری

جا به معنای علت اختالف میان بالقوه و خشونت را در این»گوید: اصلی است(. او می
چه هست. خشونت چیزی انست باشد و آنتوچه میی میان آن، فاصلهآورمبالفعل می

دهد و مانع کاهش این فاصله را افزایش می بالقوه و بالفعلی میان است که فاصله

در متن اصلی است(. مردن یک فرد بر اثر ابتال تأکید ؛ 16۸: 1۹6۹)گالتونگ « شودمی

 درمان به دلیل محرومیت از خدمات درمانی خشونت است. کارقابلبه یک بیماری 

اش که خانوادهکردن یک کودک به جای رفتن به مدرسه و درس خواندن به خاطر آن

های آتی را در زندگی آن کودک آید، فرصتی تأمین معاش زندگی برنمیاز عهده

هد. داش را افزایش میهای آتیگیی میان فعلیتِ کنونی و بالقوهکاهش داده و فاصله

گ عدالتی است )گالتوندال بر وجود خشونت و بیگی تر بودن فعلیت از بالقوهپایین

در اغلب  -عدالتی اجتماعی بی -این شکل از خشونت (. بدبختانه، 16۸-16۹: 1۹6۹
. بنابراین، عدالت ماندی قوانین پنهان میها و مجموعهموارد در پس اجرای سیاست

ورد اصول م گیری مشارکتی )بر اساساجتماعی مستلزم بازتوزیع منابع از راه تصمیم

                                                      
1. collectives 
۲. Johan Galtung 
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 های موجود سرکوببرابریِ منابع، انصاف و احترام به تنوع و نیز برچیدن شکل»قبول 

 (. 5: ۲۰۰1)فیگین « اجتماعی( است

. حقوق اجتماعی معنادار و شده استدوم، حیات دموکراتیک یک فرایند اجتماعی

عدالت حال، ناپذیر است. با اینخالق از حقوق سیاسِی عجین با شهروندی جدایی

ی اجتماعی مستلزم گسترش سپهر شهروندی فراسوی عضویت اسمی در تنواره

ی کارگران و کارمندان، معلمان، است. این بدان معناست که محرومیت طبقه 1سیاسی

ها از حق آنها به شرایط عادالنه در ایران امروز با محرومیت فقرا، بازنشستگان و اقلیت

شود. بر اساس عدالت اجتماعی، افراد و همراه می تدریجی اما نهان از حقوق سیاسی

های مدنی و آزادی عقیده هستند بلکه تنها مستحق آزادینهها به لطف شهروندی جمع

شان بر اساس دادن به اجتماعاتمستحق انصاف، شرایط عادالنه و مشارکت در شکل

. شمارندمحترم میباشند که کرامت اجتماع و نیز کرامت دیگران را همزمان می اصولی

های آتیِ گیریی جهتهای عمومی دربارهبدون مشارکت دموکراتیک و رایزنی

های معطوف به عدالت اجتماعی، جامعه آبستن فروغلتیدن در اقتدارگرایی، برنامه

 حکومت رانتی غیرپاسخگو و فساد خواهد شد.

 بندیجمع

دموکراسی اجتماعی مؤثرِ ور تاریخ پیکارهای ایرانیان برای عدالت اجتماعی به ظه

در  - گردد. از آن زمان به بعد، چپ ایرانی( بازمی1۲۹۰-1۲۸5در انقالب مشروطه )

مدافع  - های دگم آنو با وجود رگه های سازمانیهای ایدئولوژیک و تجسمتمام شاخه

مطالبات  ۲قدم حقوق اجتماعی و دموکراتیک ایرانیان و زبان گویا و بیانگرثابت

اسی ی سیشدگان بوده است. با توجه به غیبت چپ در گفتمان عمومی و صحنهبسرکو

گیری طور چشمبهعدالت اجتماعی در گفتمان عمومی  3ی اخیر، بیانگریِدر سه دهه

های سرکوبگرانه واکنش فعالین و ضعیف شده است. حکومت اقتدارگرا و سیاست

                                                      
1. body politic 
۲. articulator 
3. articulation 
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رفت، طور که انتظار میهمانها مخالفان نسل پس از جنگ را برانگیخته است. آن

های لیبرال از حقوق در پیکار برای حقوق دموکراتیک را از برداشت 1چارچوب کارشان

اند. دو دهه است که فعالین ایرانی گفتمان حقوق بشر را بشر و شهروندی وام گرفته

حلی اهراند و آن را شود( گفتمانی جهانشمول تلقی کردههای لیبرال بیان می)که با رگه

ی ایران معاصر مملو از اند. برای مدتی، پژوهش دربارهبرای تمام مشکالت ایران دانسته

 وپر دادن به گفتمانزمان با بالپرداختند. همآثاری بود که به سیاست حقوق بشر می

که آننولیبرال از سوی حکومت، افول گفتمانیِ گفتمان حقوق بشر در میان فعالین بی

جر به غیبت تدریجی گفتمان عمومی عدالت اجتماعی شده است. با متوجه باشند من

های اخیر، به نظر ی حکومت در دهههای سرکوبگرانهحال، با توجه به سیاستاین

هد که دتدریج نشان میبهرسد که چرخش شتابناک کشور به سوی نولیبرالیسم می

گارشی در کشوری که الیگفتمان حقوق بشر باید با گفتمان عدالت اجتماعی آشتی کند. 

 کردن دموکراسی و عدالتکند، فرایند اجتماعیامنیتی آن را اداره می-نولیبرال و نظامی

ی قدرت زایای کنش جمعیِ زنان، کارگران، جوانان، دانشجویان، اجتماعی بر عهده

ا هترازانه در میان این جنبشگرایان است. روابط همبومهای دینی و قومی و زیستاقلیت

رهنمون خواهد  عدالت اجتماعیو  مشارکت دموکراتیکهای گاهها را به تمرکز بر گرهآن

محور دیگر بیانگرِ امتیازمند مطالبات عدالت کرد. این بدان معناست که چپ مارکسیست

م که ه - محوربوماجتماعی نیست. یک چپ جدید پسااستعماری، فمینیست و زیست

باید  - خواهی شیعی استطلبی و آزادیو هم برابریمحتوی عناصر )پسا(مارکسیستی 

رسد شکل بگیرد. به نظر می اجتماعی و عدالت پیرامون مطالبات مربوط به دموکراسی

ران گاصطالحی که امروز بتواند عدالت اجتماعی و دموکراسی را در میان اکثریت پژوهش

ی مهم این است که نکته حال،است. با این« دموکراسی اجتماعی»و فعالین رواج دهد 

رهایی »ی اجتماعی اصرار ورزیم: عنوان یک پروژهی چپ دموکراتیک بهبر وجه ممیزه
؛ 47: 1۹۹6)بوبیو « امتیازات برآمده از نژاد، طبقه و مقام غل و زنجیرهای... نوع بشر از 

                                                      
1. terms of reference 
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و جنسیتی، قومیت، باورهای دینی  1از متن اصلی است( و نیز گرایش جنسیتأکیدها 

 بوم پایدار. و زیست

به ] شدههای واردپس از ضربه[ایران  ]هایزخم[رسد جا که به نظر میازآن

آرامی رو به التیام است، پیکارها برای عدالت اجتماعی بهکنشگران عدالت اجتماعی 

ر جامعه پذیهای آسیبامروز باید به فراموشیِ گفتمانی نسبت به شرایطی که به بخش

 ]رسیدن به[های شرطعنوان پیشبهپایان دهند، و همبستگی و شفقت، زنند لطمه می

توانند در صلح و دموکراسی و البته با کرامت زندگی شرایطی که در آن ایرانیان می

 کنند، را دوباره باب کنند.
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 رای  ۱۳۳۹در شکک ر دوفول  د دنیا دمدا اد در سککال  ۱۳۲۰نژاد در سککال شکککراهلل پاک

د یکی ت ران ک حقوق  د ت ران رفت د در ساومان دانشجویان دانشگاه یدتحصیل در رشت

(ا ۱۹۸۲ملی  ود،  د فعالیت سکککیاسکککی پرداخت )هالیدی،  یدهای دا سکککتد  د    او گرده

نژاد علید حکومت شاه  اعث دستگیری د  اوداشت اد شدا چند سال  عد های پاکفعالیت

تی کرد؛ سمارکسی هایگرایشریزی گردهی چریکی  ا فکرانش اقدام  د پاید د همراه هم

در مسککیر یس سکک ر  ۱۳۴۸شکک رت یافتا در سککال « گرده فلسککنی »گردهی کد  عدتر  د 

سب دمووش ستگیر د مخ ی  د خارج او ایران  ا هدف ک ساداک د سوی  های نظامی او 

اد در وندان  ا ره ران  (ا۲۰۱۹؛ سککک را ی، ۸/۱۰/۱۳۴۹وندانی شکککد )ردونامد ااتعات، 

ای نزدیس های فدایی او  ملد مسکککعود ر وی د  یژن  زنی را ندمجاهدی  د چریس

اور مدادم توسط ساداک شکنجد شد د او نژاد در وندان  دا پاک(۱۹۸۲داشت )هالیدی، 

؛ ۶۵، ۱۳۵۶نژاد، سکککوی دادگاه نظامی  د ح ب ا د  ا اعمال شکککاقد محکوم شکککد )پاک

یار ویادی را در سکککن  ۲۰۱۹سککک را ی،  (ا دفاعیات اد در دادگاه نظامی تو  ات  سککک

 (ا ۱۹۸۲؛ هالیدی، ۴۵-۶۸، ۱۳۵۶نژاد، المللی  لب کرد )پاک ی 

نژاد در ردوهای پایانی حکومت سککلننتی او وندان دواد شککدا اد در مدتی کوتاه، پاک

ستی کد نگرانیتتش سیاسی او عناصر سوسیالی های های ویادی  رای ایجاد یس ائتتف 

های حکومت  دید داشکککتند انجام داد )متی  دفتری، نیات د انگیزه یهمشکککترکی در ار

انجامیدا  ۱۳۵۷دموکراتیس ملی در اسککک ند  یدگذاری    انها  د  نی(ا ای  تتش۱۹۸۴

نسکک ت  های چپتری در مقایسککد  ا دیگر گردهدموکراتیس ملی ردیکرد انتقادی ید   

 ۱۳۵۸گرایی  ود کد در مرداد در پیش گرفتا ای     د، گرده چپ حکومت  دید د 

امی اعتراض کرد؛ اقد« دیندگان» یداور علنی  د سککانسککور من وعات د تعنیلی ردونام د

نژاد او (ا پاک۱۹۸۲نژاد شککد )هالیدی، کد منجر  د سککرکوج    د د مخ ی شککدن پاک

ها خودداری کرد د  رای دفاع او حقوق ونان د ملیت ا تدای انقتجپرسی شرکت در همد

  یددموکراتیس ملی  د انتشکککار ردونام یدفراخوان دادا اد  د همراه دیگر اعضکککای    

اد کد نژسکککیون ادامد دادا پاکیپرداخت د  د تتش  رای اتحاد تمام نیردهای اپوو«    د»
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 «های مدرن ایرانیتری  سکککوسکککیالیسکککتیکی او پیشکککردتری  د ددراندیش»هالیدی اد را 

 (ا۶/۱/۱۹۸۲؛ نیویورک تایمز، ۱۹۸۲)هالیدی،  اعدام شد ۱۳۶۰دذر  ۲۸دانست، در می

، چند سککاعت ق ل او تظاهرات علید ۱۳۵۸ ماهنژاد در مردادرد  ا پاکپیش  یدمصککاح 

انجام شدا توقیف دیندگان

 

در آن  ۴۰ یههای جریان سوسیالیست مستقل که شما در دهسرچشمه

 مشارکت داشتید چه بودند؟

 ست نیردهای سنتی    یهدهندظ ور کرد،  اوتاج ۴۰ یدچپ مستقل نوی  کد در ده

ملی( د او  ی  رفت  امید نس ت  د شوردی د  یداپوویسیونِ دردن ایران )حزج توده د    

او چی   هاییگیری حمایت ست د دشمنی  ا شوردی در ا تدا  د شکلچی   ودا ای    

اما  ۱دام  ود کد ای دن ساومان انقت ی او حزج توده  دا شد د او چی  حمایت کردا

ارگیری کدم ودد دیدند کد چی  چد کارهایی کرد؛ او الس ودن  ا دمریکا گرفتد تا  دمر

اور اتخاذ مواضعی علید  ن ش ضد گرایاند در انقتج فرهنگی د همی ردیکردی ملی

شوری م اروات چی  کد ک یدکارگیری نظریدانستیم کد  دامپریالیستیا ما ای  را هم می

 ود در کشور ما عملی نیستا مردم خواهان یس خط ایرانی  رهمستعمنیمدد  فئودالینیمد

ی ای  گیرمستقل  ودند د نزاع میان چی  د شوردی د درک داقعی  ایگاه چی   د شکل

اعراج د اسرائیل پیش دمد کد تأثیر  ۱۹۶۷خط مستقل کمس کردا  عد او دن  نگ 

ییر دادا ایران تغ زرگی ردی نسل ما گذاشتا ظ ور  ن ش فلسنی  دضعیت کلی را در 

ما دیگر  ستجو د پیداکردن یس مدل خار ی  رای م اروات در ایران  ید عد او دن مسئل

د یافت  پایگاهی مستقل او ره ران مذه ی  ودیما  ن ود،  لکد ما در پی کسب حمایت

رد د هم کفلسنی  هم یس م نای نظری کد  رای ایران کار ردی  اشد ارائد می یهم ارو

                                                      
که  گرفتسازمان انقالبی حزب توده ایران، گروهی از اعضای جوان حزب توده با گرایشات مائوئسیتی را در بر می. 1

 ، منشعب شده بودند. ۴۰ یههای حزب در دهبه دنبال مخالفت با سیاست
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کرد کد ش دای های عینی د مادیا  ن ش دردنِ ایران احساس می رای حمایتمنا عی 

فلسنی  ش دای خودش استا ای  قضید  اعث  رانگیخت  احساسات ویادی شد د ای  

کردند در  ریان کودتای شد کد مردم احساس میاحساسات مخصوصاً او ای  ناشی می

 دن دا داده  ودندا  ای نکرده د  دها ق رماناند رفتار کمونیست ۱۳۳۲

 

 کردید؟زمان آغاز طراحی اقدامات چریکی با چه کسانی همکاری می

 ۴۰ یدملی  ودیم د همدیگر را او ددران  ن ش ادایل ده یدما همگی در اصل او    

شناختما ما  ا گرده دیگری او را می ۲د مسعود احمدواده ۱شناختیما م ،  یژن  زنیمی

 ۱۳۴۹  م   ۱۹هایی کد در اور  ا چریسکردند د همی ها کار میها کد  ا فلسنینیایرانی

 د ایستگاه پلیب در سیاهکل حملد کردند، تماس داشتیما م  سعی کردم  رای دمووش 

رج دستگیر شدما العمتر  عد او مرو در نزدیکی شط ۲۰۰گرفت  او کشور خارج شوم، اما 

های یکی او افرادی کد دستگیر شده  ود ویر شکنجد حرف ود د ای  منت ی  د دستگیری

 عدی شدا  ا ای  حال چند ن ر او افراد ما توانستند فرار کنندا  عد او دن  رخی او افراد  رای 

ایران د کرد رفتند،  رخی دیگر  کار کردن  د رادیو  غداد کد  رای ایران  رنامد پخش می

  ۳ها  د ظ ار رفتندا اوگشتند د دستگیر شدند د  رخی هم  رای  نگ  ا چریس

 

 شرایط زندان در زمان شاه چگونه بود؟

های م  معموالً در تا ستان  د وندان  ندرع اس در  نوج ایران د در ومستان  د وندان

                                                      
در زندان  ۴1۳۵های فدایی خلق، در سال گذاران سازمان چریکپرداز سیاسی و یکی از بنیانبیژن جزنی، نظریه. 1

 اوین به قتل رسید. 

های فدایی خلق، در دادگاه نظامی گذاران سازمان چریکپرداز سیاسی و یکی از بنیانمسعود احمدزاده، نظریه. 2

 تیرباران شد.  1۳۵۰شاه به اعدام محکوم و در اسفند 

ی نظام سلطنتی در عمان میالدی برای سرنگون ۶۰ یهگرا، در دهبخش ظفار، گروه سیاسی چپآزادی یهجبه. ۳

 گرفت.  شکل
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ها ما دنشدنجد میام شکشدم د ق ل د  عد او محاکمدقلعد فرستاده میشمال ت ران یا قزل

کد م  ام، شاه فرد خو ی است د ای کردند دادارم کنند تا  گویم اشت اه کردهتتش می

ام شناختد شده  ودا دن ایی کد کمونیست نیستما اما ای  امتیاو را داشتم کد پردنده

 شدند د  سیاری او دن ا سعیاو م  شکنجد می  یششان  رای   ان ناشناختد  ود اسامی

د لرویدا اد  ردند خودشان را  کشندا  د یاد دارم مرد  وانی را ددردند کد پاهایش میک

قصد خودکشی تتش کرده  ود کد خود را او پنجره  د  یردن پرت کند اما فقط ستون 

ای را تی دک یدام د نیردی نوشتهدانتد را خواند« ددوخ»فقراتش دسیب دیده  ودا م  کتاج 

 ا دارد کسانی کد  د ای  یدهم»ام: های   نم  ود، احساس کردهکد  ر سر درداوه

 هیچ تماسی  ا دنیای خارج نداشتیما ۱۳۵۶تا سال «ا شوید، امید را رها کنیدمی

 رای هشت ماه در سلول ان رادی  ودم د خیلی  عدتر او دن شنیدم  ۱۳۵۲او اداسط سال 

رفتد  ودا چندی  عد دن ا ا اوه دادند  نگی میان اعراج د اسرائیل درگ ۱۹۷۳کد در اکت ر 

کد صلیب سرخ دارد وندان شود، ومی  وندان را فرش کردند د  د ما ا اوه دادند تا 

صورت کما یش دواد  ا نمایندگان صلیب سرخ گ تگو کنیما ما همچنی  توانستیم  د

رشوه  هزار ریال ۲۰هایی  رای خواندن دریافت کنیما  د یکی او نگ  انان وندان کتاج

 ۱را  رای ما  یادردا« اعراج  ددن ستای »دادیم تا یس نسخد او کتاج 

پس از آزادی از زندان، مجدداً فعالیت سیاسی را آغاز کردید. شرایط 

 کنید؟کنونی ایران را چطور ارزیابی می

توان مشاهده کردا ما درمیان دد موج وندگی در ای  انقتج یس  ریان مدادم را می

م شوند، حاک یدهمد چیز در دینده تغییر خواهد کردا اگر متها ت دیل  د ا قکنیم د می

اینس دغاو شده استا مردم نس ت  د گردانند کد ای  ردند همها ردی  رمیمردم او دن

کنندا یس ه تد  عد او دنکد او وندان  یردن دمدم کسی تر او مذهب حمایت میگذشتد کم

                                                      
1. Halliday, F. (2013). Arabia Without Sultans. New York: Saqi. (First published in 

1974. 
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ام د م  پاسخ دادم ندا اگر ای   م وری استمی دفاع کرده یهاو م  پرسید کد دیا او اید

 ینیم  ریان پذیرفتما اکنون ما میتوانست مترقی  اشد، دن را می م وری می

 ورژداوی کد او انقتج حمایت کرده د  ا شاه  نگیده  ود، در حال او هم خرده

ند اما  د نزاع  کشان ها تتش دارند ما راگسیختگی است د  د چپ متمایل شده استا دن

  تریسرعت پیش رفتد د م مما  اید او رددررد شدن خودداری کنیما  ریان راست  د

تی راسهای فاالنژ دستخنری کد در  را ر ماست ند او سوی ارتش  لکد او سوی گرده

استا اگر  توانیم چند ماه دینده را ددام  یادریم، ممک  است  توانیم  ا دیگر نیردهای 

ی حال امیدمان  یشتر  د او هم گسیختگها متحد شویما  ا ای دیژه ملیتراتیس  ددموک

 راست است تا اتحاد چپا
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 از وستتت  ی هایبخش در مردم عمومی مبارزات آغاز از ماه هشتتت  تقریبی گذشتتت  با

شور سفناک، و مهم رخداد دو شاه، حکوم  عل ه ک  اس نم سوزیآتش یواق ه یکی ا

 ژاله م دان در 1357 شتتتهریور 17 کشتتت ار آن پی در و 1357 مرداد 28 در آبادان رکس

صابات شروع برای آغازی ینقطه تهران، س رده اع   نف  صن   کارمندان و کارگران گ

صاب دهیسازمان یزمزمه پس آن از شد. شاه حکوم  عل ه ایران  م ان در عمومی اع 

شگاه کارکنان صفهان و ش راز و تهران در نف  شرک  و پاالی  دیگر و انآباد و تبریز و ا

  . شد آغاز جنوب در نف  صن   مراکز

 ترقدیمی ف االن و جوان نامهندستتت و کارمندان کارگران، شتتتام  نف  کارکنان

صابات و کارگری سازماندهی تجارب که کارگری  در ش نپ  هایسال صنفی موفق اع 

 در1353 ستتال صتتنفی اع صتتاب یتجربه با ویژهبه و داشتت ند خود با را آبادان پاالیشتتگاه

 «اع صاب مخفی هایکم  ه» ایجاد با 1357 انقالب مقطع در بودند، آشنا تهران پاالیشگاه

شبرد برای «هماهنگی ی کم  ه» ایجاد و صابات پ   آغاز را ودخ هایف ال   کارگری، اع 

 وس یک در مردم نزد که دوران آن یشدهقطبی دو و انقالبی و مل هب فضای در کردند.

 داش  ارقر خم نی الهآی  دیگر سوی در و بود هابدی تمام مظهر دیک اتور عنوانبه شاه

 ق مستت  منافع یدرباره ستتازنده هاینظریه و منستتجم دیدگاهی بدون کارگری جنبش ،

هداف از دق ق اطالع بدون و خود  قرار انقالب سأر در که مذهبی رهبران عملکرد و ا

ق  مالی منبع بدون تر،مهم همه از و بودند گرف ه ندازچشتتتم با صتتترفاً ، مستتت   که یا

 اتس سأت در را سراسری و عمومی اع صابات داش  نظر در را شاه حکوم  کردنساقط

 کرد. دهیسازمان شاه سرنگونی تا ایران نف ی

نه گزارش خوانی باز  و کارگران و  کارگری ف االن از گروهی که زیر یروزا

 اهم مهر از – انقالب مقطع ر د آبادان پاالیشتتتگاه در فنی و م خصتتت  و جوان کارمندان

                                                      
در  1357را گروهی از کارگران جوان و فعاالن کارگری که در مقطع انقالب  ی پاالیشگگگ اب آاادانگزارش روزانه .1

ش اب آاادان کار می ستی کردند و گرایشپاالی سیالی سو شتند تهیههای  ضو یک می دا کردند. آنان در آن زمان ع

شکیالت کارگری محلی تحت عنوان  )متحدین خلق( اودند. این گزارش « ی کارگرمبارزان راب ایجاد حزب طبقه»ت
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 از کلی و مختصگگر ایتاریخچه کردندمی تهیه – شگگاب سگگرن ونی مقطع تا 1357 سگگا 

 این .کندمی ارائه نفت شگگرکت کارمندان و کارگران ازرگ اعتصگگاب دو گیریشگگک 

 اعتصگگاب  هدایت و دهیسگگازمان ینحوب اعتصگگاب  مخفی هایکمیته عملکرد گزارش

 منااع تأمین ینحوب حدودی تا و موجود نیروهای تنوع همبسگگت ی  و ارتباط یشگگیوب

صاب مالی هایصندق نبود شرایط در مالی ضیح را کارگران اه متعلق اعت  د.دهمی تو

شک  سوسیالیستی در میان گیری و فعالیت هستههمچنین این گزارش  های کوچک 

ی  تشک»آنان را از طریق این همکاری  ینحوب و سازدشکار میآرا  پاالیش اب کارگران

  کند.را ایان می« اعتصاب یکنندبهماهنگ یکمیته
  است. آاادان پاالیش اب در ازرگ اعتصاب دو اه مراوط زیر گزارش

 1357 آاان و مهر اعتصاب گزارش -1

 135 دی و آذر اعتصاب گزارش -2

 1357 سال در آبادان پاالیشگاه در اعتصاب از روزانه گزارش

 1357 سال در آبادان پاالیشگاه یدرباره مختصری

ش اب صفیه ایھمجتمع ترینازرگ از یکی آاادان پاالی ست جهان نفت یت  دودح که ا

 روزانه و است کارمند و کارگر زارھ چندین دارای و است شدب تأسیس پیش سا  7٠

شکه زارھ6٠٠ حدود ساعت( 24 ( صفیه آن در نفت ا صوالت .شودمی ت  ی عمدب مح

 .شودمی صادر آن یعمدب اخش که است ..و. موتور روغن چراغ  و گاز نفت انزین  آن

 قرار کارگر و کارمند و گر کار هزار ایسگگت حدود 1357 انقالب مقطع در آمار اه انا )

  اودند.( کار اه مشغو  آاادان پاالیش اب در دادی

 تعمیرات -2 پروسس -1 : گرددمی تشکی  اخش دو از کلی طوراه پاالیش اب

                                                      
ستین اار در دی سان جوانی  1357ماب نخ شک  عمدتاً از کارگران فنی و کارمندان و مهند شد. افراد این ت شر  منت

های در پروژب 5٠ی های پیش از انقالب در دهههای سوسیالیستی و سندیکایی داشتند و در سا اودند که گرایش

صنعتی اه ش ابعنوان کارگران پروژب مختلف  شیمی ها وای  در پاالی ساختمان پترو سات  سی اب سازی نیروگها و تأ

 صفوی( های داخ  قالب ][ از من است. )محمدافزودب  کردند.اتمی دارخوین کار می
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 تمام شگگام  که هددمی تشگگکی  را پاالیشگگ اب اخش ترینحیاتی پروسگگس‐ 1

صفیه یهادست اب  از کی هر .شودمی غیرب و گوگرد چراغ  نفت انزین  نفت  تولید و ت

 همین  شودمی ادارب نفر 6 الی 3 توسط ساعته(هشت )نوات شیفت هر در هادست اب

 .است اخش این کارگران همبست ی ضعف عل  از یکی جدایی و پراکندگی

 تعمیرات ( overhaul ) کلی تعمیرات مرکزی  کارگاب شگگام  تعمیرات اخش‐ 2

 پاالیشگگ اب اخش ترینمجتمع  « مرکزی کارگاب» .اسگگت نق وحم  تعمیرات و جزئی

ست ست. دادب جای خود در را متخصص و فنی کارگر نفر صد چند که ا صااات ا  و اعت

 ارگابک این مبارز کارگران و گرفته پایه مرکزی کارگاب از معموالً پاالیشگگ اب اعتراضگگات

 اند.کردب ایفا یمؤثر و فعا  نقش اعتصااات رهبری در

 امانج را پاالیش اب اساسی و طوالنی تعمیرات که است اخشی  overhaul اورهو 

ست اب تعمیرات جزئی  تعمیرات و دهدمی ش اب مختلف هاید س زیاد که را پاالی سا  یا

 یک در مرکزی کارگاب مانند نیز نق وحم  وسگگگای  تعمیرات دارد. عهدباه نیسگگگت 

 شاخ دهد.می انجام را پاالیش اب نق وحم  وسای  تعمیر و اودب مجتمع ازرگ کارگاب

 .است تدارکاتی امور سایر و اتواوسرانی و هاانبار شام  نیز تدارکات

 پاالیشگگ اب ار حاکم پلیسگگی اختناق و فشگگار اهمن  انقالب از پیش سگگا  چند از

 بادار سگگاوا  نظر زیر مسگگتقیماً که گارد حفاظت  جایها اود. یافته تریایش شگگدت

 اراسی موارد در و شد مستقر پاالیش اب یهادر جلوی اود مجهز گرم سالح اه و شدمی

 هیوج شدیدترین اه رؤسا را کارگری ضد قوانین کرد.می فحاشی و حمله کارگران اه

 هاینا تمام .شدمی سرکوب تهدید و پولی تنبیه اا اعتراضی هرگونه و کردندمی اعما 

 کشگگتار و کشگگیدن آتش اه از پس زد.می دامن ترایش را کارگران نارضگگایتی و خشگگم

صور هن ام آن که آاادان رکس سینما یوحشیانه  انجام شاب مزدوران توسط شدمی ت

ست شدب شم  ا صاً آاادان  مردم یکینه و خ صو سبت کارگران خ  و پهلوی رژیم اه ن

 تصاااتاع این از است گزارشی زیر متن گرفت. در تریایش اوج او امپریالیستی اراااان

 درآورد. لرزب اه را اشخارجی حامیان و پهلوی رژیم ارکان که یکپارچه و شکوهمند
 

 

 1357 مهر ٩ یکشنبه
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 در یی هازمزمه و هاجوش وجنب قب  روز دب حدود از شد اشارب قبالً که طورهمان

یدن دسگگگت مورد یان در کار از کشگگگ مد. وجودها کارگران م  پروسگگگس کارگران آ

 ااالغ شگگرکت اه کتبی صگگورت اه داشگگت اقتصگگادی یجنبه که را خود هایخواسگگته

 وزر چند نشگگد. رییگپی اود نشگگدب تعیین گرفتن جواب ارای مهلتی چون اما کردند 

ست اعد ستوران( ) کانتین در اعالمیه صورت اه کارگران هایخوا  اه و شد. پخش ر

 روز نبود. آمیزموفقیت که اکشگگند کار از دسگگت نهار از اعد شگگد قرار ضگگمنی صگگورت

شنبه صاب روز که مهر ٩ یک سر در عمومی اعت شور سرا  اعالم ضمن کارگران اود  ک

 نداازگشت کار سر اه ایعدب تدریجاه فردا ولی کشیدند  کار از دست خود هایخواسته

 صاباعت شکستن اصلی علت کشیدند. دست اعتصاب از کارگران تمام ظهر از اعد تا و

 کارگران صگگگفو  در در پراکندگی و مختلف هایاخش این ارتباط نبودن روز این در

 و کردب استفادب مختلف هایقسمت کارگران اطالعیای این از هاقسمت رؤسای و اود.

 هم در را اعتصگگگاب هسگگگتند  کار مشگگگغو  کارگران یاقیه کهاین و نیرنگ و حیله اا

 شکستند.

سته اجرای خواهان چنانهم کارگران اما  مهر 1٠ دوشنبه روز اودند. خود هایخوا

 کارگاب اه پاالیشگگ اب( سگگااق رئیس و مدیرب هیئت )عضگگو دیبا صگگبح  3٠:11 سگگاعت

 ازنم کارگران اه سری گفتم شدممی رد جااین از » کهاین عنوان تحت و آمد مرکزی

 اعتصگگاب گرفتن در از و دادب فریب را کارگران زاانیچرب اا داشگگت سگگعی غیرب و «

سته که گفتمی و کند جلوگیری  عاطال شما اه ایاخشنامه طی شما قانونی هایخوا

 که گردید ااالغ کارگران اه مادب 3 شگگام  ایاخشگگنامه مهر ٨ شگگنبه )روز شگگدب دادب

 از: اود عبارت
 

 کارگاهی. حق [العادبفوق] العادبحقوق %1٠ -1

نه  -2 ها ارای مسگگگکن یهزی مان 3٠٠ از مجرد مان 6٠٠ اه تو  – ارای و تو

 تومان. ٩٠٠ اه تومان 4٠٠ از هامتأه 

 تومان. 1٠ اه روز در تومان 5 از غذا پو  -3
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ست که دادند تذکر او اه کارگران اما ست هااین ما ی هاخوا  اه را آنها تمام ما و نی

 جواب کارگران اه هفته دو ظر  که شد قرار و ایمکردب ااالغ ایاخشنامه طی شرکت

 ادهد.
 

 1357مهر ٢٤ دوشنبه

 شگگگهدای شگگگهادت روز چهلمین همچنین و دیبا اه شگگگدب دادب مهلت پایان امروز

 اه جواای گونههیچ کارفرما طر  از چون ااشگگد.می سگگااق( ژاله )میدان شگگهدا میدان

سته شد  دادب کارگران هایخوا  اعالم و کشیدند کار از دست مرکزی کارگاب کارگران ن

 کردند. عمومی اعتصاب

 

 1357مهر ٢5 شنبه سه روز صبح

ست اه را[] تجراه این قب  یدفعه از که کارگران ست ممکن که اودند آوردب د  را ا

 ار اعتصگگاب نیرنگ و حیله اه توسگگ  اا رؤسگگا یکدی ر  از خبریای و نبودن جمع اثر

شکنند سمت تمام اه ا ستادند کارگرانی هاق س دی ر هایاخش یکلیه از و فر  تندخوا

ند. تجمع مرکزی کارگاب مح  در که یب ادین کن مام ترت  تعمیرات هایقسگگگمت ت

 دایجا ارای را کارفرما نیرنگ و حیله هرگونه و کردند حرکت مرکزی کارگاب سگگگویها

 شیدبنک کار از دست که هاییقسمت تنها امروز تا کردند. آبارنقش پراکندگی و نفاق

   کارگاب جلوی در اعتصگگاای کارگران اجتماع از اعد اسگگت. رانیاتواوس و پروسگگس اند

سباندن اه شروع کارگران سته هاآن در که کردند. هاییاعالمیه چ  و کارگران هایخوا

 اعالم چنینهم و «ااشگگید اندازهاتفرقه مواظب» و کارگران اتحاد یاارب در شگگعارهایی

 اود. شدب نوشته کارگران اا کارمندان همبست ی
 

 1357مهر ٢٦ چهارشنبه

 شگگگد. ملحق اعتصگگگاای کارگران اه و کشگگگید کار از دسگگگت امروز هم رانیاتواوس

 رازشی و تهران کارگران پشتیبانی هاآن در که شدب نصب تجمع مح  در پالکاردهایی

اادان کارگران از چه که کردب اعالم نیز پروسگگگس خورد.می چشگگگم اه آ نان  اه چ

ست شود ایتوجه کارگران هایخوا ست ن شید. خواهند کار از د  اخش رئیس اردالن ک
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 کار سگگگر اه را کارگران دروغین هایوعدب اا که کرد کوشگگگش پاالیشگگگ اب تعمیرات

 کردند. هو را او که اازگرداند
 

 1357مهر ٢7 شنبه

 و خندب اا که کرد سگگگعی و آمد کارگران میان اه دراار نوکر دیبا  صگگگبح امروز

 که او کردند. هو را او کارگران که اشگگکند را اعتصگگاب و دادب فریب را هاآن زاانیچرب

 رفت. و کرد گم را گورش نداشت را العملیعکس چنین انتطار
 

 1357مهر 3٠ یکشنبه

صاری صبح امروز  ناولی ارای نفت ملی شرکت عام  مدیر و مدیرب هیئت رئیس ان

شین از وقتی شد. ظاهر کارگران میان در اار  اه شروع کارگران از ایعدب شد پیادب ما

 یهقیاف که کردمی کوشش انصاری شدند. مواجه اقیه اعتراض اا که کردند زدندست

 اه ماًمستقی اود  رسیدب آاادان اه که موقعی شب حتی ا یرد. خودمانی و مؤدب خیلی

ش اب سس کارگران اا و رفت پاالی ست زمین روی پرو ش  و کردب صحبت اه شروع و ن

سته که کردمی وانمود چنین سیار شما هایخوا ست ح قاا  و جاها ا  کارگران از و ا

 ره کارگران روز همان افرسگگتند. مذاکرب ارای و کردب انتخاب نمایندگانی تا خواسگگت

سمت صاری شدند.می نفر ٩ جمعاً که کردند انتخاب را خود نمایندگان ق  جریان در ان

شش او  روز یمذاکرب سته که کردمی کو سی هایخوا سا ضافه در ) کارگران ا  موردا

 و اکشد میان اه را مدت دراز و جزئی هایخواسته و گذاشته سرپوش را و...( دستمزد

 دگاننماین از ایعدب نیستند  مسئله این اه دادن تن اه حاضر نمایندگان که دید چون

 ار مذاکرب جریان تا کرد وارد جلسه در نیز را خیزنفت مناطق فرمایشی و فروخته خود

سیر از صلی م شاری مقاا  در سازد. خارج خود ا ش اب نمایندگان پاف  ارا چندین پاالی

سه تر  اه تهدید سه از و کرد گم را گورش هم اار دو یکی ) کرد جل  ت(رف ایرون جل

 هک طورآن را جلسگگه کردمی کوشگگش ارتش و شگگهراانی اه کردن تلفن اه تهدید اا و

 اه ار جلسه نتایج نمایندگان روزها این تمام در ارساند. پایان اه است نظرخودش مورد

سید نتیجه اه مذاکرات چون و دادندمی گزارش کارگران  شنبه روز مجدداً کارگران نر
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ست شیدند. کار از د صب دیوار اه هاییاعالمیه روز این در ک  کارگران از و اود شدب ن

 نخورند. را آنها فریب که اود شدب خواسته
 

 1357آبان ٦ شنبه

 و تعمیرگاب کارگران مذاکرات  نرسگگیدن نتیجه اه علت اه شگگد گفته که طورهمان

 کارگاب مح  در همه و کشگگگیدند کار از دسگگگت دوم اار ارای مجدداً مرکزی کارگاب

 اه منظم صفو  اا اعتصاای کارمندان صبح 1٠ ساعت حدود در کردند. تجمع مرکزی

 از یکی و شگگگدند مواجه کارگران زدندسگگگت و اسگگگتقبا  اا که آمدند مرکزی کارگاب

ندن اه کارمندان یه خوا یان بانی کارگران مبارزات از ایا  ضگگگمن در نمودند. پشگگگتی

 کارمندان آن از پس و شد خواندب کارگران از یکی توسط جلسات یمذاکرب یخالصه

 کارمندان رفتن از اعد ارگشگگگتند. خود تجمع مح  اه اودند آمدب که نحوی همان اه

 مخالفت اا که کردند « انصگگاری ار مرگ » شگگعار دادن اه شگگروع کارگران از ایعدب

 کارگران صگگفو  هنوز زیرا نبود  صگگحیح عم  این شگگرایط آن در شگگد. مواجه دی ران

 رانکارگ پیوسگگگتن از جلوگیری ااعت اود ممکن و نبود محکم کافی قدراه اعتصگگگاای

 د(.اپیوندن اعتصاب اه فردا از اود قرار پروسس )کارگران گردد  اعتصاب اه پروسس

صمیم کارگران ازظهرداع  نکارمندا تجمع مح  اه منظم صفو  طی که گرفتند ت

 اکثریت اما شگگگد. روارو سگگگالخوردب کارگران از ایعدب مخالفت اا که اروند اعتصگگگاای

 اه تشگگویق را اقیه و کردند محوطه در زدن دور اه شگگروع منظم صگگفو  در کارگران

 همحوط اه کارگران که زمانی شگگگد. انجام موفقیت اا تقریباً کار این که کردند آمدن

سیدند ست اا ر  » شعارهای دادن اا کارمندان و شدند روارو هاآن اارانگ  و هازدند

 پیوستند کارگران صفو  اه « پیروزی – مبارزب– اتحاد پیروزی  -اتحاد اتحاد  اادزندب

ش اب در و شت از پس کردند. تظاهرات و رویپیادب اه شروع پاالی  عتجم مح  اه اازگ

 دورویی و نیرنگ و کارمندان و کارگران اتحاد و همبسگگگت ی اه راجع کارگران از یکی

 و ایان و قلم آزادی مورد در احت اه کارگران از دی ر یکی و کرد سگگخنرانی انصگگاری

 هایخواسگگت خواندن اه شگگروع کارمندان از یکی آخر در پرداخت. کارگران اسگگتثمار

 نای شگگد. مواجه کارمندان و کارگران کام  تأیید اا که نمود خیزنفت مناطق کارگران

 :از اود عبارت هاخواسته
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 کشور سراسر در نظامی حکومت لغو .1

 اند و قید گونههیچ ادون سیاسی زندانیان آزادی .2

 نفت صنعت امور در ارتش و پلیس نیروی دخالت هرگونه منع .3

 کشور فرهن یان هایخواسته اه رسیدگی .4

  نفت صنعت کارگران هایخواسته اه رسیدگی .5

 دی ر. خواست چند و اخیر کشتارهای مسبین یکلیه یمحاکمه .6

ست که نکته این ار تأکید اا سخنرانی ست فوق  هایخوا ست هم ما هایخوا  اا ه

 رسید. پایان اه کارمندان و کارگران هایزدن دست
 

 1357 آبان 7 یکشنبه

 در کردند. حرکت مرکزی کارگاب سگگمت اه مختلف هایقسگگمت از کارگران امروز

 ها:آن روی که پالکاردهایی اا کارگران از نفر 1٠٠ حدود

 

 سیاسی زندانیان یکلیه آزادی و نظامی حکومت لغو .1

 نظامی قوای دخالت عدم-2 .2

 کنید. ترایش را خود همبست ی و اتحاد کارگران -3 .3

 اخشنامه اا م ر نکنید قبو  کسی از را قولی گونههیچ -4 .4

  پذیریمنمی را قولی گونههیچ کارگران ما -5 .5

 

 ند شد استقبا  شدتها کارگران طر  از که آمدند تجمع مح  اه اود شدب نوشته

سس کارگران همچنین ست از نیز پرو شیدند کار از امروزد صاب و ک  عظمت و عداُ اعت

 ارگرانک دی ر شدید استقبا  اا تجمع مح  اه پروسس کارگران ورود یافت  تریایش

 که شگگد پخش کارگران میان در ایاطالعیه انصگگاری طر  از همچنین گشگگت. مواجه



 آموزیم؟میچه  57از اعتصاب کارگران نفت در انقالب  196 

سط سته طرح اا قدیمی کارگران از ای عدب شد. پارب کارگران تو سی هایخوا  و سیا

صاب ارتقای سی هایجنبه اه اعت  نآورد پایین در سعی امروز و کنندمی مخالفت سیا

شتند پالکاردها ضوع این سر ار و دا  تیح که رفتمی و افتاد اختال  کارگران این مو

 رایا آگاب کارگران که شود. منجر کار سر اه کارگران از ایعدب اازگشت و درگیری اه

 شدند. اختال  و تفرقه مانع و آوردب پایین را پالکاردها یکپارچ ی و وحدت حفظ

شرو کارگران شند آگاب ااید پی  گووتگف و احث طریق از توانندمی که جاآن تا که اا

 لزوم اه را هاآن و کنند اقناع هسگگگتند  ماندبعقب سگگگیاسگگگی نظر از که را کارگرانی

سیی مبارزب ست اب علیه مبارزب و سیا  و تهدید طریق از نه سازند  آگاب ستم و جور د

 مبارزات این کردن ترسگگیاسگگی هرچه و کارگرانی مبارزبارتقای  فریاد. و داد و قلدری

صله کار طریق از ااید ستمر و مداوم ترایت و پرحو ستی آگاهی م سیالی  رانکارگ سو

 اعتصگگگاایون جمع اه نیز پاالیشگگگ اب رسگگگتوران کارگران امروز همچنین پذیرد. انجام

 تمام ها کلی طوراه اعتصگگاب شگگدند. روهروا کارگران شگگدید اسگگتقبا  اا که پیوسگگتند

 خورد.نمی چشم اه تولیدی فعالیت گونههیچ و است کردب سرایت پاالیش اب هایارگان

 این در کندمی سگگعی اسگگت مشگگکوکی آدم احتماالً که نمایندگان از یکی ضگگمن در

ست ی دو کارگران  اه و شد مواجه کارگران شدید العم عکس اا که ایندازد نفاق و د

لت همین ندگی جلوگیری ارای و ع نام ی ای و پراک گاب کارگران ار اه اا و آ  تجر

 و ودش انتخاب کارگران طر  از کنندبوتنظیم نظارتی کمیته یک که کردند پیشنهاد

 :از اود عبارت عمدب طوراه وظایفش و اود اعتصاایون سخن وی کمیته این

 لزوم صگگورت در و کارگران نظرات اندیجمع و سگگخنرانی تدار  و اعالمیه نصگگب

 ندکن مذاکرب کارفرما اا ندارند حق کمیته اعضگگای جز اه کسهیچ و کارفرما اا مذاکرب

 کارگران طر  از فردا کمیته که شگگد قرار غیرب. و اچسگگبانند دیوار اه ایاعالمیه یا و

 شود. انتخاب
 

 1357 آبان ٨ دوشنبه

 حرکت مرکزی کارگاب سمت طر  اه مختلف هایگروب در کارگران ااز صبح امروز

ند های اا کارگران از گروب یک و کرد حاد» پالکارد بارزب -ات  ار مرگ« »پیروزی -م

 کارمندان تجمع مح  اه صبح 15:٨ ساعت در  «همبست ی ااد زندب -کارگر دشمنان
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 موشتضرب مورد در سخنرانی اه شروع آگاب و مسن کارگران از یکی جاآن در و رفتند

 ایجاد ااعت مملکت سگگران کهاین و کارتر و آمریکا و خونخوار امپریالیسگگم و سگگاوا 

 اررهسپ مرکزی کارگاب سمت اه فوق گروب سپس کرد. اند شدب ایران در وضعی چنین

 کارگاب مح  اه منظم صگگگفو  طی ونق حم  و گاراژ کارگران امروز چنینهم شگگگد.

 در سگگخنرانی اه شگگروع هاآن از یکی و گرفتند قرار اسگگتقبا  مورد که آمدند مرکزی

 مود.ن کارگرانی کلیه از ونق حم  و گاراژ کارگران پشگگتیبانی همبسگگت ی اعالم مورد

 هایزندان در ایران مردم و کارگران علیه رژیم جنایات مورد در کارگران از یکی سپس

ست ی و اتحاد لزوم و رژیم  هک شد قرار هاسخنرانی از اعد کرد. صحبت کارگران همب

 رانکارگ ولی کردند مخالفت ااتدا در ای عدب که پذیرد انجام پاالیشگگگ اب در رویپیادب

 متشک  صفو  در را کارگران رویپیادب لزوم و راب مسیر کردن مشخص ضمن موافق

 سه از ایش شرکت اا و« پیروزی – مبارزب -اتحاد» شعار اا تظاهرات و دادب سازمان

 و رویپیادب از پس و شدند ملحق هاآن اه نیز کارمندان سپس شد  شروع کارگر هزار

 ارمندانک از یکی و ارگشتند مرکزی کارگاب اه مجدداً پاالیش اب از قسمتی در تظاهرات

 را آاادان نفتی دانشگگکدب دانشگگجویان و اسگگتادان همبسگگت ی و پشگگتیبانیی اعالمیه

 و رژیم ایدادگاب در روزاه خسگگگرو سگگگخنان مورد در ایاعالمیه همچنین و کرد قرائت

 متضادی طبقه دو این منافع ارخورد لزوم و داریی سرمایهجامعه در طبقاتیی مبارزب

ی طبقه منافع رفتن این از متضگگگمن یکی منافع که این و داران(وسگگگرمایه )کارگران

 و رژیم ماهیت افشگگگای در کارگران از یکی آن از پس شگگگد. خواندب اسگگگت دی ری

 مردم ترور و کشتار مورد در ایاعالمیه همچنین و کرد سخنرانی معلمان کردنزندانی

 شد. قرائت خائن شاب رهبری تحت رژیم هایگابشکنجه و امروز اه تا 1332 سا  از

سئله مجدداً شکی  لزوم روی و شد مطرح کنندبی هماهنگکمیته انتخابی م  این ت

ضی و شد احث آنوظایف  و کمیته سمت از اع  و کردند انتخاب را خودی نمایندب هاق

 شد. موکو  اعد روز اه نمایندگان سایر انتخاب

 

 1357 آبان ٩ شنبه سه
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 نفر 13 هاآن تعداد شگگگد  معرفی و انتخاب کنندبی هماهنگکمیته روز این در

ست.  انکارگر اا همبست ی اعالم عنواناه اعتصاای کارمندان دقیقه ٩: 5٠ ساعت در ا

 از یکی سگگپس و کردند اارانگ  را هاآن کارگران و آمدند مرکزی کارگابی محوطه اه

 کردن هماهنگ و تنظیم لزوم و گفت آمدخوش هاآن اه کارگرانی کمیتهاعضگگگای 

ندان و کارگران اعتصگگگاب ته از دی ر یکی آن از پس نمود. یادآوری را کارم ی کمی

 و نمود صگگحبت معلمین انداختن زندان اه و سگگاوا  هایشگگکنجه مورد در کارگران

 راضاعت سخن ویان از دی ر یکی ولی است  سکوت مبارزب  راب اهترین که داشت اظهار

 رد سپس گفت. سخن ااید و است زدن حر  کار اهترین مورد این در که گفت و کرد

شکوب اجتماعات این مورد ش اب که گفت و کرد صحبت مقدس اتحاد و پر  انآااد پاالی

 قدرت عظمت و است ندیدب خود اه عظیمی اعتصاب چنین گذشته سا  25 ظر  در

 ینا در گرددمی تبدی  ایپاربآهن اه کارگر نیروی ادون ماشگگگینی هر کهاین و کارگر

 مح  که گفت کارگران اه کمیته اعضای از یکی همچنین است. نمایان کامالً اعتصاب

 اعدازظهر گردد.می اعتصاب شدنضعیف ااعت کار این چون نکنند تر  زود را تجمع

ضای سه کمیته اع شان این در ایجل شتند خود صمیم کارها تنظیم مورد در تا گذا  ت

 نصگگب دیوار روی نوشگگته ازرگی پالکاردهای روی را هاخواسگگته تمام سگگپس و ا یرند

 مخالف که کارگرانیارتقای  و کارگرانی روحیه اردن ااال ارای که شگگگد قرار و کردند

 تر شای همبست ی و اتحاد و سیاسی جوّ کردنترقوی و هستند اعتصاب شدنسیاسی

یادب جام رویپ ند. ان خالف قدیمی کارگران از ایعدب هنوز کلی طوراه ده به م ی جن

 کارگران ی روحیه اردن ااال طریق از ااید را مخالف این و هسگگتند اعتصگگاب سگگیاسگگی

شاگرانه کار و تظاهرات و هاسخنرانی ضعیف کارگران میان در اف  توق پایان در کرد. ت

 اسگگگته درهای اا رسگگگیدند 14 و 13 خروجی یدروازب اه کارگران کهمی هن ا اداری

 اود( ااز کلی طوراه هادروازب اعتصاب مدت طی در که است ذکر اه )الزم شدند مواجه

 که کنندن ااز را در که است گفته گارد یفرماندب تیمسار که گفتمی پاالیش اب گارد و

 ها پوشزرب اا سراازان موقع این در شد. مواجه کارگران شدید اعتراض اا موضوع این

 دنشدن خارج کارگران ولی شد  ااز در هاآن شدن نزدیک اا و آمدند درپاالیش اب طر 

ندب افسگگگر اه و  هن ام اه کارگران کرد. اطالعیای اظهار او ولی کردند اعتراض فرما
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 فردا یم اترس دینبا ما ولی ماست  ترساندن ارای هااین که گفتندمی یکدی ر اه خروج

 داد. خواهیم نشان
 

 1357آبان 1٠ چهارشنبه

 یمحوطه در مخصگوصگاً پاالیشگ اب  مختلف هاینقطه در نظامی قوای صگبح امروز

 الندگو اا نظامی سرهنگ یک دقیق 4٠:7 ساعت در اودند. شدب مستقر مرکزیکارگاب 

ست کارگران از و آمد  سایر کارگران هن ام همین در اروند. خود کارهای مح  اه خوا

 هایزدن کف اا که پیوسگگتند مرکزی کارگاب کارگران اه منظم صگگفو  در هاقسگگمت

ستقبا  کارگران شدید  دند.کر صحبت سرهنگ اا کارگران یکمیته سپس شدند. ا

 صبح 5٠:٩ ساعت حدود در مدتی از اعد و خارج پاالیش اب از فوق سرهنگ آن از پس

 شرافت اه سوگند و ونرمچرب زاان اا کرد سعی و آمد آاادان نظامی حکومت رئیس

 و نشگگد موفق که اروند خود کار سگگر اه کند وادار را کارگران اشسگگراازی ینداشگگته

ضا سپس سها ارای او اقدامات شاهد تا ایایند او همراب کارگران از نفر دو کرد تقا  تد

 و ردن ی انجام مذاکرب کسهیچ اا اود قرار کهاین اا ااشند. کارگران هایخواسته آوردن

 دندش ماشین سوار فوراً نفر دو ااشد  نداشته را کردنصحبت حق کمیته جز اه کسی

 باهمر اه ار کمیته اعضای از یکی که اود این اکنند توانستند که کاری تنها کارگران و

ستند آنها  اطالع ضمن در گردد. معلوم نتیجه اعدازظهر یک ساعت تا شد قرار و افر

صاب اه دست نظامی حکومت اه اعتراض عنواناه آاادان معلمین که شد دادب  اغذ اعت

 اصگگلی یدروازب مح  در همبسگگت ی اعالم عنواناه ایرونتعمیرات  کارگران و اندزدب

 نظامی فرماندب همراب که نفری سه اعدازظهر 2: 3٠ ساعت در اند.شدب جمع پاالیش اب

 هایخواسگگگته اجرای ارای نظامی حکومت رئیس گفتد و کردند مراجعت اودند  رفته

 اعتماد دادن نشگگان ارای که اسگگت گفته و اسگگت خواسگگته وقت شگگنبه روز تا صگگنفی

 ندنکرد قبو  کارگران اما کنید. کار هم ساعت یک ارای حتی شدب اگر من اه خودتان

 شت.گ اازنخواهند کار سر اه نشود موافقت رسمی طوراه ما هایخواسته اا تا گفتند و

 رفتند. ایرون کارگاب مح  از سراازان 3٠:3 ساعت در و
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 1357 آبان 13 شنبه

 گووگفت و احث خود این سگگیاسگگی هایخواسگگت سگگر ار کارگران مجدداً امروز

 از جلوگیری ارای اکثریت ولی هسگگگتند مسگگگئله این مخالف ایعدب هنوز و کنندمی

 6 کارگران یکمیتهاعضای  نفر 13 از شد قرار همچنین ایند.می کوتابجدایی  و تفرقه

 از نفر دو چون اسگگت  صگگحیح کامالً موجودشگگرایط  در کار این و شگگوند انتخاب نفر

ای اعضگگ از یکی همچنین هسگگتند. کارفرما اا زدواند دنبا ها ترایش کمیتهاعضگگای 

شدار کمیته ست ممکن که داد ه سانی دی ر روزهای از ا ش اب داخ  اه را ک  راب پاالی

صوص کارت هاآن اه و کنند موافقت کارکردن اا که ادهند  صورت این در ادهند  مخ

 آییم.می تجمع مح  اه مجدداً اما گیریممی کارت و کنیممی موافقت ظاهر در همه

اادان معلمین از ای عدب که شگگگد دادب اطالع  و کردب تجمع 1٨ یدروازب جلوی آ

 دروازب سگگگمت اه همه شگگگد قرار زیاد هایواحثجرّ از اعد هسگگگتند  کارگران منتظر

 دادب اطالع سگپس اسگت. کردب متفرق را هاآن پلیس که دادند اطالع که کنند حرکت

 ایران و آفیس جنرا  – پتروشگگیمی کارمندان و کارگران از نفر 1٠٠٠ حدود که شگگد

صلی یدروازب جلوی اتمی نیروگاب و نپتون شتیبانی عنواناه ا ش ابپاال کارکنان از پ  ی

 آوری یاد اه الزم] است. دادب قرار شدید یمحاصرب در را هاآن پلیس و اندکردب تجمع

 یادزندب و کشلوله آاکاشک مصطفی یادزندب کارگری یسااقه اا فعالین از دوتن است:

 کارگران اعتصگگاب سگگازماندهی در مهمی نقش دو هر که جوشگگکار  زادبغریب ااراهیم

 نیز اار این داشتند 1356 سا  در صنفی هایخواسته ارای اصفهان پاالیش اب پیمانی

سیج در مهمی نقش  کارگران از حمایت در دارخوین ایپروژب کارگران سازماندهی و ا

 [کردند. ایفا آاادان پاالیش اب اعتصاای
 

 1357 آبان 1٤ یکشنبه

 – یپتروشیم کارمندان و کارگران اه شکلی ترینوحشیانه اه نظامیمأموران  دیروز

 دو حا  و کردب زخمی را هاآن از نفر 12 و کردب حمله اتمی نیروگاب و آفیس جنرا 

 آلودونخ پیراهن دادن نشان اا کارگران یکمیتهاعضای  از یکی است. وخیم اسیار نفر

 سیاسی هایخواست که نمود اعالم پلیس یوحشیانه رفتار مورد در سخنرانی ایراد و

ست تمام صدر در ااید شیانه عم  این از که کارگران گیرد. قرار هاخوا مأموران  یوح
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 کارمندان 1٠ سگگگاعت و داشگگگتند اعالم را خود موافقت اودند آمدب خشگگگم اه نظامی

صاای ستند کارگران جمع اه نیز اعت  گردید. اعالم مورد ٩ در کارگران یقطعنامه و پیو

 :قطعنامه متن اینک
 

 1٤/٨/57 بادانآ پاالیشگاه کارگران 1 شماره یقطعنامه

 کارمند اراداران و خواهران اا همبسگگگت ی خاطراه آاادان پاالیشگگگ اب کارگران ما

صو  از پس ایران  ملت طبقات سایر و نفت شرکت سته از و  اینک صنفی  هایخوا

 کنیم:می اعالم دارند لویتوا که را خود ملی هایخواست
 

 نفت صنعت کارمندان هایخواست از کام  پشتیبانی و حمایت .1

 نظامی حکومت لغو .2

 تبعیدشدگان اازگشت و سیاسی زندانیان قیدوشرط ای آزادی .3

 کشور اطالعات و امنیت سازمان انحال  .4

 الما ایت متجاوزین مجازات و تعقیب .5

 ایران اخیر کشتار عامالن یکلیه مجازات و تعقیب .6

 ماب اسفند 2٩ اه مرداد ٩ از نفت صنعت روزارگرداندن  .7

 کشور فرهن یان هایخواسته اه رسیدگی .٨

 نفت صنعت کارگران قبلی هایخواسته اجرای و رسیدگی .٩

 

ضای از یکی سپس  ایدا کارگر که گفت خود سخنرانی ضمن کارگران یکمیته اع

 ضگگدّ مبارزات رهبری یعنی خود  تاریخی یوظیفه و گیرد قرار مبارزب او  صگگفو  در

 ااید تگف نمایندگان از دی ر یکی سپس گیرد. عهدباه را سلطنتی ضد – امپریالیستی

 آن از اعد چه! یعنی کارگران اتحاد که داد نشگگان اراذ  این اه و شگگکسگگت را سگگکوت

شان  رهبر قهرمان  کارگر» شعارهای دادن اه شروع کارگران  تو ار ملت درود زحمتک

 قبالً کردند. «و... انقالب یمدرسه اعتصاب  اعتصاب  پیروزی  – مبارزب – اتحاد -  ااد
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 در کارگران  و کارمندان اه ارتش یوحشگگگیانه یحمله علت اه کارگران که اود قرار

 اه اعد و هستیم اعدازظهر 5 ساعت تا که کردند اعالم مجدداً کنند. تحصن پاالیش اب

 مانیم.می متحصن معلمین کنار در ایمارستان در اعدازظهر ٨ تا و رویممی ایمارستان
 

 1357 آبان 1٦ شنبه سه

 رانکارگ مسئولیت و نفت صنعت اعتصاب اهمیت مورد در هاسخنرانی ترایش امروز

 یادامه ارای کهاین و زدمی دور آاادان پاالیشگگگ اب خصگگگوصها و ایران ملت قبا  در

 یجلسه ینتیجه همچنین ادهیم. ادامه اعتصاب اه و ا ذاریم مایه خود از ااید مبارزب

 :اود چنین انجامید طو  اه ساعت 5 حدود که کارگران یکمیته

 دسگگگت یر را ما رفقای از نفر 4 که رسگگگانیممی همکاران یکلیه اطالع اه  اوالً»

 نگرفت نظر در اا شگگگوند  مذاکرب وارد ما اا اخواهند امور مسگگگئولین اگر ثانیاً اند.کردب

 تهکمی تصگگمیم خیر. یا اکنیم مذاکرب هاآن اا ما آیا آمدب کار سگگر نظامی دولت کهاین

 افکار حاضگگگر حا  در که دلی  این اه اکنیم  مذاکرب هاآن اا ما که اسگگگت قرار ادین

صوصها جهان  تمام عمومی ست متوجه ایران خ  را عمومی افکار کهاین خاطر اه و ما

 م ندهی نظامیمأموران  و پلیس دستها ایاهانه همچنین و سازیم خود متوجه ترایش

 ذاکربم قبلی شرط که داریممی اعالم پایان در کنیم. مذاکرب قطعنامه موارد سر ار ااید

سئولین اا ست یر رفقای از تن 4 آزادی امر م شدمی ما شدب د  کمیته یقطعنامه«. اا

قت مورد یت مواف فت  قرار کارگران اکثر ما گر فت جوان کارگران از اعضگگگی ا خال  م

  کنند. آزاد را ما رفقای تا انشینیم است ااید که گفتندمی و کردندمی

شته توجه ااید کارگر رفقای شند دا سممک گرفتن نظر در اا هموارب ااید ما که اا  انی

 و نمائیم عم  مشگگگخص طایشگگگر و موقعیت اه توجه اا و کارگران یمبارزب و حرکت

 یش ابپاال در نشتن است  شرایط این در کهاین گرفتن نظر در اا دهیم. ارتقا را مبارزب

ستها ستایاهانه که گردید روارو کارگران اکثریت مخالفت اا  اا ات نظامیمأموران  د

 و پافشگگاری قدراین نباید شگگکنند  هم در را اعتصگگاب کارگران  کردنپراکندب و حمله

 کردند.می اصرار

 1357 آبان 17 چهارشنبه



 

 
 

 محمد صفوی 203

سار]اعدازظهر[  دقیقه 2٠:3 ساعت امروز سفندیاری تیم  اا آاادان نظامی فرماندار ا

 و کارگران اقتصگگادی هایخواسگگته اه راجع و آمد کارگران پیش و... پوشزرب چندین

ست کارگران از و کرد صحبت شدب موافقت هاآن ترایش اا کهاین و کارمندان  هک خوا

 رفتن از اعد و شگگگد مواجه کارگراناسگگگتهزای  و خندب اا که ارگردند کار سگگگر ار

سفندیاری شتند قرار کارگران مزدور  ا سس که گذا  وزر سه کارها نوات یکلیه و پرو

 و  یردن کارت کسی ادهند کارت خواستند اگر شد قرار و نیایند کار سر اه را تعطیلی

 کنند. تجمع 1٨ و 13 درهای جلوی

 

 1357 آبان ٢1 یکشنبه

ست پلیس و نظامیمأمورین  امروز شی ش اب تمام فا  رقط اه و اندکردب قرق را پاالی

 جلوگیری هاآن تجمع از کارگران میان در وحشت و رعب ایجاد اا دارند سعی گوناگون

 ااتوم و سگگرنیزب اا اروند تجمع مح  اه داشگگتند سگگعی که کارگران از ایعدب کنند.

 شدند( آزاد مدتی از پس )که شدند دست یر کارگران از نفر 3٠ حدود و شدند مواجه

 کارگاب کارگران فقط و اسگگگت نظامی نیروهای کام  یمحاصگگگرب در مرکزی کارگاب

ندمی  رفته جاآن اه مرکزی کارگران همراب که کارگران از نفر چند اروند. جاآن توان

سط اودند ست یر نظامی نیروهای تو  تکک شدتها آنها از تن دو اعتراض  علت اه و د

 هک گذاشتند قرار و دادند ادامه اعتصاب اه مرکزی کارگاب کارگران حا  این اا خوردند.

شار تمام اا نیایند. کار سر اعدازظهر ش اب در که اختناقی و ف ست حاکم پاالی  کثریتا ا

 اند.نرفته خود کار سر اه و اندکردب خودداری کارکردن از همچنان کارگران یعمدب

 

 1357 ابان ٢٢ دوشنبه

 خورد.می چشگگم اه هاقسگگمت اکثر در کاریکم و اعتصگگاب پاالیشگگ اب در امروز

 رکا سگگگر اه که اندکردب اعالم ایقطعنامه طی جوان( کارگران )اکثریت مبارز کارگران

سیاری ولی روند.نمی ش اب وارد کارگران از ا س و اتواوس رانندگان اند.شدب پاالی  ای و

 یادارب تعمیرات  قسگگمت کارگران ولی اازگشگگتند. خود کار سگگر اه سگگن ین ینقلیه

 کار سر اه (overhaul) کلی تعمیرات و مرکزی کارگاب کارگران اکثریت و ونق حم 
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سانی و نیامدهاند صابِ اه اند آمدب که ک سته اعت ش ست خود کار مح  در ن  اند.زدب د

 و آورندمی کار سگگر اه را کارگران سگگرنیزب و اسگگلحه زور اه پلیس و نظامیمأمورین 

سیاری ست یر خانه در چه و کار مح  در چه را کارگران از ا  تمام اا اند.کردب اذیت و د

 ورد.خمی چشم اه کامالً پاالیش اب هایاخش اکثریت در اعتصاب و کاریکم احوا  این
 

 1357 آبان ٢3 شنبه سه

 در ریکاکم و اعتصاب است ارقرار پاالیش اب در که سرنیزب حکومت و فشار تمام اا

مت اکثر نان تعمیراتی هایقسگگگ مه همچ ظامیمأمورین  دارد. ادا مام در ن قاط ت  و ن

 رانکارگ همه این اا گردند.می تجمع هرگونه مانع و شدب مستقر پاالیش اب هایقسمت

 تعمیراتی هایقسگگگمت سگگگایر و کلی تعمیرات مرکزی  کارگاب ونق حم  تعمیرات

 وسگگای  رانندگان و پروسگگس کارگران دهند می ادامه کاریکم و اعتصگگاب اه کوچک 

 شکستند. را خود اعتصاب و ارگشتند کار سر اه نقلیه

 

 1357 آبان ٢٤ چهارشنبه

صاب سمت از ارخی در فقط اعت ش اب تعمیراتی هایق  ولی دارد ادامه همچنان پاالی

 هک را کارگرانی از نفر چند امروز شود.می دیدب تعمیراتی هایقسمت تمام در کاریکم

شت صاب مرکزی کارگاب در کردند. آزاد اودند کردب اازدا  ادامه چنانهم کاریکم و اعت

ق حم  تعمیرات کارگران از نفر دو همچنین دارد   خود کار مح  اه شگگگدب آزاد ون

 اند.دادب ادامه خود اعتصاب اه پاارجا همچنان ونق حم  کارگران اما اازگشتند.

 

 1357 آبان ٢7 شنبه

 خورد می چشگگم اه تعمیرات یعمدب هایاخش در کاریکم و اعتصگگاب هم امروز

ضافه کسهیچ که شدب قرار  رماکارف کاریکم اردن این از خاطر اه نکند. قبو  کاریا

 ود در را مهم هایقسمت تعمیراتی کارگران که نحو این اه اردب  کار اه ایتازب یحراه

 هک ایایند عصگگرکار دی ر یعدب و روزکار عدب یک که کرد اعالم و کرد تقسگگیم نوات

 کارگران ایایند. روزکار همه شگگگد قرار و نکرد قبو  کسهیچ و کردند مخالفت همه

صمیم سیدن علت اه که اندگرفته ت سته اه نر صاً کام   هایخوا صو سته خ  هایخوا
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 خرمشگگهر  یرحمانهای کشگگتار و پاالیشگگ اب اه ارتش ورود اه اعتراض در و سگگیاسگگی 

 نمایند. اعالم عمومی را اعتصاب دوشنبه روز از دواارب

 یروحیه سااق اه نسبت پروسس کارگران خصوصاً و است خوب کارگران یروحیه

 کار از دسگگت دوشگگنبه روز از که اندکردب اعالم پروسگگس قسگگمت چند و دارند اهتری

 ( 1357 آاان و مهر گزارش )پایان کشید. خواهند

 

 ضگگعف  نقاط و دسگگتاوردها اررسگگی اه نویسگگندب کارگران گزارش  از اخش این در

 کنند.می اشگگارب اعتصگگااات از دورب این در شگگعارها اررسگگی و هاکاسگگتی  هابودکم

 توجه اا اعتصااات از دورب این هایدستاورد ترینازرگ از یکی که معتقدند نویسندگان

 یکمیته» تشگگگکی  کارگری  جنبش درون در مقطع آن در موجود عقیدتی تنوع اه

  اود. مبارزات پیشبرد ارای «کنندبهماهنگ

 

 1357 دی -آذر -آبادان پاالیشگاه دوم اعتصاب از گزارشی

 1357 آذر 11 شنبه

 اییهاعالم کارگران قب  روز چند اود. پاالیش اب دوم اعتصاب آغاز شنبه کلی طوراه

 خوب ذهنی آمادگی اا نیز کارگران شگگدند. عمومی اعتصگگاب خواسگگتار و کردند پخش

ش اب اه اعتصاب ارای  نندک کار]هم[  هاقسمت تمام اگر گفتندمی اغلب و آمدند پاالی

 تماس ادون هاقسمت تمام روز این در کرد. نخواهیم کار است( قسمت هر منظور ) ما

ست یکدی ر اا شیدند. کار از د سمت گاراژ در ک  هاندبران اما کردندنمی کار تعمیرات ق

سس در و دادند ادامه را خود کار صفیه ) پرو شیجنب نفت( یت صاب ارای وجو  اه اعت

 .خوردمی چشم

 

 1357آذر 1٢ یکشنبه
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 هاییاحث داشگگگت. ادامه پروسگگگس و هارانندب همراهی ادون اعتصگگگاب نیز امروز

 )تعمیرات overhaul اورهو  قسگگگمت یا و مرکزی کارگاب سگگگوی اه رفتن یدراارب

 توسگگط مرکزی کارگاب اودن محاصگگرب علت اه که درگرفت کارگران میان در عمومی(

 اه نظامیان یورش چون نشگگود  انجام کاری چنین که شگگد هتدانسگگ الزم نظامی قوای

 ردرا را جمع شگگدنمتالشگگی امکان اعتصگگاب کام  ن رفتن شگگک  اه توجه اا کارگران

 تحوی  را کار پروسگگس عصگگرکار کار( )نوات شگگیفت از قسگگمت دو ضگگمن در داشگگت.

ی شناسای هایعکس و اردب مرکزی دفتر اه اازخواست ارای را هاآن که چون ن رفتند.

 و دادب پس هاآن اه را هاعکس نشگگگد عایدشگگگان اینتیجه چون ولی گرفتند  هاآن از

 تحت ایاعالمیه روز این در انشگگینید. جاهمان و ارگردید خود کارهای سگگر اه گفتند

 گروب یک« ]عمواوغلی حیدر یاران» گروب از« شگگگویممی آمادب آذر 16 ارای» عنوان

 کارمندان امروز شد. پخش مرکزی کارگاب در[ مقطع آن در سوسیالیستی چپ محلی

 شگگدند. روهروا آوراشگگک گاز پرتاب اا که کردند تجمع و آمدب محوطه اه مرکزی دفتر

 .نمودند خانه در تحصن هفته یک اعالم آنها

 

 1357آذر 13 دوشنبه

 گردید. ااالغ کارگران تمام اه شگگدبعنوان یخواسگگته پنج مرکزی کارگاب در امروز

 از: اودند عبارت هاخواسته

 کشور سراسر در نظامی حکومت لغو .1

 تبعیدشدگان و سیاسی زندانیان یکلیه قیدوشرط ای آزادی .2

 ااراسگگارت دادهایرقرا تمام الغای و نفت صگگنعت هایقسگگمت تمام کردنملی .3

 نفتی

 اخیر کشتارهای مسببان و عاملین مجازات .4

 اقتصادی و صنفی هایخواست یکلیه ارآوردن .5

 غیر و مذهبی از اعم پهلوی رژیم ضگگگد هایاعالمیه مسگگگتقیماً مرکزی کارگاب در

 اعدازظهر اسگگت. شگگدب چسگگباندب اعالنات تاالوی در شگگاب ازکاریکاتورهایی  و مذهبی

 کار از دسگگگت هارانندب تمام چون نیامدند پروسگگگس کارکنان اردن ارای هااتواوس
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 هاقسگگمت ترایش در شگگد. اعتصگگاای کارگران یروحیه تقویت ااعث این و کشگگیدند

 ایهکتاب معموالً که آورندمی کار سگگر اه احث و مطالعه ارای کتاب پیشگگرو کارگران

 ینشریه دو صبح امروز شود.می دیدب نیز لنین و مارکس از آثاری حتی و است خوای

 کارگران یاعالمیه همچنین شگگگد. پخش« اوغلی عمو حیدر یاران» گروب از دیواری

 .شد پخش کمی تعداد اه« سرخ شفق» از ایاعالمیه و ارق و آب سازمان و خار 

 

  1357آذر 1٤ شنبهسه

 آوریجمع اه شروع هاقسمت در اعدازظهر است. کار مشغو  پروسس هم ااز امروز

 سمتق کارکنان از البته نمودند. مطبوعات اعتصاای کارکنان و ن ارانروزنامه ارای پو 

سس شد. گرفته پو  پرو شانه تنهانه عم  این ن ست ی ین صاایون همب سرس در اعت  را

 و لمق آزادی اهمیت از او در  و کارگر یطبقه سیاسی رشد ایان ر الکه است  کشور

 اا ازرگ شعارهای مخزن سه روی پاالیش اب در امروز است. اجتماعی مبارزات در ایان

 رانکارگ ار درود - خائن شاب ار مرگ از: اودند عبارت که اود شدب نوشته فشاری رنگ

 آزادی راب در پیکار سگگگازمان» از اعالمیه دو همچنین …و خمینی ار درود - مجاهد

 .شد پخش محدود میزان اه« کارگر یطبقه

 

 1357آذر 15 چهارشنبه

 اوساتو یک آاادان( نفت شرکت مسکونی مناطق از )یکی آاادشاب در گذشته شب

 ولی دزدن آتش اود ایستادب پروسس کارگران کردن سوار ارای ایست اب اولین در که را

سس کارگران هم ااز سیلهاه تهدیدهایی دی ر طر  از آمدند. خود کار سر اه پرو  یو

 هک طوریاه زدند  ]کتک[ را هاآن از نفر چند حتی و شدمی پروسس کارگران اه تلفن

 شگگکسگگتن یا و هاآن زدن قصگگد همه کالً شگگد. اسگگتری ایمارسگگتان در هاآن از یکی

شین ضمون اا ایاعالمیه امروز دارند. نحو هر اه را هاآن کردن اذیت یا و هاما  وقایع م

 دسگگگتی کپیپلی صگگگورت اه ایاعالمیه نیز و مرکزی کارگاب کارگران طر  از تهران

«  پاالیشگگ اب کارکنان» طر  از سگگه شگگمارب یاعالمیه همچنین و اوین زندان یدراارب

 کی از اعد و است تعطی  یکشنبه روز که شد دادب اطالع ایاخشنامه طی شد. پخش
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 تعطیلی .است تعطی  هم شنبه روز که شد گفته قسمترؤسای  طر  از شفاهاً ساعت

 است: عام  دو اه توجه اا رژیم

مایالت از گیریاهرب .1 ظاهر و مردم مذهبی ت نگ اه احترام اه ت  مذهبی فره

 جامعه

ندمی که رژیم .2 اات دا نه خود اعتصگگگا مام کارگران آزاد تجمع ارای ایزمی  ت

سمت شر ارایشرایطی  آزاد اجتماعات این و شودمی تولیدی هایق  آگاهی ن

 .دزنمی تعطیلی اه دست آورد می پیش خبر کسب و دموکراتیک و طبقاتی

 

 1357آذر ٢1 شنبهسه

 نبهش و جمعه و شنبه )پنج آمدند کار سر ار کارگران تعطیلی روز پنج از اعد امروز

 عاشگگورا و تاسگگوعا ارای هم دوشگگنبه و یکشگگنبه روزهای و کردب اعالم تعطی  هم را

 دیروز وقایع یدراارب هم امروز (-اسگگگت نبودب تعطی  تاسگگگوعا تاکنون - اود تعطی 

بت ندمی صگگگح حت هم ی و کرد ند. نارا  و ارتش این زدوخورد در دیروز چون اود

 زیادی خیلی یعدب و زخمی نفر 22 و شگگگهید نفر 7 حدود آاادان در تظاهرکنندگان

 دریایی نیروی افراد و داد رخ جمشگگیدآااد یمنطقه در حادثه اودند. شگگدب دسگگت یر

صاب حا  در تعمیرات کارگران تمام کردند. شروع را تیراندازی ستند اعت  کارگران و ه

سس ستند هاآن اه نیز پرو سس کارگران و پیو شنبه روز از پرو ست یک ص اه د  اباعت

ضر حا  در اند.زدب سمت ترایش حا ش اب هایق سئله .اندشدب خاموش حتی پاالی  یم

 )شگگگرکت اقماری پیمانکاران ]کارگران[ که اسگگگت این اسگگگت ذکر قاا  که دی ری

 طوس در که خود دفتر مح  در و کشیدند کار از دست چهارشنبه روز صبح ریفاینری(

ش اب ست واقع پاالی سته شدند. جمع ا  پیمانکاری این افراد] اود. صنفی هاآن هایخوا

 سرگردی صبح 3٠:1٠ ساعت حدود در[ کنندمی کار نفت شرکت کارگران اا ترایش

 رفت هاآن سراغ اه سرااز کامیون یک اا است مستقر پاالیش اب در خود سراازان اا که

 که قولی همان )مانند ا یرد کارفرما از را هاآن هایخواسگگگته که داد قو  آنها اه و

سفندیاری ستاد خود کارهای سر اه را هاآن و اود دادب کارگران اه نظامی فرماندار ا  فر

 خواست( فرصت نیز هفته دو مدت و
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 1357آذر ٢٢ چهارشنبه

 چون آمدند. کارها سگگر اه ترقوی یروحیه و ترایش خشگگم اا کارگران صگگبح امروز

شین و کارگری ایمحله]« سدب» یناحیه در زدوخوردهایی در دیروز  آاادان[ در فقیرن

 پروسگگس نیسگگت( دسگگت در کسگگی شگگدن کشگگته از اطالع ) اندشگگدب زخمی نفر چند

 اه اعتصاب روز از اصوالً هاآن از ایعدب حتی و دهدمی ادامه خود اعتصاب اه همچنان

 کار ها کارمندان توسط )فقط کنندمی کار که هاییقسمت تعداد آیند.نمی نیز کار سر

صاب در کارگران یهمه چون دهندمی ادامه ستند( اعت  خود تولید کاهش اه مجبور ه

سمت سایر اند.شدب  د.انخواایدب کلی طوراه یا کندمی گردش هاآن در نفت فقط هاق

 نفت ذخایر و هسگگتند اعتصگگاب حا  در مناطق تمام که کرد ذکر را مسگگئله این ااید

 ارک گچسگگاران فقط تاکنون )البته اسگگت اتمام اه رو دی ر شگگیفت چند تا پاالیشگگ اب

 حصب امروز اند(کشیدب کار از دست نیز هاآن اکنون ولی سرنیزب  زوراه هم آن کردمی

 د.اننمودب زخمی را ای عدب و کردب حمله کارآموزان اه که رسید پاالیش اب اه خبر این

سفندیاری ظهر یدقیقه 3٠:11 ساعت در  و آمدب مرکزی کارگاب اه نظامی( )فرماندار ا

 در دنبای دی ر شگگنبه روز از و اازگردند خود کارهای سگگر اه ااید که گفته کارگران اه

ش اب صاب پاالی شد. اعت ست  شدب که تهدیدهایی اه اعتراض در نیز کارگران اا  عالما ا

 اه اعدازظهر دو ساعت حدود در خبر این آمد. نخواهند کار سر اه اعدازظهر که کردند

 زور اا شنبه روز از اگر که شد قرار و کردند تر  را کار نیز هاآن و رسید کارگران سایر

 نیایند. پاالیش اب اه دی ر اعدازظهر از فرستادند  کار سر اه را هاآن
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 1357آذر ٢5 شنبه

 اا تعمیرات کارگران نظامی  فرماندار قب  هفته یچهارشگگگنبه مسگگگتقیم تهدید اا

 یک قب  روز دو دادند. ادامه اعتصگگاب اه و آمدند خود کارهای سگگر اه ترراسگگ  عزمی

ش اب در را پروسس کارمندان از گروب ش اهی] Annex)) انکس اا  شاب زمان در که اا

صاص فقط شت هامهندس و کارمندان اه اخت  یددته سری یک وطی کردند جمع[ دا

 اه را پروسگگگس کارگران از نفر 5٠ حدود در اعد روز در و کردند کار اه وادار را هاآن

 و خواهران که قرآن اه هاآن دادنقسگگگم و تهدید طی هم ااز و اردند انکس سگگگالن

ستاها در شما ارادران  صبح شیفت )این کنند.می وادار کار اه را هاآن ندارند  نفت رو

 سر ها شیفت همان که صبح امروز تا ن رفتند تحوی  را کار اعد شیفت دو ولی اود(

 وقتی و رفتند کار سر اه کرد پروسس رئیس عظیمی که هاییصحبت طی و آمدند کار

 از اعضگگی ولی شگگدند مواجه کارگران تمام نفرت و خشگگم اا شگگد خبردار پاالیشگگ اب

سمت شن ارای که اود هاق شت کلی تعمیرات اه احتیاج شدنرو  اورهو  چون که دا

overhaul ( تعمیرات )سی سا ست ا  حدود در ماندند. خاموش هاآن زدنمی کار اه د

ش اب درهای که شدیم خبردار صبح 1٠ ساعت سته را پاالی  و چوب اا سراازان و اندا

 اا همراب سگگرهنگ چند صگگبح 11 سگگاعت حدود در اند.کردب احاطه را دروازب اسگگلحه

 و چوب اا همراب سرااز کامیونهشت  و پوشزرب 15 ) زیاد اسکورت اا شهراانی رئیس

سلحه(  و شدند کارگاب وارد سرهن ان اا همراب سراازها اکثر آمدند. مرکزی کارگاب اه ا

 تهدید هاسگگگرهنگ طر  از که گرفتند قرار هاآن رویهروا و جایک در کارگران تمام

سته شما که گفت هاآن اه کارگر یک ولی شدند.  ام نتیجه در اید ندادب را ما هایخوا

سته کدام که شدسؤا   او از کرد. نخواهیم کار  که جاآن تا ما و نشدب دادب شما یخوا

 ارخواست ما مثالً که شد دادب جواب کارگر طر  از ولی ایمدادب شما اه را آنها توانستیم

 این خودتان که دلی  این اه شگگگما ولی ایمشگگگدب اخیر کشگگگتارهای عامالن مجازات

 را ما خواهران و ارادران مقدس  لباس این در خودتان قو ها اید کردب را کشگگگتارها

شیدمی ست یر را هاآن توانیدنمی ک ست هم ما درنتیجه کنید  د  که یمزننمی کار اه د

 یشپ راب دو که کرد عنوان طوراین هاسرهنگ از یکی شد. پشتیبانی کارگران طر  از

 اه تدسگ ما نرفتید اگر که اروید کار سگر خوش زاان اا کهاین یکی اند گذاشگته شگما

 و گیریممی را تانهایعکس دوم یدرجه در کردید مقاومت اگر و زنیممی خشگگگونت
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 کارگر همان مقاا  در که کنیممی تخلیه را تانهایخانه و کنیممی اخراج را هم ی

 یخانه پاالیشگگ اب چون دهیم نمی را مانهایعکس سگگادگی همین اه که داد جواب

 جلو در شگگما مطمئناً ادهیم تحوی  را مانهایعکس اگر که دانیممی را این و ماسگگت

 مه اا هم ی اکنیم را کار این خواسگگگتیم روزی اگر و اندیدمی گلوله اه را ما دروازب

 شگگگما اگر رویم.می ایرون هادروازب از هم اا همه و دهیممی تحوی  هم اا را هاعکس

 اه نزد ضراه منظور] زنیممی خشونت اه دست متقااالً هم ما ازنید خشونت اه دست

 [.است پاالیش اب هایدست اب

 از ولی اروند ناهار ارای خواهندمی که کردند اعالم همه و اود دقیقه 11:5٠ ساعت

شی طر  ست اب الاق  گفتند و شد ممانعت هاارت شن و خاموش را هاد  ما که کنید رو

ست شماا وییم   پخش ناهار ارای همه و ندادند اهمیت کارگران ولی اید زدب کار اه د

 را ام اگر که گفتند تعمیراتی کارگران اه مرکزی کارگاب هایاچه رسگگتوران در شگگدند.

 هم ما که ااشگگید مطمئن و دهید ادامه اعتصگگاب اه شگگماها کردند کار اه وادار زوراه

 که کردند اعالم کارگران اهرؤسگگا  هاقسگگمت اکثر در پیوسگگت. خواهیم شگگما اه دواارب

 تصاباع اه هلمسئ این اه توجه ادون تعمیرات کارگران ولی کردب کار اه شروع کارگاب

 هاینزدیکی اودند. کردب روشگگن را هاماشگگین فقط کارگاب کارگران واقعاً و دادند ادامه

ست سمبادب سنگ یک اه کارگاب یک در گروهبان یک وقت آخر  زا یکی که زندمی د

شاجرب اه او اا جوان کارمندان سلحه گروهبان و پرداخت م شانه او طر  اه را ا  رفت ن

 راازسگگ از پر کارگاب که گفت ااید را این )البته کردند هو را او کارگران تمام ناگهان که

شانه کارگران طر  اه سراازان تمام ناگهان و اود(  اه وجهت ادون کارگران ولی رفتند ن

 ها که کردند اعالم و خواسگگگتند را کارگاب رئیس و آمدب کارگاب ایرون اه مسگگگئله این

ش اب ک  و کارگاب در سرااز وجود دلی  ست ما پاالی  که موقعی تا و زنیمنمی کار اه د

 این البته زد. نخواهیم کار اه دسگگگت دارد وجود پاالیشگگگ اب در سگگگرااز یک حتی

 ها کارگاب ترتیب ادین اودند. آن منتظر کارگاب کارگران اکثر که اود آویزیدسگگگت

 .دهدمی ادامه خود اعتصاب

 

 1357آذر ٢٦ یکشنبه
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ست و کارکنان و نظامی قوای این کارگاب در دیروز ارخورد از صبح امروز  هاآن خوا

شی نیروی هیچ نظامی  قوای خروج مورد در ش اب یمحوطه در ارت  شدنمی دیدب پاالی

 صگگگبح امروز مرکزی کارگاب کارگران اودند. کردب مسگگگتقر گاراژ طر  در را هم ی و

 قوای هم ااز کردندنمی کار اگر که کردند اعالم چون نمودند. روشگگگن را هادسگگگت اب

 قوای] هاآن دی ر ما  کردن کار اا حساب همین روی و شدمی سرازیر جاآن اه نظامی

 نخواهند دارد  را آن رهبری و اعتصگگگاب شگگگروع مرکزی کارگاب کهاین فکر اه[ نظامی

 تیح که کردندمی کار شگگگدیدی کاری کم اا مرکزی کارگاب کارگران گفت ااید افتاد.

سای  اه نظامی حکومت صبح 1٠ ساعت در کردند.نمی کار که کرد عنوان توانمی رؤ

 ایهجواب اا البته که ا یرند را اعتصگگاای کارگران هایعکس که کرد اعالم هاقسگگمت

 سا  3٠ که گفت قسمتش رئیس اه کارگری شدند. روهروا کارگران طر  از گوناگونی

 شقسمت رئیس اه خطاب دی ری کارگر و روممی می  کما  اا ادب را خدمتم یسااقه

سمت داد. نخواهم تو اه و ن رفته تحوی  تو از را ماعکس که گفت سیلاه همه هاق  یهو

صمیم همه و گرفته قرار رااطه در کارآموزها سمت] اندگرفته ت سمت و ارق ق  زا هاییق

نه اه (overhaul اورهو  ند. خا قه 3٠:11 سگگگاعت در ارو ب  که دقی  همه آن از ق

 آاادان شگگگهراانی رئیس امینی سگگگرهنگ اودند  کردب جمع جایک را اورهو  کارگران

 گوش یا و زدندمی حر  هم اا او صگگگحبت موقع در کارگران اکثر که کرد سگگگخنرانی

 کارگران دقیقه 55:11 سگگگاعت در که اود نشگگگدب تمام صگگگحبتش هنوز کردند.نمی

 و امدبنی کار سر ار تعمیراتی کارگران از زیادی تعداد ظهر شدند. پراکندب نهار عنواناه

 .نیایند خود کارهای سر اه خمینی اهللآیت طر  از ملی عزای خاطر اه فردا شد مطرح

 

 1357آذر ٢7 دوشنبه

 .نیامدند خود کارهای سر اه انبارها و تعمیرات کارگران از %٩٠ حدود

 

 آذر ٢٨ شنبهسه

 .نشدند حاضر خود کارهای سر تعمیرات کارگران مجدداً

 آذر ٢٩ چهارشنبه
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 ادامه پاالیش اب تعمیرات هایقسمت و گاراژ تعمیرات و  واوره قسمت در اعتصاب

 تندگرف شگگدگاناخراج عنواناه را قبلی تعداد ار عالوب دی ر نفر پنج عکس امروز .دارد

شرو و خوب کارگران از هااین که سمت پی ش اب کارگران اودند. مختلف هایق  زا پاالی

سئله این  هطبق آزادی راب در پیکار سازمان» از نیز هاییاعالمیه ندارند. کام  اطالع م

 د.ش پخش پاالیش اب شمالی یناحیه در« عمواوغلی حیدر یاران» گروب توسط« کارگر

شنگ رفیق دفاعیات  از ایاعالمیه امروز شد. پخش گروب همان طر  از نیز گ ترب هو

ش اب کارکنان طر  ضمون اا پاالی صاب اه» کهاین م  آن طی و« دهیم ادامه خود اعت

 .شد پخش کرد  خواهند اعالم همه اه را اعتصاب یدواارب آغاز تاری  که اود شدب قید

 

 1357 دی ٢ شنبه

 ودا کنندبهماهنگ یکمیته جزء قبالً که کارگران از یکی مرکزی کارگاب در امروز

 در نفوذی ونیز نمودب اعتصگگگاب پیشگگگبرد مورد در زیادی خطاهای مواقع ترایش در و

 کارگاب تاالوهای در را صگنفی هایخواسگته دواارب داشگت کارگاب مسگن کارگران میان

 ملی هایخواسگگته پیشگگرو کارگران یمداخله اا روز همین اعدازظهر ولی کرد نصگگب

 ارک این اا که شگگدمی گفته پیشگگرو کارگران طر  از که طوریاه گرفت. را هاآن جای

 هاخواسگگته اگر که شگگدمی عنوان حتی و کنیممی گردعقب اعتصگگاب او  یمرحله اه

شد صنفی اخواهد  در اتفاق همین عین و ارویم خود کارهای سر اه که همان اهتر اا

 کارکنان یاعالمیه صگگبح امروز اود. احث مورد هم overhaul اورهو  کارگران میان

 و مادهی ادامه را خود اعتصگگاب اود شگگدب گفته که قبلی یاعالمیه پیرو که پاالیشگگ اب

 امروز همین از را اعتصگگاب موعد اعالمیه این شگگد. پخش اود نکردب معین را آن موعد

سکو معاون« گرین پ » ترور خبر ظهر از اعد امروز اود. کردب اعالم صبح  ESCO]] ا

 این از همه که شگگگد پخش پاالیشگگگ اب در «کورب نفت» لوله خط در انفجار و اهواز در

 اعتصاای کارگران امروز .اودند خوشحا  موضوع این از و کردب زیادی استقبا  مسئله

 .نشوند پاالیش اب( )سرویس شرکت هایاتواوس سوار گرفتند تصمیم

 

 1357دی 3 یکشنبه
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 ینا در کالً شد. پخش کردندمی کار هاقسمت اعضی در که کارگرانی اسامی امروز

سئله این کارگران ست احث مورد م صاب کارگران اا که ا  ایدا را رفتاری چه شکناعت

 ااید بتهال اودند. موافق کارگران این اه دادن نشان وشتمضرب اا اکثراً که گرفت پیش

 روز چهاردب حقوق در که را شگکناعتصگاب کارگران از یکی خانه پیش شگب که گفت

 شتپ شکناعتصاب کارگران این و زدند آتش اود گرفته دستمزد تومان 5٠٠/16 قب 

سمت در امروز شوند.می تهدید کارگران اقیه سوی از هم سر ام ن] «اریم» تعمیرات ق

هشت  شتم و ضرب ضمن و شد حمله کارگران اه ارتش طر  از [ای در آاادانمحله

 یش ابپاال در پیشرو کارمندان طرفی از اودند. کردب دست یر هم را نفر پنج هاآن از نفر

 .کنند ارقرار مستقیم روااط کارگران اا که دارند فراوان سعی

 

 1357دی ٤ چهارشنبه

صاایون اه رانندگان و پروسس کارگران هم ااز امروز سته اعت  کثراً ا کارگران اند.نپیو

 کارگران اه فردا ارای اود قرار اند.کردب تحریم را آن و شگگگوندنمی سگگگوار هااتواوس ار

 گفت توانمی شود.نمی پرداخت حقوقی که شدیم خبردار امروز ولی شود دادب حقوق

 ها کسگگی تاکنون دی ر طر  از دارد.تأثیر  کارگران روی اسگگاسگگاً مالی یمسگگئله که

 اعتصاب صندوق یمسئله تراکت یک طی امروز است. نکردب همراجع اسالمی صندوق

 در و شگگد پخش« خلق متحدین» گروب طر  از قسگگمت هر در آن ایجاد ضگگرورت و

 زدب تاالوها در مذهبی غیر چه و مذهبی چه اعالمیه نوع چند روزبهمه مرکزی کارگاب

 از تاس قرار پاالیش اب پیشرو کارمندان طرفی از شود.می روارو همه استقبا  اا و شدب

 لیو اودند نکردب اعتصگگگاب تاکنون که دقیق اازار تعمیرات کنند. اعتصگگگاب اعالم فردا

 کارگاب تاالوی در که اعالمیه یک طی و کردب اعتصگگاب اعالم داشگگته  شگگدید کاریکم

ست ی اعالم کارگران اا شد زدب  درچا یک دقیق اازار کارگاب در دم دیروز نمودند. همب

ن سگگگفانه در آأمت] اودند. دادب قرار تحقیر مورد را هاآن وسگگگیله این اه و کردب آویزان

  ارگران و فعاالن کارگریدر میان ک و جنسگگگیتی فمنیسگگگتی زمان اخاطر نبود اگاهی

ستن شانه های  وجود چنین ارخوردهایی که نپیو صاب را اا ن ارخی از کارگران اه اعت

 اعدازظهر [تلقی می شگگد! «عادی»زنانه و آویزان کردن چادر زنان تحقیر کنند  امری 
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[ خلق متحدین« ]ایران کارگر یطبقه حزب ایجاد راب مبارزان» طر  از ای اعالمیه

 این از یافت. انتشگگار اود آاادان پاالیشگگ اب او  اعتصگگاب یدراارب جامعی گزارش که

 یاعالمیه امروز کردند. قبو  را آن هم ی و کردند اسگگتقبا  خوایاه کارگران گزارش

 کارگران اا رااطه در و ایرون از اعالمیه این شگگد. پخش پاالیشگگ اب کارکنان 4 شگگمارب

 .شودمی تنظیم پاالیش اب هایحرکت جریان در و آگاب

 

 1357دی 5 شنبهسه

صاب شته روزهای مث  همچنان اعت شی نیروهای صبح امروز دارد. ادامه گذ  اه ارت

 شگگتم و ضگگرب مورد را جوان کارگران چوای هایااتوم اا و اردب حمله مرکزی کارگاب

 و پوشزرب چند که اود صورت ادین حمله اردند. خود اا را هاآن از نفر پنج و دادب قرار

شی یهاکامیون صدا اا آن نفرات و آمدب کارگاب خود راهرو اه ارت  و ریختهپایین  سرو

ید را آموزدانش» که اود گفته فریاد اا هاگروهبان از یکی  هایجوان او منظور« ]ازن

ست اودب کارگاب  میزخ نفر چند و ریختند هم روی اقیه که دویدند سریع قدراین و[ ا

ست از را خود یروحیه کارگاب کارگران جریان این طی شدند.  را هاآن و اودند دادب د

شین هم هاآن و کردند کار اه وادار چماق زور اه شن را هاما شت و کردب رو ست اب پ  د

ستادند ست عمالً ولی ای  اا و هرفت گاراژ تعمیرات طر  اه کارگاب از اعد نزدند. کار اه د

 جااین در ولی اروند خود کارهای سر اه که خواستند هاآن از و کردب صحبت کارگران

سی عمال هم اینجا نکردند  حمله کارگران اه دی ر ست ک ست  ولی نزد کار اه د  هاابد

 یهمسئل از« اورهو » وقایع این طی داشتند. ن ه روشن اودند سراازان که زمانی تا را

 اه شروع پاالیش اب تمام در سراازان شدند. پخش آن کارگران یهمه و شدب ااخبر ااال

 از سگگراازها که صگگبح کردند.می حمله آن اه دیدندمی که را جمعی هر و کردب مانور

 انتشار از اعد شدند. مستقر حوالی همان در هاآن از ایعدب شدند  وارد اصلی یدروازب

 یک اه دست هاآن اطرا  هایقسمت کارگران و جوان کارمندان کارگاب  اه حمله خبر

 ها چماق اا سراازان که دادند را« شو گم ارو سرااز» مانند شعارهایی و زدند تظاهرات

 اخبره این شگگدند. متفرق هم ی و ندید ایصگگدمه کسهیچ البته افتادند. هاآن دنبا 

 که شگگد گرفته تصگگیمی هاقسگگمت اکثر در شگگد. پخش پاالیشگگ اب تمام در سگگرعتاه
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 طر  از 3 ساعت در تظاهراتی هم ااز اعدازظهر نیایند. خود کارهای سر اه اعدازظهر

 .پیوست وقوع اه اصلی یدروازب اطرا  در صبح گروب

 

 1357دی ٦ چهارشنبه

 اا و رفتند کارگاب اه نظامی نیروهای اازهم صبح امروز دارد. ادامه همچنان اعتصاب

 رفتند هاآن تا هم ااز و کردند هادست اب کردن روشن اه شروع کارگران هاآن رسیدن

 این و الحسگگابعلی البته دادند  حقوق کارگران اه امروز کردند. خاموش را هادسگگت اب

صاب حا  در که کامپیوتر کارمندان اه که اودب صورت ادین  ودکها شدب گفته ندااعت

مه نا ند را کارگران پو  یار ندان ولی انویسگگگ جهم کارم ند تو  اه فقط که شگگگد

 کار و زدند اعتصگگاب اه دسگگت هم ااز که ادهند حقوق خواهندمی هاشگگکناعتصگگاب

 شگگگد هگفت کارمندان اه کامپیوتررییس  و نظامی فرماندار یمداخله اا اعد که نکردند

 و کردند را کار این می  کما  اا کارمندان که ادهند نشدبحساب حقوق همه ارای که

شیدند. کار از دست مجدداً آن از اعد  یزخنفت مناطق سایر و اهواز کارگران اه البته ک

 ارای پو  کردن جمع اه تصمیم پیشرو کارگران از ای عدب که است نشدب دادب حقوق

 را مبنی تصگگگمیمی کارگران و جوان کارمندان این صگگگبح گرفتند. اخراجی کارگران

ش اب در تظاهرات وراهپیمایی  یک انجام سیر گرفتن نظر در اا پاالی  اانبدید افراد و م

 اج اه خوای اسگگگیارتأثیر  و شگگگد انجام موفقیت اا اعدازظهر امر این شگگگود.می گرفته

 تشگگگویق را تظاهرکنندگان کارگران کارگاب  اه ورود موقع کهطوریاه – گذاشگگگت

 نتظاهرکنندگا اا اسگگت مرکزی کارگاب جنب که دقیق اازار کارگاب کارگران کردند.می

 ور  گردد  ااید آزاد شاپ  ور  زندانی کارگر» اود: چنین شعارها کردند.می همراهی

ست مرکزی کارگاب شاپ  ور « ]مقاومت مقاومت شاپ  صاب  مبارز کارگر»[  ا  اعت

 اهایخون اضگگگافی پاداش»  «ملت اه اسگگگت خیانت تو کار پروسگگگس»  «اعتصگگگاب

 دند.ش متفرق« شاب ار مرگ ا و» شعار اا همه شدبتعیین مسیر طی از اعد .«شهیدان

 و چیفتن تانکدو  کوچک  تانک شش – پوش زرب اا نظامی نیروهای دقیقه 45 از اعد

 روارو کارگران تمسگگخر و خندب اا که دادند مانور پاالیشگگ اب در سگگرااز زیادی تعداد

 ( 1357 دی و آاان گزارش )پایان .شدند
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 پیوست

 اعتصابی کارگران معیشتتأمین ی نحوه مورد در نکاتی

 که 13٠6 ازسگگگا  دهدمی نشگگگان آاادان پاالیشگگگ اب در کارگری جنبش یتجراه

ستین  ایهصندوق ایجاد شد آغاز کار شرایط اهبود ارای نفت کارگران هایتالش نخ

 فعاالن دسگگگتورکار در کارگری مبارزات پیشگگگبرد ارای مالی مدیریت و مخفی مالی

 یداله مانند کارگری جوان فعاالن نیز 1335 سگگگا  در اسگگگت. داشگگگته قرار کارگری

 این در داشگگتند. مهمی نقش « کارگری تعاونی صگگندوق » دهیسگگازمان در خسگگروی

 مالی کمک محدودی شگگک  اه نیاز صگگورت در تعاونی  صگگندوق عضگگو 3٠٠ اه دورب

 پاالیشگگ اب کارگران مدتکوتاب و صگگنفی اعتصگگاب از اعد نیز 1351 سگگا  در شگگد.می

 صندوق این هد  شد. تشکی  «مخفی مالی صندوق» کارگری فعاالن جانب از آاادان

 اه کمک و کارگران اه اهرب ادون محدود هایوام دادن و درآمدکم کارگران اه کمک

 اود. پاالیش اب در کارگری مبارزات پیشبرد

 فاقد نفت کارمندان و کارگران که جاآن از انقالب  مقطع در و 1357 سگگگا  در

شتند  خود از مستقلی مالی صندوق و اودند خود مستق  و واقعی هایاتحادیه  هک ندا

صاب ستقالً را خود اعت شتتأمین  ابرند  پیش اه خود اه تکیه اا م  ارگرانک مالی معی

 مقطع آن در کارگری فعاالن اصگگگلی هایدغدغه از یکی آنان هایخانوادب و اعتصگگگاای

 خواهدنمی که تهران پاالیشگگ اب در «اعتصگگاب مخفی یکمیته» اعضگگای از یکی اود.

 فعالین انقالب مقطع در» گوید:می مالیتأمین  موضگگوع اه اشگگارب اا شگگود  اردب نامش

 صنعت اعتصااات سازماندهی در "اعتصاب مخفی هایکمیته "دهی سازمان اا کارگری

 کشگورموضگوع در سگراسگری اعتراضگات شگروع اا کردند. اازی را اسگاسگی نقش نفت

 هایکمیته این طریق از او  یمرحله در شگگگاب رژیم آوردن در پا از ارای اعتصگگگااات

صاب هر در که بعدی یمرحله .شد سازماندهی مخفی سیار کارگری اعت  مهم ب

 .استتت آنان هایخانواده و کارگران برای معیشتتتی و مالی منابعتأمین  استتت

 که یمخواستنمی و اود خواهد ترطوالنی گذشته ارخال  اعتصااات این که دانستیممی

صاایون صاب طو  در اعت شکالت دچار اعت س این و شوند مالی م  ارقر لویتوا در لهئم

شت. صاای حرکت ادامه ارای مالیتأمین  مقطع آن در خاطر همین اه دا  طریق از اعت
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 االفاصگگله اودند شگگاب رژیم سگگرن ونی خواهان که مردمی و اازاریان از عظیمی اخش

 از 1357 شگهریور در ایاطالعیه طی خمینی اهللآیت کهاین خصگوصگاً شگد.میتأمین 

 ینید دستور او .کنند مالی کمک نفت شرکت اعتصاای کارگران اه که خواست هم ان

 صگگندوق اه را خود زکات از قسگگمتی« محترم تجار» و اازاریان و مردم که داد فتوا و

 اعتصگگگاب یادامه ارای پو  گونی گونی  که اود فرمان آن از پس ادهند. اعتصگگگااات

سیدمی شک  و ر صااات هایکمیته که اود طریق این از «شد.می ارطر  مالی م  اعت

 مالی یپشتوانه این اا دادند.می قرار هاپاالیش اب اعتصاای کارگران اختیار در را هاپو 

 اااتاعتص توانستند نفت کارکنان که و کمک های مالی ارخی از مردم اود تجار و اازار

 کنند. ساقط را شاه و دهند ادامه سرن ونی تا پیروزمندانه را خودطوالنی مدت 

 
پاالیشگاه آبادان تصویری از  
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یداله خسروی )خسروشاهی( دایر سندیکای سااق 

و نمایندب کارگران در  1353-کارگران پاالیش اب تهران

اه دلی   1353. وی در سا   1357-شورای کارکنان نفت 

سازمان دهی اعتصاب در پاالیش اب تهران دست یر شد و 

 4درگذشت در مقطع انقالب آزاد شد. تاری  1357سا  

 2٠1٠فوریه
 

 

 136٨-1324مصطفی آاکاشک. کارگر جوشکار 

خاطر فعالیت ها در زمان شگگاب  135٠در سگگا  

سا  و نیم زندان  –های کارگری  سه  سی اه  سیا

ندان زادیس از آمحکوم شگگگد. پ گه از ز ی اه جر

اادان پیوسگگگت.کارگران پروژب  یوی در پروژب ای آ

امریکایی )شگگرکت  سگگاختمانی پاالیشگگ اب اصگگفهان

و سپس تا  مشغو  اه کار شد 1356سا   در فلور(

کگگار « نیروگگگاب اتمی دارخوین»مقطع انقالب در 

اه .کردمی گاب و وی  کارگری آ عا   یک ف عنوان 

ای در مبگگارزات کگگارگران تجراگگه نقش ارزنگگدباگگا

. وی از داشگگت در مقطع انقالب« دارخوین»و در  1356پاالیشگگ اب اصگگفهان در سگگا  

در حمایت از اعتصگگاب کارکنان پاالیشگگ اب آاادان ای هندگان کارگران پروژبدسگگازمان

کای سندی»سس ئت مؤگذاران و افراد هیاو یکی از انیاننیز آاادان اود. پس از انقالب 

 اود. (135٨-1357)« فصلی آاادان و حومه -ای بژمستق  کارگران پرو
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 توضیح مترجم

 

ها و حزب کارگری هی مجموعه مقاالت انگلس در مورد اتحادیهاین کتابچه دربردارند

نوشت. این نشریه ارگان  ١«لیبر استاندارد»ی هبرای نشری ١٨٨١، که وی در سال است

 2شیپتونبود و با سردبیری جرج  ۵١٨٨تا  ١٨٨١های کارگری انگلیس از سال هاتحادی

 یافت.طور هفتگی انتشار میهب

طور اتفاقی در یک هب( 2۰۰٨) ١٣٨٧این کتاب کوچک در اوایل تابستان سال 

جا های فلسفی و سیاسی در شهر اوترخت هلند تهیه شد و از آنی کتابهکتابفروشی ویژ

ه کصورت یک مجموعه به فارسی برگردانده نشده بود و به دلیل آن هزمان بکه تا آن

ده چنان در جنبش کارگری ایران مطرح بوانگلس در این کتاب به مباحثی پرداخته که هم

ی هکه ترجمآن به فارسی گرفته شد. با آن یهپیشنهاد یک دوست تصمیم به ترجمبهاست، 

این مقاالت ظرف مدتی کوتاه به اتمام رسید، لیکن انتشار آن به پیشنهاد همان دوست، که 

گاه گیری نگاه او از نهای بر این ترجمه در نقد نظرات انگلس و فاصلهدمدر نظر داشت مق

دیگر به  هایهی رخدادهای سیاسی و مشغلهافتاد و سپس در سایخیر أتمارکس بنگارد، به 

ه دوباره تکانی کامپیوتری، این ترجمهکه بار دیگر در یک خانفراموشی سپرده شد، تا این

ی عالقمندان هوعده داده شده، برای مطالع یهبدون آن مقدمچنان یافته شد و اینک، هم

 .دشومیبه این مباحث منتشر 

                                                      
1 The Labour Standard 

2 George Shipton 
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ایت ، از روی ساستی این کتابچه، اصل مقاالت که به زبان انگلیسی هبرای ترجم

ی این مقاالت هبرداشته شد و در واقع مطلب پیش رو ترجم ١آرشیو آثار مارکس و انگلس

ترجمه شده با متن هلندی این مقاالت نیز مورد مقایسه . متن استاز متن انگلیسی 

های مربوط به هر مقاله، که از سوی آرشیو قرارگرفت. برای راحتی کار، یادداشت

اند. هدر انتهای همان مقاله آورده شد اند،هی آثار مارکس و انگلس اضافه شدهمجموع

ها و مطالب داخل یسزیرنو اند.مشخص شده ]م[های مترجم با این عالمت یادداشت

 .استکروشه اضافات مترجم برای انتقال بهتر مطلب 

ی عالقمندان به این آثار قرار گیرد و گامی در هامید است که این کتاب مورد استفاد

 جهت انجام کارهای بیشتر در این زمینه باشد.

 

  سوسن صالحی

 

 

 

 

                                                      
1 http://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/newspapers/labour-

standard.htm  

http://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/newspapers/labour-standard.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/newspapers/labour-standard.htm
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 [۱]روزمزد عادالنه برای روزکار عادالنه

 

 

های کارگری انگلیس بوده است. این شعار در گذشته، این شعار جنبشسال  ۵۰در طول 

 ١٨2۴[ در سال 2ای]هها پس از الغای قوانین ننگین ضداتحادیهی پدیدآیی اتحادیهدور

که کارگران  [٣ی پرشکوه جنبش چارتیستی]هخدمات خوبی را انجام داد و در دور

با  .خدمات بسا بهتری را ارائه کرد کردی کارگر اروپا حرکت میهانگلیس جلودار طبق

سال پیش آرمان یا  ٣۰سال یا حتی  ۵۰ماند و بسیاری چیزها که حال زمان ثابت نمیاین

ند. آیا این کنار گذاشته شو حتی ضرورت بودند، اکنون دیگر قدیمی شده و بایستی کامالً

 گردد؟شعار پرارج نیز مشمول این امر می

روزکاری عادالنه؟ اما روزمزد عادالنه چیست و روزکار روزمزدی عادالنه برای 

ه ها پدید آمدی مدرن در لوای آنهبا قوانینی که جامع گونهچهها باشد؟ اینعادالنه چه می

گردد؟ برای یافتن پاسخ، نبایستی به علم اخالق یا قانون، یابد، تعیین میو تکامل می

دالت و یا حتی نیکوکاری رجوع کرد. دوستی، عانصاف، و نه حتی حس عطوفت، انسان

چه که از نظر اخالقی یا حتی برمبنای قانون عادالنه است، به لحاظ اجتماعی بسیار دور آن

شود، عدالتی اجتماعی فقط با یک دانش مشخص میتواند باشد. عدالت یا بیاز عدالت می

 د سیاسی.دانشی که با حقایق مادی تولید و مبادله سروکار دارد: دانش اقتصا

عریف ت گونهچهحال بر مبنای دانش اقتصاد سیاسی، روزمزد عادالنه و روزکار عادالنه 

باشد، که از راه شود؟ در واقع، سطح دستمزد و مدت و شدت یک روزِ کاری میمی

رقابت میان کارفرما و کارگر در ]تابعیت از شرایط و کارکردهای[ بازار آزاد تعیین 

ت د، چیستند؟ تحشونچنین تعیین میروزمزد و روزکار که[ اینگردد. ]لیکن، این می

شرایط معمولی یک روزمزد عادالنه مبلغی است، که کارگر به آن نیاز دارد تا بتواند وسایل 

د کنای که در آن زندگی میهو جامع معیشت خود را مطابق با سطح معیارهای زندگی
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 ین تولیدمثل خود را داشته باشد. سطح واقعیچنتهیه نماید، تا دوباره توان کارکردن و هم

گیرد. تر از این نرخ معین قرار میدستمزد، بر اساس نوسانات بازار، گاه باالتر و گاه پایین

حال، تحت شرایط عادالنه، این نرخ بایستی در حد میانگین تمام نوسانات دستمزدها با این

 باشد.

 است، همراه با شدتی از کار واقعی یک روزکار عادالنه مدت زمان کار در یک روز

که از  آنکار گیرد، بیهکه کارگر با آن، تمامی نیروی کارش را در یک روز ب

 همین مقدار کار در روز و روزهای بعد کاسته شود. یههایش جهت ادامتوانایی

تواند به این شکل نیز توصیف گردد: کارگر نیروی کار کامل خود را این معامله می

صورتی که این معامله را بتوان از نو دوباره ممکن هدهد، بدار میهیک روز به سرمایبرای 

ای که برای تجدید و تکرار این هاش را، درست به اندازساخت. در عوض او وسایل معاش

ترین دار کمهترین و سرمایکند. کارگر بیشتر، دریافت میمعامله ضروری است و نه بیش

 بسیار عجیبی از عدالت است. پردازند. این نوعِمعامله را میمقدار مجاز در این 

سطح مزد  اندانی اقتصاد سیاسیهعقیدهتر وارد این بحث شویم. ببگذارید کمی عمیق

د رسنظر میهکه ب[ گردد، ]جاییو زمان کار از طریق رقابت ]در بازار آزاد[ تعیین می

ی هف ]معامله[ دارای شرایط یکسان و نقطاش این است که هر دو طرهعادالنه بودن الزم

ارگر دار در این زمینه نتواند با کهشروع یکسان باشند. اما در واقع چنین نیست. اگر سرمای

زنده بماند.  اشهرا دارد که منتظر بماند و با استفاده از سرمایبه توافق برسد، استطاعت آن

فقط دستمزدش را دارد و به همین خاطر  کارگر این توانایی را ندارد. او برای زنده ماندن

د، به کار ردگبایستی تحت هر شرایطی که زمان، مکان و چگونگی کار برای او تعیین می

انگیزی تحت فشار طور هراسهای ندارد. او بهی شروع عادالنهتن دهد. کارگر نقط

ی هی طبقسیاسحال ]این شرایط[ برمبنای اقتصاد گرسنگی، طرفِ ضعیف است. اما با این

 دار نهایت عدالت است.هسرمای

های هآالت در شاخکه هنوز چیزی نیست. استفاده از نیروی مکانیکی و ماشیناین

 «هایدست»ها همواره هآالت در این شاخمختلف تولید و گسترش و تکامل ماشین
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دهد که میتر از آن رخ کند و این امر با سرعت بسیار بیشتری را از کار محروم میبیش

ند. این کار آورهخدمت گرفته و بهاضافی را ب «هایدست»های دیگر بتوانند این هکارخان

کنند. ی واقعی ]برای بخش[ صنعتی سرمایه ایجاد میهاضافی یک ارتش ذخیر «هایدست»

ها یا هخانبایست رنج گرسنگی کشیده، گدایی کرده، به نوانها میاگر بازار بد باشد، آن

ها به آسانی [ رفته و یا دزدی کنند؛ اگر بازار خوب باشد، آن۴های کار اجباری]هاکارگ

ند. تا هنگامی که آخرین مرد، زن و کودک گیری تولید در دسترس قرار میهبرای توسع

رخ  ١العادههای نامتعارف تولید فوقهاین ارتش ذخیره کاری بیابند ـ که فقط در دور

، سطح دستمزدها را پایین کار یهرقابت در درون این ارتش ذخیرزمان، دهد ـ تا آنمی

شدت  کارگر یهدارد و همین رقابت است که قدرت سرمایه را در مبارزه علیه طبقنگه می

د. کارگران در میدان مسابقه با سرمایه، نه تنها طرف ضعیف هستند، بلکه بایستی بخشمی

اد سیاسیِ حال از نظر اقتصا خود بکشند. با اینزنجیر فوالدین بسته به پاهایشان را نیز ب

 داری این عین عدالت است.هسرمای

ت نهایت عادالنه را پرداخدار از کدام منبع این دستمزد بیهبگذارید ببینیم سرمای

کار ـ و  کند. این تنها نیرویکند؟ البته که از سرمایه. اما سرمایه هیچ ارزشی تولید نمیمی

ـ اهم . سرمایه چیزی به غیر از انباشت محصول استی ثروت هست که سرچشمچنین زمین 

 شود و کارگر مزدش را از تولیداتکار نیست. بنابراین مزد کار، از خودِ کار پرداخته می

 عدالت عام نامید، تولیدات ناشیتوان چه که میکند. طبق آننیروی کار خود دریافت می

خود او باشد. اما طبق نظر اقتصاد سیاسی این عدالت  بایست از آنِاز نیروی کار کارگر می

ست، دار اههای نیروی کار کارگر از آنِ سرمایهنیست، برعکس ]طبق نظر آنان[ فرآورد

ند. کای برای زنده ماندن دریافت نمیهکه کارگر چیزی بیش از معاش فقیرانحال آن

روی این است، که محصول نی «عادالنه»آمیزِ بسیار ی رقابتهبنابراین سرانجامِ این مسابق

شود که کار ناپذیر در دستان کسانی انباشته میطور اجتنابهبکنند کار آنان که کار می

                                                      
1. times of frantic over-production 
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های گردد، تا همان انسانان اسباب قدرتی میشکنند و ]این انباشت[ براینمی

 را در بردگی نگه دارند. ]ی ثروت[هتولیدکنند

توان چیزهای ر عادالنه! در مورد روزکار عادالنه هم میروزمزد عادالنه برای روزکا

کار را به زمان دیگری بسیاری گفت، عدالتی درست مانند همان دستمزد عادالنه. این

ار که این شع سازدمیطور واضح مشخص  هبجا بیان شد، چه در اینکنیم. آنموکول می

ران هیچ کارآیی ندارد. عدالت قدیمی دوران خود را پشت سر گذاشته و دیگر در این دو

تمامی ه، بتاسی فعلی همورد نظر اقتصاد سیاسی که در واقع زیربنای قوانین حاکم بر جامع

دار. پس بگذارید این شعار قدیمی برای همیشه به هجانبه است: جانب سرمایعدالتی یک

 خاک سپرده شود و با شعار زیر جایگزین گردد:

 

تی از آنِ بایس آالت، مواد خام ـکارخانجات، ماشین مالکیت وسایل تولید ـ

 کارگر باشد! یطبقه
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 ها:یادداشت
 ٧، به تاریخ ١ی شماره هنگاشته شد و در نشری ١٨٨١ـ این مقاله در روزهای یکم تا دوم ماه مه  ١

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب ١٨٨١مه 

ر ، که درا هاهاعتراضات مردمی قانون منع اتحادیپارلمان تحت فشار  ١٨2۴ژوئن  2١ـ در تاریخ  2

های کارگری هها و اتحادیوجود آمدن سازمانهبرای جلوگیری از ب ١٧۹۹جوالی  ١2تاریخ 

قانون جدیدی تصویب شد که فعالیت  ١٨2۵جوالی  ۶حال در . با اینملغا کردتصویب شده بود، 

عضوگیری و تحریک کارگران برای  کهویژه آن هساخت، بشدت محدود میهای را بهاتحادی

مول شد و مشدرنظر گرفته می «آمیزخشونت»و  «قهرآمیز»عنوان اعمال هشرکت در اعتصابات ب

 گردید.های سنگینی میمجازات

بود که  ۴٨١٨تا  ٣۶١٨های حرکت انقالبی کارگران انگلیس در سال ١ـ جنبش چارتیستی ٣

های آنان از هدر انگلیس بودند، اما خواست 2منشور خلق کارگران از طریق آن خواهان پیاده شدن

ی پارلمانی هبه شکل الیح ١٨٣٨مه  ٨رفت. منشور خلق در تاریخ کراتیک فراتر نمیوتغییرات دم

تجدید پارلمان در  سال، 2١مردان باالی  یتنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق رأی برای همه

ی برابرِ انتخاباتی، لغو شرط دارایی برای نمایندگان پارلمان، هاهگیری مخفیانه، منطقهر سال، رأی

های مکرر برای پذیرش منشور خلق در پارلمان هر الوکاله به نمایندگان. درخواستهپرداخت وج

 ( رد شد.١٨۴٨و  ١٨۴2، ١٨٣۹بار )

در هایی ایجاد شد که هتصویب شد، در انگلیس کارگا ١٨٣۴مطابق قانون فقرا که در سال  - ۴

فرسا، وار به کارهای طاقتجا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندانآن

 دند.نامیمی «باستیل بینوایان»ها را هکردند. مردم این کارگایکنواخت و غیرمولد مجبور می

                                                      
1. Chartist 
2. People’s Charter 
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 [۱نظام دستمزدی]
 

 

و  ردیمکرا بررسی  «روزمزد عادالنه برای روزکار عادالنه»پیشین شعار قدیمی  یهدر مقال

 معنایواند بهتمیفقط  ترین روزمزد در شرایط اجتماعی کنونیهگرفتیم که عادالن هنتیج

ترین بخش این صورت که بیشهمحصوالت تولیدی کارگران باشد، ب یهتقسیم ناعادالن

 ممکن ترین مقدارکه کارگران بایستی با حداقلد، در حالیروداران میهآن به جیب سرمای

 برای احیای نیروی کار و بقای نسل خود کنار بیایند.

ی هعبارتی دیگر یک قانون سازمان اقتصادی جامعاقتصاد سیاسی، یا بهون نقااین یک 

[ در 2، که از کل قوانین حقوق عرفی و اساسی، از جمله دیوان عالی دارایی]استکنونی 

م ی متخاصم تقسیهدو طبقجای انگلیس قدرتمندتر است. تا زمانی که جامعه به ههم

داران که انحصار مالکیت بر کل وسایل تولید ـ زمین، هطرف سرمای: یکدشومی

ی مزدبگیر هآالت، مواد خام ـ را در دست دارند و طرف دیگر کارگران و تودماشین

محروم از هر گونه مالکیت بر وسایل تولید که چیزی جز نیروی کارشان ندارند، تا زمانی 

نظام اجتماعی برقرار باشد، قانون دستمزد قدرت تام داشته و هر روز دوباره از نو که این 

صار ی تولیدات خودشان، که در انحهسازد که کارگران را تبدیل به بردزنجیرهایی را برمی

 کند.دار است، میهسرمای

شصت سال است که برعلیه این قانون مبارزات خود را  های انگلیس تقریباًهاتحادی

ا از ی کارگر رهاند که طبقهها توفیق یافتآوردی؟ آیا آناند ـ ]اما[ با چه دستهادامه داد

دهد، رها سازند؟ آیا ها( تداومش میبندگی، که سرمایه )یعنی تولیدات دست خود آن

ردگی اند که از بهی کارگر ایجاد کردهها این امکان را حتی فقط برای بخشی از طبقآن

ام آالت و مواد خمزدی نجات یافته و مالک وسایل تولید خودشان، از ابزار کار تا ماشین

های تولیدی نیروی کار هها شده و از این طریق مالک فرآوردهمورد نیاز در کارخان
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ه اند، بلکهندادها نه تنها این را انجام طور کل مشخص است که آنهخودشان گردند؟ ب

 اند.هحتی در این راه هرگز تالشی هم نکرد

اند، هآوردی نداشتجا که چنین دستها از آنهخواهیم ادعا کنیم که اتحادیالبته نمی

ها در انگلیس، درست مانند سایر هپس فاقد ارزش هستند. برعکس، وجود اتحادی

روری ض برعلیه سرمایه امریاش هکارگر در مبارز یهشده، برای طبقکشورهای صنعتی

ا معیارهای سطح بوسایل ضروری زندگی، هممین أتاست. میانگین سطح دستمزد باید برای 

زندگی همان جامعه، برای حفظ و بقای کارگر کفایت کرده و از پسِ آن برآید. سطح 

ی کارگر بسیار متفاوت باشد. ههای مختلف درون طبقهتواند برای الیاین معیارها می

شان برای باال بردن سطح مزد و پایین آوردن هها در مبارزهترین قابلیت اتحادیبزرگ

ساعات کار این است که سطح معیارهای زندگی را در حد خود نگه داشته یا آن را ارتقا 

های شغلی بسیاری هستند که کارشان از هگرو ١دهند. در ]محالت فقیرنشین[ شرق لندن

تر نیست و به همان سطح مهارت نیاز دارد، اما به زحمت ا سبککار بنّایی و کارگران بنّ

گیرند. چرا چنین است؟ خیلی ساده، به این خاطر که ی نصف مزد آنان میهمزدی به انداز

را دارد، که سطح دستمزدهای یک گروه را با معیارهای یک سازمان قدرتمند این اختیار 

دون قدرت نیافته و بکه گروه دیگر، سازمانباالتری برای زندگی بسنجد؛ درحالی نسبتاً 

ندگی ی کارفرمایان گردن نهند. سطح زهباید به تخلفات گریزناپذیر و مستبدانحتی می

ی ترگیرند که با دستمزد کمها همواره یاد میشود و آنگام تنزل داده میبهگامها آن

ه آن ای زنده ماندنشان بزندگی کنند و سرانجام دستمزدهای آنان تا آن سطح که فقط بر

 کند.اند، سقوط میهبسنده کرد

محدود  کند و در چارجوبرا دنبال نمی یبه این ترتیب، قانونِ مزد خط ثابت و مستقیم

ی شغلی ههای رکود( و برای هر شاخگنجد. در هر دورانی )به جز دورانو معینی نمی

تواند در اثر مبارزات میان دو طرف فضای حرکتی وجود دارد که در آن سطح دستمزد می

                                                      
1. East-end 
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در  گردد وهای دو طرف تعیین میزنیهمتخاصم تغییر کند. در هرحال دستمزدها با چان

ی کسب تری براتر و هدفمندتر مقاومت کند، شانس بیشها کسی که بیشزنیهاین چان

زنی هاندار چهایشود را دارد. اگر کارگر منفرد بخواهد با سرمچه به او پیشنهاد میورای آن

و مجبور به تسلیم است. اما زمانی که تمامی کارگران یک  شودمیآسانی مغلوب بهکند، 

ند های مالی خود صندوقی ایجاد کنی شغلی، سازمانی قدرتمند برپا دارند و با کمکهرشت

ن را کارو این امتا در صورت نیاز در برابر کارفرمایان توان مقابله داشته باشند و از این

عنوان طرفی قدرتمند وارد مذاکره با کارفرما شوند،  هکه بند کنبرای خود ایجاد 

ـ از آنصورت میصورت و تنها در آندرآن چه توانند امید داشته باشند که الاقل چندرغاز 

عنوان روزمزد عادالنه برای روزکار عادالنه بایستی هی کنونی بهکه ساخت اقتصادی جامع

 دست آورند.هـ بدرنظر بگیرد 

ن افتد؛ برعکس این قانوهای صنفی برنمیهخاطر مبارزات اتحادیهقانون دستمزد ب

چه ها، کارگر حتی آنهآید. بدون ابزار مقاومت اتحادی]کامالً از این طریق[ به اجرا درمی

ترس از  کرد. فقطدریافت نمی ،گیردکه طبق قوانین نظام دستمزدی به او تعلق میهم را 

دار را مجبور کند که برای نیروی کار کارگر قیمتی را که معادل هتواند سرمایها میهاتحادی

به  خواهید؟ نگاه کنیدطور کامل بپردازد. اثبات ]این گفته را[ میهعرف بازار است، ب

ا را مقایسه کنید بشود و آنهای بزرگ پرداخت میهدستمزدهایی که به اعضای اتحادی

شمار در شرق لندن که مرداب راکدی های کوچک بیهاختی در کارگادستمزدهای پرد

 از فقر و بدبختی است.

، کنند. اما نرخ باال یا پایین دستمزدها به نظام دستمزدی حمله نمیهبنابراین اتحادی

ی حقارت اقتصادی کارگر نیست: زیربنای چنیین حقارتی این حقیقت است هکنندتعیین

دست ههای تولید شده از نیروی کارش را بهکه تمامی فرآوردجای آنهی کارگر بهکه طبق

ند، گویهای خودش که به آن مزد میهآورد، بایستی به دریافت سهم اندکی از فرآورد

ریزد و با آن مزد کارگر را ها را به جیب خود میهدار تمام فرآوردهرضایت دهد. سرمای

ی هروی، تا زمانی که طبقابزار کار است. از این پردازد، فقط به این خاطر که او مالکمی
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ن آالت و مواد خام و به تبع آی وسایل تولید، از زمین گرفته تا ماشینهکارگر مالک هم

ه نگردد، رهایی واقعی این طبق مالک تمام محصوالت تولیدی نیروی کار خود

 تحقق نخواهد یافت.
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 ها:یادداشت
، به ۳ یهی شمارهنگاشته شد و در نشری 1٨٨1ماه مه  1۶و  1۵ـ این مقاله در روزهای  1

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب 1٨٨1مه  21تاریخ 

های انگلیس هـ یکی از دادگا the Court of Equityیا the Court of Chanceryـ  2

ترین لرد انگلیس بود. بعد از رفرم قضایی در یا بزرگ که تحت ریاست مشاور مخصوص پادشاه

در دادگاه عالی قضایی ادغام شد. این دادگاه رسیدگی به مسایلی از قبیل ارث،  1٨۷۳سال 

داد. در چند مورد قدرت عمل این دادگاه با های سهامی را انجام میتعهدات پیمانی، شرکت

های هکرد. طبق قانون عمومی انگلیس احکام این دادگاه، در دادگاهای دیگر تداخل میهدادگا

اصطالح حقوق عرفی پیش برده بهشد. اقدامات دیوان عالی براساس قوانین رفته میدیگر پذی

 شد.می
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 [۱]هااتحادیه

 

 بخش نخست

جا که قانون اقتصادی دستمزد را در تقابل با ها را تا آنهی قبلی فعالیت اتحادیهدر مقال

ی هبقمسئله برای طجایی که فهم این ند، بررسی کردیم. از آندارکارفرمایان به اجرا وامی

 گردیم.، دوباره به این موضوع بازمیاستکارگر بسیار پراهمیت 

فرض کنیم که اکنون هیچ کارگر انگلیسی نیازی به دانستن و آموختن این نکته نداشته 

ا کل دار منفرد یهنفع یک سرمایاالمکان دستمزدهای کارگران بهباشد که کاهش حتی

طور انکارناپذیر نشان داد: تولید ه[ ب2ور که دیوید ریکاردو]طدار است. آنهسرمای یطبقه

هم شود، یک بخش سها به دو بخش تقسیم میهحاصل از کار کارگر، پس از کسر هزین

دار. حال ]در تقسیم[ این درآمد خالص حاصل همزد کارگر و بخش دیگر سهم سود سرمای

تواند دار نمیهسود سرمایاز کار کارگر، که در هر مورد خاص مقدار مشخصی است، 

دار هکه سهم مزد کارگر کوچکتر شود. انکار این که نفع سرمایتر باشد، مگر آنبزرگ

در کاهش مزد کارگر است، به این معنی است که بگوییم به نفع او نیست که سودش را 

 افزایش دهد.

ما دارد؛ ا های دیگری هم برای باال بردن موقتی سود وجودهدانیم که رابه خوبی می

را به دهد. بنابراین زحمت گفتن آنهای موقتی[ قانون کلی ]سود[ را تغییر نمیاین ]روش

 دهیم.خود نمی

که سطح دستمزدها طبق قوانین مشخص و معین اقتصاد اکنون باید دید، درحالی

تواند دستمزدها را کاهش دهد؟ قانون می گونهچهدار هشوند، سرمایاجتماعی کنترل می

که دیدیم، این ]قانون ثابت قتصادی دستمزد وجود دارد و انکار ناشدنی است؛ اما چنانا

میزان  گیرد: کاهشپذیری از دو طریق صورت میپذیر است. این انعطافو[ انعطاف یستن

یجی مشخص به کاهش تدر یهطور مستقیم با عادت دادن کارگرانِ یک حرفهدستمزد یا ب
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غیرمستقیم و از طریق افزایش ساعات کار در روز )یا طور هسطح زندگی، و یا ب

آنکه اضافه مزدی به آنان پرداخت شود، بخشیدنِ کار در طول همان ساعات کار( بیشدت

 پذیرد.انجام می

استن دار با کهداران یک صنف تولیدی، افزایش سود هر سرمایهدر رقابت میان سرمای

د تا داران سعی داره. هرکدام از این سرمایگیردتری میاز دستمزد کارگران حرکت بیش

را  که سود خودتری به فروش برساند و برای آناش را[ با بهای کمه]محصوالت کارخان

خاطر منافع فردی هر هکاهد. پس بدر این میان قربانی نکند، از مزد کارگرانش می

ر[ در کردن یکدیگهن بداران ]برای از میداهدلیل رقابت میان خود سرمایهدار و بهسرمای

 ارگران[شود. این ]کاهش مزد کداشتن دستمزد کارگران چند برابر مینگهفشار برای پایین 

که تا پیش از این موضوع کم یا بیش بودن سود بود، اکنون شکل ضرورت به خود 

 گیرد.می

 برایی ثرؤمنیافته روش وقفه، کارگران سازماندر تقابل با این فشار دایمی و بی

زدها یافته نیستند، دستمهایی که کارگران آن سازمانهمقاومت ندارند. بنابراین در حرف

آرامی هبطور مداوم رو به کاهش و ساعات کار پیوسته رو به افزایش است. این فرایند هب

افتد، ر خیأتهایی از رونق ممکن است این فرایند به رود. در دورانطور حتم پیش میهاما ب

ابد. یتری میهایی که اوضاع ]اقتصادی[ بد باشد، این فرایند شدت بیشراناما در دو

که مدت شوند؛ درحالیتر عادت داده میاجبار به سطح زندگی پایین هتدریج بهکارگران ب

شود و دستمزدها به حداقل میزانِ مطلق ی کار به حداکثر زمان ممکن رسانده میهروزان

ن و بقای ماندهحد مطلقی که دیگر برای کارگر امکان زند گردند،تر مینزدیک و نزدیک

 نسل وجود نداشته باشد.

ان[ زمرخ داد. ]در آن اناستثطور موقت یک هدر حوالی آغاز قرن حاضر در این زمینه ب

ی هآالت نسبت به روند فزایندی گسترده از نیروی بخار و ماشینههنوز سرعت استفاد

دکانی های تولید، دستمزدها، به استثنای دستمزد کوهنبود. در شاختقاضا برای تولید، کافی 

ها فروخته شده بودند، به ه[ به کارخان٣های کار اجباری]هها و کارگاهخانکه از طریق نوان
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ارگران های دستی، کهایی با نیاز باال به مهارتهکه در کارخانطوریهسطح باالیی رسید؛ ب

ای هکردند که حاال بسیار افسانریس مزدی دریافت مینخ کار ورنگرز، مکانیک، تراش

ریج تدهگرفت، بآالت جای آنان را میهایی که ماشینهآید. در آن موقع، حرفنظر میهب

نار گام کارگران با درآمد بهتر را کبهگامآالت جدید محکوم به فنا بودند. اختراع ماشین

نان کرد و این امر با چآالت ]جدید[ را تولید میهایی اختراع شدند که ماشینزد. ماشینمی

ود، بلکه گوی بازار بتنها پاسخنهها ی ماشینهگرفت که تولیدات ساختسرعتی انجام می

[ ۴]١٨١۵خاطر صلح عمومی در سال هکه بفت. پس از آنگرحتی از آن نیز پیشی می

 ونق / اشباع تولید / آشفتگیر یههای متناوب ده سالهجریان عادی بازار برقرار شد، دور

ونق ی رههای گذشتهتجاری ]و بحران[ آغاز گردید. تمام امتیازاتی که کارگران در دور

ارتقا داده بودند، در  ١العادههای نامتعارف تولید فوقهدست آورده و یا حتی در دورهب

های هدوران رکود و خرابی بازار از آنان بازپس گرفته شد و چیزی نگذشت که تود

ی کلی گردن نهادند، که مزد کارگران غیرمتشکل تا حد هکارگری انگلیس به این قاعد

 مطلق کاهش یابد.

قانونی شده بودند، پا  ١٨2۴های کارگری، که از سال هاما در این میان اتحادی

ها ه]ی مبارزات کارگری[ گذاشتند و البته وقت آن رسیده بود ]که این اتحادیهعرصهب

ها یافته هستند. در اکثر موارد آنداران همواره سازمانهخود را آغاز کنند[. سرمایفعالیت 

های رسمی، مقررات، دبیران و غیره نیازی ندارند؛ ]زیرا که[ شمار اندک آنان هبه اتحادی

ر مداوم طوهای خاص هستند و بهدر مقایسه با انبوه کارگران و این حقیقت که آنها طبق

نیاز ها را از چنین چیزهایی بیت اقتصادی و اجتماعی برقرار است، آنشان مناسبامیان

ها در یک منطقه تسلط یابند، مانند صنایع های از کارخانهکند. هنگامی که مجموعمی

گردد. های رسمی کارفرمایان ضروری میهموقع وجود اتحادیریسی در النکشایر، آنهپنب

فروشندگان نیروی کار[ بدون یک سازمان قوی با  عنوانهاما کارگران از همان آغاز ]ب

                                                      
1. the period of frantic over-production 
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داران[ ی سرمایههتوانند ]در مقابل زورگویی و سلطدقت تنظیم شده نمیهای بهاساسنام

ود را هایش قدرت خهکاری از پیش ببرند؛ ]سازمانی که بتواند[ از طریق کادرها و کمیت

زمان به ها را قانونی کرد. از آنپارلمان ]تشکیل[ این سازمان ١٨2۴ یاعمال کند. مصوبه

ون گذشته چی کارگر دیگر همهبعد کارگران در انگلستان تبدیل به قدرتی شدند؛ تود

ناتوان و پراکنده نبود. قدرتی که از اتحاد و عمل مشترک آنان ایجاد شده بود، با 

ند، امیدن «صندوق مقاومت»گیری صندوقی پر و پیمان که برادران فرانسوی آن را شکل

روی در هداران زیادهکل تغییر یافت. برای سرمایهبتر گشت. حاال دیگر وضعیت قوی

 خطری نبود.کاهش دستمزدها و یا افزایش ساعات کار دیگر امر بی

، روی است. این طبقههای کارگری از همینهداران برعلیه اتحادیهانفجار خشم سرمای

ی کارگر را اعمالی قانونی و حق مسلم خود ههمواره اعمال مداوم خود برای سرکوب طبق

دانست. دیگر وقت آن رسیده بود که جلوی این اعمال گرفته شود. جای تعجب نیست می

چون اشراف به آسمان رفته و خود را هم داران[هی ]این سرمایهکه داد و فغان آزمندان

 کنند.[ خسران دیده از حقوق و مایملک خود قلمداد می۵دار ایرلندی]زمین

ارگری های کهی مبارزات شصت ساله، ]کارگران[ را به این پایه رساند. اتحادیهتجرب

، استستمزدها ی سطح دهکنندای هستند که فعالیت آنان تنظیمهشدشناختهاکنون بنیادهای 

 اباناربی میزان ساعات کار هستند. حتی اخیراً هکنند[ تنظیم۶ای]هکه قوانین کارخانچنان

د که دانناند، میهها آموختکه از کارگران درس ،ریسی در النکشایرهپنبی[ اهه]کارخان

ارگری، های کهشان باشد یک اعتصاب را، حتی بهتر از اتحادیزمانی که به نفع گونهچه

 سازمان دهند.

های کارگری، قانون دستمزد در تقابل با هاتحادی هایی کنشهبنابراین در نتیج

اقل شوند تا الیافته در هر صنف قادر مید و کارگران سازمانآین به اجرا درمیکارفرمایا

 چنین طوالنی شدنارزش تقریباً کامل نیروی کارشان را از کارفرما کسب کنند؛ هم

دولتی  کمک قوانینهساعات کار تا جایی که نیروی کار دچار فرسودگی زودرس گردد، ب

یافتگی های کارگری در سازمانهاست که اتحادی. این نهایت آن چیزی دشومیمنع 



 

 
 

 ی سوسن صالحیفریدریش انگلس / ترجمه 239

مداوم و  یهتوانند برای کسب آن امیدوار باشند و این البته از طریق مبارزشان میفعلی

ت پذیر است، و تازه نوسانات وضعیفرسایشی سنگین نیروها و ]داشتن[ قوای مالی امکان

ه که چدهد و آنبار رخ میاقتصادی ]را بایستی در نظر گرفت[ که الاقل هر ده سال یک

شکند و دوباره بایستی جنگ و مبارزه را از سرگرفت. باره درهم میدست آمده را یکهب

ماند، که هست باقی میی کارگر همانهاین یک دور باطل است که فرارفتی ندارد. طبق

یدند. هراسی بردگان مزدبگیر، چیزی که اسالف چارتیست ما از بیان آن نمیه]یعنی[ طبق

همه تالش، رنج و فداکاری فقط همین خواهد بود؟ آیا در نهایت آیا برآمد نهایی این

ارگر ک یهکه سرانجام طبقهدف کارگران انگلیس در همین حد باقی خواهد ماند؟ یا این

رکتی و در ح کندمیاین کشور برای درهم شکستن و برون رفت از این دور باطل تالش 

 را در کل رقم زند؟ م براندازی نظام دستمزدیمتحد با ه]تاریخی[ و 

کارگر  هی طبقهدهندعنوان سازمانههای کارگری بهآینده نقشی را که اتحادی یههفت

 ، بررسی خواهیم کرد.دندکرایفا 

 

 بخش دوم

های کارگری را در تنظیم میزان دستمزدها و هجا سهم کارکردهای اتحادیتا این

 دارانهشان بر علیه سرمایهابزار مقاومت برای کارگران در مبارزچنین تضمین شکلی از هم

 بررسی کردیم. اما هنوز موضوع مورد بحث ما به غایت خود نرسیده است.

دار صحبت کردیم. این مبارزه، هر قدر هم هی میان کارگر و سرمایهدر مورد مبارز

ها که کاهش دستمزدزمانی داری خالف آن را بگویند، وجود دارد و تاهکه مدافعین سرمای

 این نظام دستمزدی کهروش مطمئن و راحتی برای افزایش سود باشد، که نه، تا زمانی

ت های کارگری خود اثباهپابرجا باشد، این مبارزه نیز برقرار خواهد بود. حضور اتحادی

اند، هگرفتنداری شکل هخاطر پیکار در برابر تجاوزات سرمایهها اگر باین حقیقت است. آن

اند؟ نیازی نیست که مطلب خود را در لفافه بگوییم. هیچ کالم هوجود آمدهپس برای چه ب
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عمده به دو  طورهی فعلی بهتواند این حقیقت زشت را پنهان بدارد که جامعای نمیهفریبند

ای دارانِ مالک تمام ابزارههی بزرگ متخاصم تقسیم شده است: در یک طرف سرمایهطبق

خدمت گرفتن نیروی کار هستند و در طرف دیگر کارگران که جز نیروی کارشان هیچ هب

ه ی اخیر بایستی میان هر دو طبقههای حاصل از کار این طبقهچیز دیگری ندارند. فرآورد

طور دایم جریان دارد، بر سر همین تقسیم است. هر  های که بهتقسیم شود و کل منازع

ود تری را از این تقسیم نصیب خا که ممکن است سهم بزرگجکند تا آنطبقه تالش می

ر تقالی ی کارگر، که فقط دهی این منازعه، اتهامی است که به طبقهترین جنبکند و غریب

طور مسلم دارد از هکه او بشود: ایندریافت سهمی از محصول کار خویش است، وارد می

 دزدد!!دار میهسرمای

دیل[ ]تبای سیاسی هی بزرگ جامعه، ضرورتاً به مبارزهو طبقمیان د یهاما این مبارز

دار با اشراف هی متوسط و سرمایهی طوالنی بین طبقهطور که مبارزگردد. همانمی

ی هدار ]مبارزه بر سرکسب قدرت سیاسی[ بود، اکنون نیز همین مبارزه میان طبقزمین

ای کسب ی جدید برهدر برابر طبقه، طبقی طبقه هداران است. در هر مبارزهکارگر با سرمای

عبارتی  اش یا بهی[ حاکم برای حفظ هژمونی سیاسیهی ]نهادینه شدهقدرت سیاسی و طبق

ی فرودست در ابتدا برای سهمی از هجنگد؛ طبقاش میگذاریبرای تسلط قوای قانون

ازهای خود و نی جنگد تا بتواند قوانین جاری را برطبق منافعقدرت و بعد برای کل آن می

منشور  ها با شور و شوق و حتی با قهر برایی کارگر انگلیس سالهتغییر دهد. بنابراین طبق

حال [ که در راستای کسب قدرت سیاسی او بود، جنگید اما شکست خورد. با این٧خلق]

ه ا کنون بزمان تی متوسط پیروزِ میدان گذاشت، که از آنهاین مبارزه چنان تأثیری بر طبق

 .خوش داشته استی کارگر، دلهبس با طبقهایی گاه مکرر برای تمدید آتشسازش

ترین سالح است. در این میان ی سیاسی طبقات در برابر هم، سازمان مهمهدر مبارز

یابی قدر سازمانهای سیاسی یا چارتیستی، منشعب ]و تضعیف[ شدند همانهرچه سازمان

ر گردید، به نحوی که اکنون سازمان کارگری تهای کارگری قوی و قویهاتحادی

د ی بزرگ با حدوهاز آن حتی در خارج از کشور نیز وجود ندارد. چندین اتحادی یترقوی
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ای، هطقی کوچک و منهیک تا دو میلیون کارگر عضو و حمایت و پشتیبانی چند اتحادی

[ ٨حاکم چه از حزب ویگ یا حزب توری] یهقدرتی را دارا هستند که حکومت طبق

 حساب آورد.همجبور است آن را ب

های قدرتمند بنیاد گرفته و ها این سازمانایی که در این کشور بر طبق آنهسنت 

نظیم های خود را تنها به مشارکت در تها فعالیتاند، باعث شده تا این سازمانهگسترش یافت

که قوانین آشکار ضد کارگری محدود گردانند. چنان دستمزدها، ساعات کار و مقابله با

اند. هطور مؤثری انجام دادهرفت، این امر را بحق انتظار میهطور که بها همانگفته شد، آن

تر ی حاکم، که بیشهاند: طبقهدست آوردهها چیزهای دیگری هم بحال این سازمانبا این

ان های آنه، داوطلبانه امتیازاتی ورای خواستها به قدرت آنان واقف استهاز خود اتحادی

[ توسط ۹ی حق رأی مردان سرپرست خانوار]هالیح ی: با ارائهدکرها اعطا به آن

ر دست آوردند. اگهیافته حق رأی ب[ الاقل بخش بزرگی از کارگران سازمان١۰دیزرائیلی]

ز متشکل[ دست ادهندگان جدید ]یعنی کارگران پنداشت که این رأیدیزرائیلی می

واهند متوسط خ یهروی سیاستمداران لیبرال طبقهان دنبالچنمطالبات خود کشیده و هم

ماند، آیا امکان داشت این الیحه را پیشنهاد دهد؟ آیا اگر کارگران با مدیریت مجامع 

ای، صالحیت خود را برای انجام کارهای سیاسی و اداری از خود نشان هعظیم اتحادی

 توانست این الیحه را ارائه دهد؟او می دادند،نمی

ی کارگر گشود. این امر باعث ههمین اقدامات بود که دورنمای جدیدی به روی طبق

دست آورند و از های دیگر اکثریت آرا را بهها در لندن و تمام شهرهای کارخانشد تا آن

لیه شان برعهدر مبارز روی قادر شدند با روانه کردن افرادی از میان خود به پارلمان،همین

ها وظایف هجا بایستی با تأسف گفت اتحادیدست گیرند. در اینهای بهسرمایه، سالح تاز

ی کارگر به فراموشی سپردند. این سالح جدید بیش از ده هعنوان پیشگامان طبقهخود را ب

ها نندرت آن را از غالفش خارج ساختند. آهها است، اما بسال است که در دستان آن

واند تداوم یابد تاند، نمیهدست آوردهنبایستی فراموش کنند که حفظ موقعیتی که فعالً ب
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ر کارگ یهقراول طبقعنوان[ پیشهها ]در راستای مبارزات کارگران بکه آنمگر این

ن را دارد که که قدرت آی کارگر انگلیس با آنهحرکت کنند. این طبیعی نیست که طبق

دار یا عوامل هی کارگر به پارلمان بفرستد، دست به دامان مشتی سرمایهمایندچهل یا پنجاه ن

ه به عنوان نمایندهبنویسان نشریات آنان را هچون وکال یا سرمقالآنان شده و اشخاصی هم

 پارلمان معرفی کند.

ی کارگر انگلیس سرانجام به این هدهد که طبقدر این میان شواهد بسیاری نشان می

[ و ١١داشته است]حال در مسیری اشتباه گام برمیهد که او تا بیابدست میآگاهی 

ها را در دور تر، آنتر و ساعات کار کمچون مزد بیشهای جاری با مطالباتی همحرکت

ت که که این پایین بودن دستمزدها نیسرفتی ندارد و اینکه بروند کنمیباطلی گرفتار 

. استها[ ی تمام بدبختیهکه خود نظام دستمزدی ]ریشها است، بلبنیاد تمامی پلیدی

کارگر گسترش یابد، موقعیت ی هطور عام در میان تمام طبقهکه این آگاهی بزمانی

خود  یهها امتیازات ویژطور عمده دستخوش تغییر خواهد شد. آنههای کارگری بهاتحادی

ی بر دهند. در کنار یا حتدست می ی کارگر باشند را ازهبه این عنوان که تنها سازمان طبق

ی هی عام ]یعنی[ سازمان سیاسی طبقههای صنفی خاص، بایستی یک اتحادیهفراز اتحادی

 وجود آید.هاش بکارگر در کلیت

که یافته بایستی دو نکته را در نظر بگیرند: نخست آنهای سازمانهبنابراین اتحادی

ود رسد که او خسرعت فرامیهکارگران ب ی آوایهشبهدوران طنین افکندن پژواک بی

که زمان آگاهی کارگران از اش را در پارلمان اعالم نماید؛ دوم آننمایندگی تام و تمام

د که مبارزه برای باال بردن دستمزدها و کم کردن رسسرعت فرامیهاین موضوع نیز ب

گیرد، کنون انجام میاهای کارگری که همهاتحادی هایکه تمام فعالیتساعات کار و این

مؤثر و  ای بسیارهبلکه ]تنها[ یک وسیله است ـ وسیل یستندر خود غایت و هدف نهایی 

[ یابی به هدف نهایی که همانای از میان سایر وسایل برای ]دستهاما فقط وسیل ضروری ـ

 .استنابودی نظام دستمزدی در کلیت آن 
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ام در پارلمان نمایندگی کنند و برای طور تام و تمهبرای آن که کارگران خود را ب

های هادیشکل اتحهیابی کارگران، نه ببراندازی کل نظام دستمزدی، تشکل سازیهزمین

امر  کارگر در کلیت واحد آن ضروری است. این یهطبق صنفی جداگانه، بلکه سازمان

ی یک که حتهرچه زودتر صورت بگیرد بهتر است. هیچ قدرتی در دنیا توان آن را ندارد 

 انگلیس مقاومت کند. یهیافتی کارگر سازمانهروز در برابر کل واحد طبق
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 ها:یادداشت
مه  2٨به تاریخ  ۴ی هنگاشته شد و در دو قسمت در شمار 1٨٨1مه  2٠این مقاله در  - 1

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب 1٨٨1ژوئن  ۴ به تاریخ ۵ی هو شمار 1٨٨1

(، اقتصاددان انگلیسی و نماینده مکتب کالسیک علم David Ricardo 1۷۷2ـ  1٨2۳) - 2

تعیین ارزش بر حسب زمان کار قرار داد و تضاد منافع  یهاقتصاد که نظرات خود را بر پای

 یهحال نتوانست خصلت تاریخی و گذرای شیو. اما با اینکردطبقات مختلف در جامعه را کشف 

گرفت. داری را جاودانه فرض میهروی نظام سرمایو از اینداری را درک نماید هتولید سرمای

 ]م[ -)کتاب کاپیتال، مارکس، ترجمه ایرج اسکندری(

هایی ایجاد شد که در هتصویب شد، در انگلیس کارگا 1٨۳۴مطابق قانون فقرا که در سال  - ۳

فرسا، اقتوار به کارهای طآن فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندان

 د.نامیدنمی« باستیل بینوایان»ها را هند. مردم این کارگاشدیکنواخت و غیرمولد مجبور می

کشورهای اروپا  ( با شرکت پادشاهان و وزیران1٨1۵تا ژوئن  1٨1۴ی وین )نوامبر هکنگر - ۴

پا روکه برای حدود صد سال آرامش نسبی را در اکرد بعد از شکست ناپلئون نظامی را ایجاد 

 .شدسبب 

ی زمین که در دولت گالدستون هدار در مورد الیحای است به ناخشنودی مالکان زمینهاشار - ۵

ی هبه منظور منحرف کردن اذهان کشاورزان ایرلندی از مبارز 1٨٨1اگوست  22به تاریخ 

ز داران اهداران در مورد بیرون راندن اجارانقالبی تصویب شد. این الیحه، بر حق زمین

، البته اگر کردمیداران جلوگیری ههایی اعمال و از بیرون راندن اجارهایشان محدودیتزمین

بار پیشاپیش سال یک 1۵ها هر هموقع پرداخت کرده باشند. اجارههای خود را بهها اجارآن

اعمال داران نفع زمینهاختیار فروش زمین را ب 1٨٨1که قانون سال رغم اینهگشت. بتعیین می

داران خواهان قدرت حال این زمینشد، با اینها بسیار باال تعیین میهکرد و مبلغ اجارمی

رغم تصویب این قانون، بیرون راندن غیرقانونی کشاورزان هنامحدود خود در ایرلند بودند و ب

 هایی از سوی کشاورزان ایرلندی دامن زد.طوری که به مقاومتهچنان ادامه یافت، بهم

ی مداوم کارگران برای بهبود هسو مبارزای در انگلیس، از یکهعلت تصویب قوانین کارخان - ۶

شان خاطر وضعیت وخیم سالمتیهشان و از سوی دیگر آمار باالی مرگ و میر کارگران بوضعیت

با ساعات کار زنان و کودکان در  یبارهای در اوایل قرن نوزدهم درهبود. اولین قوانین کارخان

قرن نوزدهم این قوانین شامل  ۵٠و  ۴٠های وجود آمد. در دهههبعضی کارخانجات نساجی ب

های دیگر هم به اجرا درآمد، گرچه ه. بعدها این قوانین در کارخانشدتمامی کارخانجات نساجی 
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پیچی از این قوانین باز داران را برای سرههایی وجود داشت که دست کارخانههمواره تبصر

 گذاشت. ]م[می

هایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی )حرکت همنظور از منشور خلق خواست - ۷

( خواهان پیاده شدن آن بودند، اما این 1٨۴٨تا  1٨۳۶های انقالبی کارگران انگلیس در سال

 1٨۳٨مه  ٨شور خلق در تاریخ رفت. منکراتیک در انگلیس نمیوها فراتر از تغییرات دمهخواست

 21ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق رأی برای مردان باالی هشکل الیحهب

های برابر انتخاباتی، لغو شرط هگیری مخفیانه، منطقتجدید پارلمان در هر سال، رأی سال،

های مکرر برای خواستالوکاله به نمایندگان. درهدارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وج

 ( رد شد. 1٨۴٨و  1٨۴2، 1٨۳۹پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار )

بود. بعدها  Tory توری در انگلیس و رقیب حزب ـ حزب بورژوازی Whigحزب ویگ  - ٨

داران بزرگ و متوسط و حزب لیبرال شد. حزب توری حزب زمین این حزب تغییر نام داد

 1٨2٠( تشکیل شد. در سال 1۶۶٠بازگشت احیای سلطنت استوارت )انگلیس بود که در زمان 

داری خود را از ی زمینهخود گرفت. این حزب در دوران معاصر جنبهکار را بهنام حزب محافظ

 ]م[ -دست داده است. ) کتاب کاپیتال، مارکس، ترجمه ایرج اسکندری(

کارگر و مشارکت مستقیم  یهبقهای طرفرم دوم است که تحت فشار حرکت یمنظور الیحه - ۹

در پارلمان به تصویب رسید. تحت  1٨۶۷اوت  1۵ها در مجمع عمومی انترناسیونال اول در آن

دهندگان پایین آورده شد، یعنی برای مناطق قانون جدید شرط دارا بودن اموال برای رأی

پرداختند و در زمین می یاسترلینگ اجاره یهلیر 12روستایی کسانی که در سال بیش از 

پرداختند، لیره استرلینگ می 1٠هایی که بیش از نشینهها یا اجارهمناطق شهری صاحبان خان

چنین به بخشی از کارگران متخصص نیز حق رأی توانستند در انتخابات شرکت کنند. هممی

گر اردهندگان چند برابر شد، اما بخش بزرگی از جمعیت کداده شد. به این ترتیب تعداد رأی

 چنان از داشتن حق رأی محروم ماند.هم

1٠ - )1٨٨1- 1٨٠۴ Benjamin Disraeli نویسنده و سیاستمدار انگلیسی که چند دوره ،)

وزیری خود سه نخست یهوزیر دارایی شد و سپس به مقام نخست وزیری رسید. وی در دور

ت و پارچه اسلستان یکقانون و رفرم را به تصویب رساند. دیزرایلی معتقد بود که ملت انگ

تر بیش های ویتواند در انگلیس وجود داشته باشد. سیاستطبقات مختلف و جنگ طبقاتی نمی

نفوذ انگلیس در آفریقا و جلوگیری از قدرت گرفتن روسیه در  یمعطوف به گسترش دامنه

 منطقه بالکان بود. ]م[
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تدریج خود را از نفوذ حزب لیبرال هکارگر انگلیس ب یهطبق جنبش 1٨۷٠ یاز اواخر دهه - 11

های رادیکال مشارکت ها و انجمنهای سازمانرها ساخت. بخش پیشرو کارگران در فعالیت

انجمن سوسیال ـ  1٨۷۹راه انداختند. در سال هکردند و کمپین خودمختاری برای ایرلند را ب

دمکرات میدلند
1
لغو بردگی کار پیمان 1٨٨1در بیرمنگام و در سال  

2
تر در لندن برپا شد. مهم 

به  1٨٨۴بود، که در سال  1٨٨1گذاری فدراسیون دمکراتیک در لندن در ژوئن از همه بنیان

فدراسیون سوسیال ـ دمکرات
۳

داد، تغییرنام که آشکارا اصول مارکسیستی را مد نظر قرار می 

 یافت.

                                                      
1. Midland Social- Democratic Association 

2. Labour Emancipation League 

۳. Social – Democratic Federation 
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 [۱] پیمان تجاری با فرانسه

 

 

 که:ای به مجلس عوام ارائه داد، مبنی بر اینهنامعقط[ 2ژوئن آقای مونک] ۹روز پنجشنبه 

هر قرارداد تجاری با فرانسه که فاقد رویکرد گسترش ارتباطات تجاری دو کشور از طریق »

 .«بخش باشدتواند رضایتکاهش عوارض گمرکی باشد، نمی

 [ از جانب۴دنبال این مسئله ایجاد شد. جناب دیلکه]ه[ ب٣های نسبتاً طوالنی]بحث

[ ۵داد. آقای بالفور]دولت پیشنهاد مقاومت خفیفِ مرسومِ مالزمات دیپلماتیک را می

های خارجی را مجبور به پذیرش جویانه ملتخواست از طریق عوارض گمرکی تالفیمی

خواست که بگذاریم فرانسه خود به ارزش [ می۶تر کند. آقای اسلگ]های کمهتعرف

قراردادی، پی ببرند. آقای  گونهچ، حتی بدون بستن هیها با ماها و آنتجاری ما با آن

یابی به تجارت آزاد از طریق معاهدات تجاری اظهار یأس [ از دست٧ورث]ایلینگ

[ مدعی بود که سیستم فعلی تجارت آزاد براساس واردات آزاد ٨آیور]. آقای مکدکرمی

رأی در  ٧٧ای با هنامعو صادرات محدود، فقط یک فریب است. ]پس از این مباحثات[ قط

اسات که موقعیت یا احسآنرأی به تصویب رسید؛ ]این یعنی[ یک شکست، بی ۴۹مقابل 

 دار کند.ه[ را جریح۹آقای گالدستون]

طوالنی شکایات دائماً مکرر درباره لجاجت  یای است از رشتههاین مباحثات نمون

توابع استعماری در انکار موهبت قدر ابله خودی در های ابله و حتی افراد همانخارجی

ز های اقتصادی. تا به حال هرگشمول تجارت آزاد و قابلیت آن برای التیام تمام زیانجهان

[ ـ که اگر تجارت آزاد در ١۰های مکتب منچستر]گوییچون پیشگویی همهیچ پیش

تمام  هانگلستان برقرار گردد، چنان مواهبی در سرتاسر انگلستان ایجاد خواهد نمود ک

کشورهای دیگر آن را همچون الگویی دنبال کرده و درهای خود را به روی تولیدات 

ی هدای نشده بود. ندای فریبنهانگلیسی خواهند گشود ـ دچار چنین شکست مفتضحان
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تنها هنچون فریاد غریبی در بیابان برهوت برجای ماند. حواریون مکتب تجارت آزاد هم

کا عوارض حمایتی ]محصوالت داخلی[ خود را افزایش قاره و آمریدرون اروپای 

های [ بلکه حتی مستعمرات بریتانیا نیز بالفاصله به مجرد کسب دولت١١دادند]

[ همین کار را کردند؛ هندوستان که تازه تحت قیمومت پادشاهی بریتانیا ١2خودمختارشان]

 یپنبه بر تولیداتعنوان مشوق تولیدات بومی خود عوارض پنج درصدی هقرار گرفته، ب

 [١٣است.]ده کرخود اعمال 

چرا این موضوع برای مکتب منچستر چنین اسرارآمیز ]و غیرقابل درک[ است، در 

 که مسئله بسیار ساده و آشکار است.حالی

حول و حوش اواسط قرن گذشته انگلستان جایگاه اصلی تولید پنبه بود و از 

د برای ای، طبیعتاً مکانی شهبرای منسوجات پنبخاطر افزایش سریع تقاضا هروی، بهمین

هایی که با استفاده از نیروی بخار تحولی انقالبی را در تجارت پنبه و سپس اختراع ماشین

ارای خاطر استفاده از نیروی بخار، مناطق دهسایر تولیدات نساجی ایجاد کرد. در بریتانیا ب

رونق  ند، تبدیل به منبعی اساسی براییابی بودسنگ که به آسانی قابل دستغال زمعادن 

سنگ منجر به غال ز]اقتصادی کشور[ شدند. گستردگی معادن آهن در مجاورت معادن 

آالت رشد و گسترش تجارت آهن گردید، که به دلیل ساخت موتورهای بخار و ماشین

ی این انقالب که کل نظام تولید هشدت مورد نیاز بود. سپس در بحبوحهجدید ب

[ رخ داد، که برای ١۴های ضد ژاکوبنی و ناپلئونی]ای را متحول کرد، جنگهکارخان

سال کشتیرانی تمامی کشورهای رقیب در دریاها را تقریباً ناممکن ساخت و  2۵حدود 

چنین آتالنتیک و هم یماوراهای انگلیس عمالً در مناطق هبنابراین به تولیدات کارخان

صلح ]در اروپا[  ١٨١۵بخشید. وقتی که در سال  صاریانحبعضی بازارهای اروپایی، قدرتی 

های مجهز به نیروی بخار خود قادر بود ]نیازهای[ تمام هبرقرار گردید، انگلستان با کارخان

که کشورهای دیگر در همین زمان به تازگی با این موتورهای جهان را تأمین کند، در حالی

تر ها پیشای عظیم از آنهصنعتی به فاصلشدند. انگلستان از نظر تولیدات جدید آشنا می

 بود.
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حال برقراری مجدد صلح باعث شد تا کشورهای دیگر نیز مسیر انگلستان را با این

[ دیوار چینی به دور خود کشید و ١۵های گمرکی بازدارنده]هدنبال کنند. فرانسه با تعرف

یروی نیز ]شروع به استفاده از ن. آلمان دکرتولیدات خود را با استفاده از ماشین بخار آغاز 

نای های گمرکی آلمان، به استثههای خود[ کرد، هرچند که تعرفهبخار در تولیدات کارخان

همین ترتیب کشورهای دیگر ]نیز همین ه[ بود. ب١۶تر]انگلیس، از دیگر کشورها لیبرال

ردن س برای باال بدار انگلیهای زمینمسیر را دنبال[ نمودند. در همین دوران آریستوکرات

، که مسبب افزایش قیمت نان و در نتیجه باال دندکر[ را ارائه ١٧]قانون غلهها، هبهای اجار

حال پیشرفت کارخانجات انگلیسی با سرعت رفتن قیمت دستمزدها شد. با این

این کشور به آن پایه رسید که  ١٨٣۰طوری که در دوران هآوری در جریان بود، بشگفت

 یمانپی هعهدهکند. رسالت رسیدن به چنین مقامی ب «ی جهانهکارخان»به  یلخود را تبد

 [ افتاد.١٨]قانون غلهلغو 

مت . با کاهش قیچیست قانون غلهزمان بر کسی پوشیده نبود که هدف از لغو در آن

ا در برابر شدند تهای انگلیسی قادر میهنان و در نتیجه پایین آمدن مبلغ دستمزدها، کارخان

ی ]تولیدکنندگان[ خارجی از خود دفاع کنند. آیا چیزی هانهدیداتِ رقابت شرورانه و ابلته

آالت ینهای بزرگ در ]تولید و استفاده از[ ماشتر از این بود که انگلیس با پیشرفتطبیعی

سنگ و آهن، کل نیاز دنیا را با تولیدات غال زو با ناوگان عظیم تجاری و ]تولیدات[ 

ی دنیا نیازهای کشاورزی او را از قبیل ذرت، هتأمین کند و در ضمن بقی کارخانجات خود

 شراب، الیاف کتان، پنبه، قهوه، چای و غیره تأمین کنند؟

ی ضدیت با تقدیر خدایی تلقی همنزلهاین یک حکم الهی بود و مخالفت با آن ب

دنیا مواد  یو بقیهتوانست اجازه داشته باشد که به انگلستان شد. فرانسه در نهایت میمی

توان آن را با ماشین آالت تولید کرد و در مجموع خوراکی و مد ]روز[ صادر کند که نمی

ای بخواهد به آن توجه کند. در آن صورت هدار وارستهتر از آن است که کارخانارزشبی

تواند روی زمین خواهی بشردوستانه میو مطلقاً در آن صورت، صلح و آرامش و نیک
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های تجارت و سود دوجانبه به یکدیگر وصل هموقع تمام ملل با رشترار گردد؛ آنبرق

ی هقها به طبگردند؛ سپس دوران چیرگی صلح و وفور ]نعمات[ پایدار خواهد ماند و آنمی

دوران خوشی خواهد آمد دوستان، کمی »یشان خواهند گفت: «هادست»کارگر، یعنی به 

 چنان منتظرند.هم «هادست»و البته این . «دیگر صبر کنید

در انتظار ماندند ]رقبای[ شرور و نادان خارجی منتظر  «هادست»که اما در حالی 

ای هسیلهای فعلی صنعت انگلیس وها زیبایی این سیستم را که در آن پیشرفتنماندند. آن

 کارخانجات انگلیس بر تمام دنیا، انحصاریشد برای تضمین همیشگی قدرت می

اورزانی ها را تبدیل به کشهای دیگر آندیدند؛ ]سیستمی[ که با عقب نگه داشتن ملتنمی

رانگیزی که بماندند، درست مانند شرایط حسرتکرد که به صنعت انگلیس وابسته میمی

دانستند که یک ملت، اگر از صنعتی شدن بازداشته شود، در ایرلند ایجاد شد. این ]رقبا[ می

یک  ها برسد و به این ترتیب تا حدرهنگ و تمدن به پای دیگر ملتتواند در کسب فنمی

مشت هالوی ساده تنزل داده خواهند شد. بنابراین برای تابع قرار دادن سود تجار خصوصی 

های باالی گمرگی از کارخانجات نوپای هبه ]نفع[ ضروریات ملی، با مقرر کردن تعرف

ان حفاظت از خودش برایآنان تنها وسیله رسید برای خود حمایت کردند، که به نظر می

 شان تا حد شرایط ایرلند جلوگیری کنند.سقوطبود تا از 

س، . برعکاستمنظور ما البته این نیست که کاربرد این ]روش[ در هر مورد صحیح 

انجات دست آورد. کارخههای عظیمی در رابطه با تجارت آزاد بفرانسه بایستی پیشرفت

های حمایتی جدید هاند و تعرفهت آزاد به وضعیت کنونی رسیدخاطر تجارهآلمان ب

رساند. اما کشوری هست، داران آلمانی آسیب نمیه[ به کسی جز کارخان١۹بیسمارک]

ای کوتاه از حمایت]های گمرکی[ برای آن نه تنها موجه، بلکه ضرورت مطلق هکه دور

 است: آمریکا.

ای برایش به ضرورتی ملی ه]تولید[ کارخانای از توسعه است که هآمریکا در مرحل

که در  آالتیگردد که در اختراع ماشینبدل شده است و این امر با این حقیقت اثبات می

شوند، نه انگلیس بلکه آمریکا حرف اول را جویی میهمصرف نیروی کار باعث صرف
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سی ت انگلیآالزند. اختراعات آمریکایی هر روزه جایگزین ثبت اختراعات و ماشینمی

به انگلیس  های صنعتی،هآالت آمریکایی برای استفاده در تقریباً تمام شاخشوند. ماشینمی

چنین از ترین جمعیت دنیا است و همشوند. در ضمن آمریکا دارای پرانرژیآورده می

ن معادن آه و برخوردار استدر برابر معادن رو به اتمام انگلیس  سنگ غنیغال زمعادن 

وفور وجود دارند. چرا باید انتظار داشت که چنین کشوری بهفلزات که و سایر 

جویانه با صنعت دیرپا، کهن و کارخانجات جوان نوپای خود را در معرض ستیز رقابت

ت ی حمایتی کوتاه، حدوداً بیسهکه با یک دوری انگلیس قرار بدهد، درحالیهحمایت شد

ه دارد کقا دهد؟ اما مکتب منچستر اظهار میتواند تا سطح رقبایش خود را ارتسال، می

جای  کند، مثل کسی که بهاش فقط دارد از خودش سرقت میآمریکا با سیستم حمایتی

 کند.می السیر سفردزدد و با قطار سریعکم سرعت از جیب خود میغالی زمسافرت با قطار 

ا تولیدات ی آمریکایی بهخطایی در کار نیست، نسل حاضر خواهد دید که تولیدات پنب

این دو بازار اصلی را خواهد گرفت؛  تدریجهبو  کندمیانگلیس در چین و هند رقابت 

 جای دنیا رقابت خواهدهآالت آمریکایی با نوع انگلیسی آن در همافزار و ماشینسخت

ناپذیر که باعث انتقال چنین همان ضرورت اجتنابکرد و از جمله در خود انگلیس؛ هم

ارخانجات فالندرها به هلند و از هلند به انگلستان شد، به همان شکل مرکز صنعت دنیا ک

، انگلیس شودی تنگی که ایجاد میه. در عرصدکررا از انگلستان به آمریکا منتقل خواهد 

 چنین با رقابت سختی از سوی کشورهای اروپایی نیز روبرو خواهد گردید.هم

نعت ص انحصاریده گرفت، این است که قدرت توان نادیحقیقتی که دیگر نمی

شد که به نفع اندیمی «روشنفکر»ی متوسط ه. اگر طبقاستسرعت رو به افول هانگلستان ب

وایی با این پری کارگر بایستی با بیهاوست که این حقیقت را مسکوت بگذارد، طبق

 «المقامانوا»واقعیت روبرو شود، به این خاطر که نفع آنان در این مسئله حتی بیشتر از 

ی دنیا دهندگان مال. این ]واالمقامان انگلیسی[ شاید برای مدتی طوالنی بانکدار و واماست

سر آید، هشان بهکه دورداران[ هلندی و ونیزی تا قبل از اینهکه ]سرمایباقی بمانند، چنان
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د، ابیبودند. اما در زمانی که صادرات عظیم انگلیس هرساله به جای افزایش، کاهش می

 ١تایمز یهسازی از کنارجایی کارخانجات کشتیهخواهد آمد؟ اگر جاب «دستان»چه بر سر 

 یهجایی همهبه فقر مزمن کافی بود، جاب ٣برای دچار کردن کل اهالی شرق لندن 2به کالید

 سوی آتالنتیک با این کشور چه خواهد کرد؟جات عمده از انگلستان به آنکارخان

ی کارگر هی ارتباط بین طبقهاین رخداد اثر بزرگی خواهد داشت: آخرین حلق

ی متوسط درهم خواهد شکست. این حلقه، فعالیت مشترک آنان برای هانگلیس و طبق

ی کارگر هانحصاری بشکند، طبقبار که این قدرت قدرت انحصاری ]صنایع[ ملی بود. یک

ه بانگلستان وادار خواهد شد تا منافع خود را در دستان خود بگیرد و برای رهایی خود، 

ی هبقزمان ]ط نظام دستمزدی پایان بخشد. بگذارید امیدوار باشیم که تا رسیدن به آن

 در انتظار نماند. کارگر برای مدتی طوالنی[

                                                      
1. Thames 
2. Clyde 

۳. East-end 
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 ها:یادداشت
 1٨تاریخ هب ۷ یهی شمارنشریه نگاشته شد و در 1٨٨1اواسط ژوئن  این مقاله در - 1

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب 1٨٨1ژوئن

2 - Charles Monk در  1٨٨۵تا  1٨۶۵و  1٨۵۹های ـ سیاستمدار انگلیسی که در سال

شهر گالستر یهمجلس بریتانیا نمایند
1
 بود. ]م[ 

 هایهتجاری با فرانسه قانون تعرف یاصلی در طول مباحثات مربوط به معاهده یهمسئل - ۳

نفع هتصویب رساند. این قوانین بهب 1٨٨1مه  ٨جدید گمرکی بود، که دولت فرانسه در تاریخ 

. با آن که گفتگوها در مورد پیمان کردمیهایی را بر واردات اعمال صنایع فرانسه محدودیت

سال بارها و بارها تکرار شد، اما طرفین این مباحثات موفق به پیدا کردن جدید در طول همین 

 قبول در این زمینه نشدند.قابلحلی هرا

۴- (1۹11-1٨۴۳ Sir Charles Wentworth Dilke نویسنده و سیاستمدار انگلیسی و ،)

انگلیس  یجانشین وزیر امور خارجه 1٨٨2تا  1٨٨٠لیبرال از سال  رهبر جناح رادیکال حزب

 شد. ]م[

مجلس از بخش هرتفورد یهـ نمایند A. J. Balfourـ  ۵
2
 بود. 

۶Slagg - مجلس از منچستر بود. یهنمایند1٨٨1 ـ در سال 

۷ -A. Illingworth   مجلس از بردفورد یهنمایند 1٨٨1ـ در سال
۳
 بود. 

٨ -D. MacIver   مجلس انگلیس از برکن هد یهنمایند 1٨٨1ـ در سال
۴
 بود. 

(، سیاستمدار انگلیسی از حزب توری William Ewart Gladstone 1٨٠۹ـ  1٨۹٨) - ۹

وزیر  1٨۶۶تا  1٨۵۹و  1٨۵۵تا  1٨۵2ها، از سال ی دوم قرن نوزدهم رهبر لیبرالو از نیمه

نخست وزیر  1٨۹۴تا  1٨۹2و  1٨٨۶تا  1٨٨٠و  1٨۷۴تا  1٨۶٨های امور مالی و در سال

 انگلیس بود. ]م[

ی اول قرن نوزدهم ههای اقتصادی است که در نیمهـ آموز Manchester Schoolـ  1٠

بورژوازی صنعتی انگلیس بنا شد.  انگلیس و مطابق با منافع های بورژوایتوسط ایدئولوگ

های حمایتی و مخالف دخالت دولت در ههواداران این مکتب معتقد به تجارت آزاد، منع تعرف
                                                      
1. Gloucester 
2. Hertford 
۳. Bradford 
۴. Birkenhead 
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ق ی نساجی بزرگ متعلهها در منچستر بود، جایی که دو کارخانلفتاقتصاد بودند. مرکز این مخا

به ریچارد کابدن
1

دار، سیاستمدار و عضو مجلس نمایندگان( و جان هکارخان 1٨۶۵-1٨٠۴) 

برایت
2
های مختلف( قرار داشت. هدار، سیاستمدار لیبرال و وزیر در کابینهکارخان 1٨11ـ1٨٨۹) 

 1٨۵٠و  1٨۴٠های هراه انداختند. در دههرا ب قانون غلهلغو  پیمان 1٨۳٨این دو در سال 

طرفداران تجارت آزاد گروه سیاسی مجزایی تشکیل دادند که بعدها جناح چپ حزب لیبرال 

 شد. 

خواه جاستین اسمیت های حمایتی است که توسط سیاستمدار جمهوریهمنظور تعرف -11

موریل
۳
در مجلس سنا تصویب شد. طبق  1٨۶1س مار 2ی آمریکا مطرح و در تاریخ هدر کنگر 

های نامه عوارض گمرکی افزایش یافت. بعدها در طول جنگ داخلی آمریکا در سالاین آیین

طور هعوارض واردات ب 1٨۶۹طور مکرر تجدید شدند و در سال هها بهاین تعرف 1٨۶۹و  1٨۶۷

ده درصد کاهش یافت ها به هاین تعرف 1٨۷2و  1٨۷٠درصد افزایش یافت. در  ۴۷متوسط تا 

 .شداین کاهش لغو  1٨۷۵اما دوباره در سال 

 ( کانادا بود.1٨۶۷)شد انگلیس که دارای حکومت خودمختار  یهاولین مستعمر - 12

، کشور هندوستان مستقیماً شدمنحل  1٨۵٨پس از آن که کمپانی هند شرقی در اوت  -1۳

منظور حمایت از صنایع نساجی تحت نظارت پادشاهی انگلیس قرار گرفت. هندوستان به 

حال در اوان سال وارداتی از انگلیس بست. با این یهاش، عوارض پنج درصدی بر پنبداخلی

 1٨٨2کارخانجات النکشایر اقداماتی انجام دادند که این عوارض برداشته شد و درسال  1٨۷۹

 .شدکل عوارض بر سایر کاالها نیز لغو 

( و بر علیه 1۷۹2-1٨٠2پایی برعلیه جمهوری فرانسه )منظور ائتالف کشورهای ارو - 1۴

 . است( 1٨٠۵-1٨1۵حکومت ناپلئون )

 1٨1۹های باالیی بر واردات آهن و در سال هحکومت فرانسه تعرف1٨22و  1٨1۴درسال  - 1۵

 .شدهای گمرکی بر فلزات و چدن خام دو برابر هتعرف 1٨2۶بر غالت، دام و پشم بست. در سال 

یختگی سیاسی در آلمان، نبود قوانین تجاری عمومی، موانع مالیاتی داخلی و گسازهم - 1۶

های وزن، سنجش و پول تأثیرات مخربی بر رشد اقتصادی آلمان گذاشته بود. در کثرت مقیاس

                                                      
1. Richard Cobden 
2. John Bright 
۳. Justin Smith Morrill 
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و کرد میهای داخلی را لغو فقط در پروس قانونی وضع شد که مالیات 1٨1٨مه  2۶تاریخ 

 ساخت.ار میعوارض مالیاتی عمومی را برقر

، عوارض سنگینی را بر واردات محصوالت شدبرقرار  1۵که در اوایل قرن  قانون غله - 1۷

کشاورزی اعمال کرد تا از کاهش قیمت این محصوالت در بازار داخلی جلوگیری نماید. این 

یر فق یهداران بزرگ بود، شرایط بسیار سخت معیشتی را برای تودقانون که به نفع زمین

چنین به زیان بورژوازی صنعتی بود، چرا که به دلیل قیمت انگلستان پدید آورد. این وضعیت هم

ن کرد. وضع ایتری به آنان پرداخت میبایست دستمزد بیشباالی وسایل معاش کارگران، می

ه ب بازار داخلیگویی پاسخداد و چنین مشکالتی را بر سر راه تجارت خارجی قرار میقانون هم

 ساخت.نیازهای مردم را با ناتوانی مواجه می

داران منچستر و هواداران تجارت آزاد هتوسط کارخان 1٨۳٨در سال  قانون غلهلغو  پیمان - 1٨

ها با شعار آزادی کامل تجاری، خواهان راه افتاد. آنهتحت رهبری ریچارد کابدن و جان برایت ب

خواستند وضعیت اقتصادی و سیاسی آریستوکراسی می بودند. به این طریق آنان قانون غلهلغو 

دار را تضعیف کرده و قیمت وسایل معاش کارگران را کاهش دهند، تا دستمزدها نیز زمین

های وسیع کارگران را با خود همراه هتودکردند چنین سعی ها همتر شود. آنمتعاقب آن ارزان

برخیزند. اما درست در همین زمان کارگران نیز  داران بزرگ به مقابلهساخته تا بتوانند با زمین

باالخره بعد از  قانون غلهراه انداختند )چارتیسم(. ههای خود را در انگلستان بحرکت

 .شدلغو  1٨۴۶داران بزرگ در سال های بسیار میان بورژوازی صنعتی و زمینکشمکش

. در 1٨۷۳ز بحران سال کمپین در آلمان برای ایجاد قوانین حمایتی سراسری در آغا - 1۹

گرا، سازمانی منفرد تشکیل دادند به نام های حمایتهتعدادی از اتحادی 1٨۷۶فوریه  1۵تاریخ 

کانون مرکزی صنعتی آلمان برای حفظ و ترفیع نیروی کار ملی.
1

 یدر بحبوحه 1٨۷۶سال  

ن کمپین داران بزرگ و باالتر از همه اشراف پروس به ایبحران محصوالت کشاورزی، زمین

یک انجمن تجاری مستقل 1٨۷۷پیوستند. در اکتبر 
2

 2٠۴طرف بود، تشکیل شد که که بی 

ی پارلمانهنماینده در همان اولین جلس
۳
به آن پیوستند. در دسامبر  1٨۷٨در سپتامبرـ اکتبر  

نویس اصالحات مالیاتی پارلمان را به کمیسیون ویژه منتصب مجلس همان سال بیسمارک پیش

                                                      
1. Centralverband Deutscher Industrieller zur Beförderung und Wahrung nationaler 

Arbeit 

2. Freie wirtschaftliche Vereinigung 

۳. Reichstag 
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 یژوئیه 1۵نویس نهایی در پارلمان تصویب شد و از تاریخ پیش 1٨۷۹ژوئیه  12. کردتسلیم 

های جدید مالیاتی افزایش چشمگیری بر عوارض ههمان سال به مورد اجرا گذاشته شد. تعرف

چنین غله، دام، چربی خوک، الوار، آالت، محصوالت نساجی و همگمرکی واردات آهن، ماشین

 . کردمیعمال الیاف کتان و غیره ا
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 [۱]از شوراهای شهری دو الگوی نمونه

 

 

های کارگری در داخل ها را در مورد حرکتبه خوانندگان خود وعده داده بودیم که آن

ا به گاه اخباری از آمریکا ربهایم گاههو یا خارج از کشور مطلع سازیم. تا به حال توانست

که در فرانسه رخ داده است،  مورد وقایعیخواهیم در اطالع دیگران برسانیم. اکنون می

ماره را به ی این شهصحبت کنیم ـ وقایعی که از چنان اهمیتی برخوردار هستند که سرمقال

 خود اختصاص دهد.

، جا هنوز رواج داردگیری عمومی که در اینهای متعدد رأیدر فرانسه مردم با سیستم

گیری نوعی حق رأی محدود و رأیجا[ به جای داشتن چندان آشنا نیستند. ]در آن

انتخابات پارلمانی و بعد انتخابات شهری و سپس انتخابات شورای کلیسایی و غیره، در هر 

 گیرد. موقعی که حزبهای مخفی انجام میهجایی انتخابات با حق رأی عمومی و با برگ

خود را  وجود آمد، قرار شد که این حزب کاندیداهایه[ ب2کارگری سوسیالیست فرانسه]

و البته در این د کننه تنها برای انتخابات پارلمانی، بلکه برای انتخابات شهری نیز معرفی 

ین گذشته برگزار شد، ا یانتخابات اخیر برای شوراهای شهری در فرانسه که نهم ژانویه

خصوص در هحزب جوان در مناطق و شهرهایی که کارخانجات زیادی وجود داشتند و ب

ی معادن ]که کارگران زیادی مشغول به کار هستند[، به پیروزی بزرگی های دارابخش

دست یافت. نه تنها کاندیداهای فردی آنان به پیروزی دست یافتند، بلکه در بعضی مناطق 

که شاهد آن هستیم، در یکی ها دارای اکثریت در شوراهای شهری شدند و الاقل، چنانآن

 [٣حزب کارگری تشکیل شده است.]از شهرها تمام شورا از ترکیب افراد 

حوالی مرز بلژیک،  ١گیری این نشریه، در منطقه روبِیزمان کوتاهی قبل ازشکل

کارگران کارخانه دست به اعتصاب زدند. حکومت فوراً نیروهایی را برای اشغال شهر به 

                                                      
1. Roubaix 
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 ری ابقای نظم )که هرگز مختل نشده بود( سعی دهجا فرستاد و به این ترتیب به بهانآن

ای شود برای هآمیز[ داشتند تا بهانگر به انجام عملی ]تحریکی اعتصابهبرانگیختن تود

ی مردم اما آرامش خود را حفظ کرد. علت اصلی حفظ هدخالت نیروهای نظامی. تود

آرامش و مقاومت دربرابر تحریکات نیروهای نظامی، عمل شورای شهر بود که اکثریت 

. موضوع اعتصاب کارگران از قبل در این شورا مطرح شده دادآن را کارگران تشکیل می

ر تنها کارگران دنهی این مباحثات آن بود که هو مورد بحث قرار گرفته بود. نتیج

رأی به پرداخت پنجاه هزار فرانک،  چنینشان برحق هستند، بلکه هماعتصاب

؛ ادنددکنندگان اعتصابمعادل دو هزار پوند استرلینگ، برای حمایت از 

که از ا رداد، که آرای شورای شهر حق میر خاطر این قانون فرانسوی که به استانداهالبته ب

ز هرگاین مبلغ  در واقعکند،  لغوی اختیارات شوراهای شهری بود هنظر او خارج از حوز

حال حمایت قاطع معنوی که توسط نمایندگان محلی از به کارگران پرداخت نشد. با این

 ورت گرفت، برای کارگران ارزش بسیاری داشت.اعتصاب ص

کارگر  ١۵2 2در مرکز فرانسه )بخش آلیه( ١روز هشتم ژوئن کمپانی معادن کومانتری

تر جدید سرباز زده بودند، اخراج کرد. این امر بخشی را، که از پذیرفتن شرایط نامطلوب

که مدتی  کاری بودتر از اجرای نظام جدید استخدامی برای پیشبرد تدریجی شرایط سخت

نفر، اعتصاب کردند.  ١۶۰۰همین خاطر[ کل کارگران معدن، حدود هاست جریان دارد؛ ]ب

زام گران به منطقه اعحکومت فوراً نیروهای نظامی را برای تهدید و یا تحریک اعتصاب

 ١2به ها روز یکشنجا نیز شورای شهر جانب کارگران اعتصابی را گرفت. آنکرد. اما این

 ای را به مضمون زیر به تصویب رساندند:قطعنامهشان هدر جلس ژوئن

جامعه است تا هستی کسانی را که با کارشان هستی همگان  یجا که وظیفه. از آن١

جا که اگر دولت از به انجام رساندن این وظیفه سازند، تأمین کند و از آنرا ممکن می

                                                      
1. Commentry 

2. Allier 
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عهده بگیرند، این شورا با رضایت هبها موظفند انجام این وظایف را سرباز زند، بخش

پوند استرلینگ( را برای پرداخت  ١۰۰۰هزار فرانک )معادل 2۵اکثریت ساکنان شهر مبلغ 

شان مجبور به نفر از همکاران ١۵2ی هخاطر اخراج غیرعادالنهبه کارگران معدن که ب

 گرداند. اعتصاب شدند، مقرر می

طور مخفی ]انجام شد[ در مقابل رأی وتوی شهردار ه]این بند[ با موافقت تمام آرا که ب 

 به تصویب رسید.

 تشرکجا که دولت در فروش منابع ملی پرارزش معادن کومانتری به یک . از آن2

دهد و از مذکور قرار می شرکتی هسهامی، کارگران شاغل در این معادن را تحت اراد

بوده که تهدیدی برای  شرکتجا که دولت موظف به نظارت بر اعمال اجرایی این آن

های جا که دولت با فرستادن نیروچنین از آننباشد و هم شرکتهستی کارگران زیردست 

 طرفی خود را در این مورد حفظ نکرده، بلکه حتیتنها بینهنظامی در طول اعتصاب فعلی، 

ف به ظی کارگر که این شورا موهرا گرفته است، این شورا به نام منافع طبق شرکتجانب 

 دارد:حفظ آن است، به استانداری منطقه اعالم می

که حضورشان کامالً ناخواسته و فقط باعث تحریکات را نخست، فوراً نیروهای نظامی 

 های خود فرابخواند.هتر است به پایگابیش

گری خود، مدیر کمپانی را وادار به لغو اقداماتی نماید که دوم، با مداخله و میانجی

 ی اعتصاب شده است.مسبب برپای

 گیری مخفی تصویب شد.]این بند نیز[ با رأی 

، که آن هم با رأی مخفی تصویب شد، شورا در نگرانی از این که قطعنامهدر بند سوم 

، برای دشومیی فوق هفقیر بودن منطقه باعث عدم توانایی پرداخت مبلغ تصویب شد

 و از تمام شوراهای شهری در فرانسهد کرای افتتاح هگران، صندوق اعانکمک به اعتصاب

 شان برای این اعتصاب شد.هایخواستار ارسال کمک
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نها در تنهدهد کارگران جا ما شاهد دلیل قاطعی هستیم که نشان میبنابراین در این

های دولتی حضور ]فعال[ دارند. اگر در پارلمان، بلکه در شوراهای شهری و سایر ارگان

شهری و متصدیان محلی از یک اعتصاب حمایت کنند، چه بسا  انگلستان نیز شوراهای

وسط ای در انگلیس، که تههای منطقپایان متفاوتی داشته باشد! شوراهای شهری و هیئت

شوند، در اکثر موارد منحصراً از کارفرمایان و یا های زیادی از کارگران انتخاب میهتود

اران دهو...( و یا در بهترین حالت از مغاز ها )مانند وکالعوامل مستقیم و غیرمستقیم آن

جا[ اعتصابی رخ دهد، یا کارگران از ورود به شود. به محض آن که ]در اینتشکیل می

محیط کارخانه ممنوع شوند، تمام قوای مادی و معنوی متصدیان محلی در جهت منافع 

ز جیب ا شود؛ حتی پلیس، که دستمزدشانرؤسا و برضد کارگران به کار گرفته می

چون پلیس فرانسه، برضد کارگران و برای تحریک آنان گردد، همکارگران پرداخت می

شود. آنان وارد صحنه می بآویز یافتن برای سرکوب و تعقیبه اعمال غیرقانونی و دست

د، زنن[ در بسیاری موارد از کمک کردن به این کارگران سر باز می۴مجریان قانون فقرا]

ار کنند. خواهند ـ کان ]این کارگران[ بایستی ـ فقط باید بخواهند اما نمیچراکه در نظر آن

و البته که ]این وضعیت[ بسیار عادی است. از دید این افراد، که از برکت وجود کارگران 

اند، اعتصاب یک شورش آشکار بر ضد نظم ههای محلی به قدرت رسیددر ارگان

 . پس بنابراین تا زمانی که کارگران به اینمقدس مالکیت است اجتماعی و تعدی به حقّ

ای به آقایان و یا نماینده آقایان رأی دهند، ههای انتخابی منطقامر گردن نهند که در ارگان

کردن ورود کارگران به کارخانه، تمامی وزن عظیم قوای  با وقوع هر اعتصاب و یا ممنوع

 شود.کارفرمایان و رؤسا گذاشته میی ترازوی هفیزیکی و معنوی متصدیان محلی در کف

امیدواریم که عمل دو شورای شهری در فرانسه دیدگان بسیاری را ]بر حقایق[ بگشاید. 

ها این جور فرانسوی»ی کارگر انگلیس، باید گفته شود: هچنین به طبقآیا همواره، و هم

ند دیمی و قدرتمهای قی کارگر انگلیس با سازمانهطبق «؟دهندکارها را بهتر انجام می

های فتهای سیاسی، پیشرهای سیاسی دیرپا و با تجربیات طوالنی فعالیتخود، با آزادی

ی هن طبقحال در آلماعظیمی را نسبت به هر کشور دیگر اروپایی کسب کرده است. با این
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ن چوها، هم[ اعزام دارد و آن۵کارگر توانست دوازده نفر از نمایندگان خود را به پارلمان]

ه . این درست است کرا دارندها کرسی یتدر فرانسه، در بسیاری از شوراهای شهری اکثر

در انگلستان حق رأی عمومی محدود است، اما در شهرهای بزرگ با کارخانجات بسیار 

قط باید ها فو مناطق صنعتی که اکثریت با کارگران است، با این اکثریت بالقوه، آن

لت چنین در دوم مناطقی که کارگران متمرکز هستند، و همبخواهند تا بتوانند در تما

های موثرترین نیرو گردند. وقتی که کارگران بتوانند پارلمان، شوراهای شهری و هیئت

ارگر ی کهقدر طول خواهد کشید تا طبقهدست گیرند، دیگر چهرا ب [ و...۶کفالتی محلی]

ی مردم هبگذارد که با تود [٧]هابا کسب قدرت برتر چوب الی چرخ امثال داگ بری

 کنند؟خود رفتار می چون سگان زیردستهم
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 ها:یادداشت
ژوئن  2۵به تاریخ  ٨ی شماره هنگاشته شد و در نشری 1٨٨1ی دوم ژوئن هاین مقاله در نیم - 1

 به چاپ رسید. 1٨٨1

، حزب در شهر مارسی برگزار شد 1٨۷۹ها در اکتبر ی سوسیالیستهپس از آن که کنگر - 2

کارگران فرانسه
1
های فرانسوی به رهبری ژول گسدبا شرکت گروهی از سوسیالیست 

2
تشکیل  

ی هنویس برنامشد. ژول گسده از طریق پل الفارگ از مارکس و انگلس درخواست کرد تا پیش

ای گسد و برکرد ی آن را تنظیم هانتخاباتی حزب کارگران فرانسه را تنظیم کنند. مارکس مقدم

شاهکاری از »به ادوارد برنشتاین نوشت:  1٨٨1اکتبر  2۵فرستاد. انگلس در این باره در تاریخ 

کننده، تنها استفاده از چند عبارت کوتاه جهت توضیح بسیاری چیزها برای استدالالت قانع

ی این حزب نیز مشارکت همارکس و انگلس در تدوین بخش عملی برنام«. های مردمهتود

ی لو پرکورسورهنشری 2۵ی هردند. این برنامه اولین بار در شمارک
۳
به  1٨٨٠ژوئن  1۹به تاریخ  

چاپ رسید؛ اگرچه مالون
۴
 اشهبرخی اصول نامتجانس به آن اضافه کرد و به قول انگلس در نام 

 در «.با تغییرات متعدد، آن را به بدترین شکل ارائه داد»: 1٨٨2اکتبر  2٠به برنشتاین به تاریخ

ی آورهکنگر
۵
حزب کارگران « ی حداقلهبرنام»عنوان  هبرگزار شد، این برنامه ب 1٨٨٠که سال  

در پاریس صورت  1٨٨۳ای مستقل در تاریخ هفرانسه پذیرفته شد. اولین چاپ آن به شکل جزو

 گرفت.

رأی کسب هزار ۴٠حزب کارگران فرانسه  1٨٨1ی هژانوی ۹در انتخابات شوراهای شهری  - ۳

 های شورای شهری در کومانتری را از آن خود کرد.کرد و تمام کرسی

هایی ایجاد شد که در هتصویب شد، در انگلیس کارگا 1٨۳۴مطابق قانون فقرا که در سال  - ۴

ا، فرسوار به کارهای طاقتجا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندانآن

 د.نامیدنمی« باستیل بینوایان»ها را هکردند. مردم این کارگایکنواخت و غیرمولد مجبور می

                                                      
1. French Workers’ Party 
2. Jules Guesde 
۳. Le Précurseur 
۴. Malon 

۵. Havre 
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نمایندگان پارلمان آلمان از فراکسیون  1٨٨1ژوئن  1۵تا  1٨۷۹سپتامبر  ۹از  - ۵

دمکرات عبارت بودند از: آگوست ببل،سوسیال
1
ویلهلم براکه، 

2
ویلهلم فریتزچه،فردریش 

۳
ویلهلم  

هاسلمان،
۴
ماکس کایزر، 

۵
ویلهلم لیبکنشت، 

۶
پیتر رایندرز،کالوس 

۷
یولیوس فالتایش 

٨
و فیلیپ  

ویمر.
۹
های آنان را ایگناز آوربعد از مرگ براکه و رایندرز کرسی 

1٠
و ویلهلم هازنکلور 

11
در اختیار  

برگزار شد، هاسلمان از حزب و  1٨٨٠که در آگوست  (Wyden)وایدن  یهگرفتند. در کنگر

متعاقباً از گروه پارلمانی اخراج گردید. در انتخابات متمم گئورک ویلهلم هارتمن به نمایندگی 

 بخش هامبورگ برگزیده شد.

های دولتی محلی در انگلستان بودند که برای اجرای قانون فقرا های کفالتی، ارگانهیئت - ۶

 شدند.واحی انتخاب میها و ندر بخش

۷ Dogberry - ـ رئیس پلیس نادان و پرمدعای شهر مسینا (Messinaدر نمایشنام )ی ه

هیاهو بر سر هیچ
12
 اثر شکسپیر. ]م[ 

                                                      
1. August Bebel 
2. Wilhelm Bracke 
۳. Friedrich Wilhelm Fritzsche 
۴. Wilhelm Hasselmann 
۵. Max Kayser 
۶. Wilhelm Liebknecht 
۷. Klaus Peter Reinders 
٨. Julius Vahlteich 
۹. Philipp Wiemer 
1٠. Ignaz Auer 

11. Wilhelm Hasenclever 

12. Much Ado about Nothing 
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 [۱]ی زمینهارزاق آمریکایی و مسئل

 

 

های تجاری و مالی از نیویورک به انگلستان حال دیگر به صدور بحران هتا ب ١٨٣٧از پاییز 

 دهد، دربار رخ میهای صنعتی، که هر ده سال یکایم. الاقل نیمی از بحرانهکردعادت 

باید مناسبات سنتی کشاورزی انگلیس را برهم زند، اند. اما آمریکا میهآمریکا آغاز شد

ها را در انگلیس ه، اجاردکنداران و رعایا را متحول مناسبات فئودالی کهن میان زمین

های انگلیسی را بایر سازد؛ و این نمایی بوده که مختص هد و مزرعطور کامل درهم ریزهب

 ربع آخر قرن نوزدهم است.

کم زیر کشت قرار کمچنین است، که اکنون خاک بکر دشت غرب آمریکا که 

های هزاران کیلومتری قیمت گیرد، آن هم نه در قطعاتی کوچک بلکه در مساحتمی

ای ههن. دیگر هیچ خاک کدکنمیبهای کشتزارهای گندم را تعیین اجارهگندم و در نتیجه 

ا با العاده، مسطح یخیز[ را ندارد. سرزمینی خارقتوانایی رقابت با این ]خاک بکر حاصل

رایط مناسب های گسلی، در شدیدگی از شکستگیپستی و بلندی بسیار کم، بدون آسیب

بدون سنگ، صخره  ،١شناسیسوم زمینن ی اقیانوسی دوراهنشین شدهناشی از رسوبات ت

چون وکار فوری بدون نیاز به انجام اعمالی همکشتو درختان خودرو، آماده برای 

سازی جهت مساعد ساختن زمین. کافی است زمین را شخم بزنید، دیگر کشی یا پاکهز

 طورهتواند بیست تا سی خرمن را ببرای پاشیدن بذر آماده است و بدون کوددهی می

ب های وسیع بسیار مناسمتوالی بار آورد. این خاکی است که برای کشاورزی در مقیاس

ی شود. کشاورز انگلیسهمین خاطر[ بر روی آن نیز در مقیاسی وسیع کار میهبوده و ]ب

، یاخاطر مزارع بزرگ خود، در مقایسه با مزارع کوچک رعیتی در اروپای قارهههمواره ب

ترین مزارع انگلیس در مقایسه با مزارع دشت آمریکا، اکنون بزرگبالید. اما به خود می

                                                      
1 .Tertiary  تا دو و نیم میلیون سال پیش. ۶۶شناسی از حدود دوران سوم زمینـ 



 

 
 

 ی سوسن صالحیفریدریش انگلس / ترجمه 265

ها لشکرهای کارگران با [ یا بیشتر وسعت دارند و بر روی آن2که اکثراً چهل هزار آکر]

یافته، تحت تعلیم و فرماندهی به کار چون سربازانی نظاماسبان و ابزارهای بسیار هم

 د داشته باشند؟تواننند، چه ]جای مطرح شدن[ میامشغول

ونقل که حملانقالب در کشاورزی که در آمریکا رخ داد، همراه با تحول در وسایل 

آن هم از اختراعات آمریکاییان بوده، گندم صادره از آمریکا به اروپا را با چنان قیمت 

الاقل تا  ؛نیستکه هیچ کشاورز اروپایی قادر به رقابت با آن د کرنازلی در بازارها ارائه 

که این مسئله برای را  ١٨٧۹. سال باشدبهای زمین اجارهقعی که وی مجبور به پرداخت مو

، در نظر بگیرید. محصوالت زراعی در غرب اروپا بسیار خراب شداولین بار محسوس 

آمریکایی  یهخاطر غل هحال ببود، که منجر به کمبود ]مواد غذایی[ در انگلستان شد. با این

ت ماند. برای اولین بار کشاورز انگلیسی با خرابی محصول و در عین ها تقریباً ثابقیمت

هایی زدند، که زنگ حال با کاهش قیمت گندم مواجه شد. کشاورزان دست به شورش

ر رفت. تچنان پایینها همداران بود. سال بعد محصول بهتر شد، اما قیمتخطری برای زمین

ونقل لحمی هتولید آن در آمریکا و هزین زان[ی ]ارهحاال دیگر قیمت غله با احتساب هزین

ی دستگاه هتری از دشت آمریکا زیر تیغهای بیشگردد. به تناسب آن که زمینتعیین می

تر با این وضعیت روبرو خواهیم بود. لشکرهای تر و بیشزنی برود، هر سال بیششخم

ان خودمان با فرستادن اروپاییها[ را کارگران کشاورزی مورد نیاز برای کار ]روی این زمین

 کنیم.شان تأمین میمهاجر به آمریکا برای

ه محصول غله از پسِ چخوش داشتند که چناندار و کشاورز دلپیش از این، زمین

عی به های زرا. به این ترتیب، زمیندکنمیها برنیاید، محصوالت دامی آن را جبران ههزین

بخش شد. اما این منبع ]درآمد[ وباره همه چیز رضایتشدند و دتبدیل ها چمنزار برای دام

. دشویمای به اروپا صادر هنیز قطع شد. گوشت و دام آمریکایی حتی در مقادیر فزایند

هایی هی دام در پی یافتن راهعالوه بر این وضعیت، الاقل دو کشور بزرگ تولیدکنند

صوص خهن را به اروپا و بشاهستند تا بتوانند محصوالت گوشتی فراوان مازاد مصرف
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انگلستان صادر کنند. با توجه به موقعیت کنونی علم و پیشرفت سریع علوم کاربردی، 

اطمینان داریم که نهایتاً تا چند سال دیگر، گوشت گاو و گوسفند استرالیایی و آمریکای 

موقع جنوبی در بهترین شرایط نگهداری و در مقادیر عظیمی به اروپا وارد خواهد شد. آن

بهای زمین چه خواهد شد؟ البته اجارهداران از رفاه کشاورز انگلیسی و درآمدهای زمین

تواند باشد، هایی از این قبیل میهدیگر[ کاشتن توت فرنگی، انگور فرنگی و میو بدیل]

گرچه بازار همین حاال هم به حد کافی از این محصوالت پر شده است. شکی نیست که 

ه ابتدا شرط آن کههای لذیذ مصرف کند، البته بهتواند از این میوکارگر انگلیسی می

 دستمزدش افزایش یابد.

نیز  اینیازی به گفتن نیست که اثرات رقابت کشاورزی آمریکایی در اروپای قاره

اند و هکشاورزانی که اکثراً تا گلو زیر بار دیون بانکی فرو رفتمحسوس شده است. خرده

ایستی پردازند، بداران میکه کشاورزان ایرلندی و انگلیسی به زمینجای اجاره بهایی هب

[ اندازه ]از این رقابت ها نیز به همانهای اجرایی آن را بپردازند و آنهها و هزینی بانکهبهر

تنها مالکیت هنی رقابت ]با محصوالت[ آمریکایی این است که هند. اثرات ویژبینآسیب می

فایده ان، بیشهای کوچک را نیز با غیرسودمند ساختنمالکیت زمینهای بزرگ بلکه زمین

 .دزسامی

العاده و[ فرسوده کردن زمین که برداری فوقهممکن است گفته شود این روش ]بهر

تواند برای همیشه ادامه یابد و در نهایت گیرد، نمیدر حال حاضر در غرب دور انجام می

اشد؛ تواند دایمی ببرداری[ نمیهالبته که این ]بهر همه چیز به حالت اول برخواهد گشت.

شود[ این ی فراوانی ]در آمریکا[ وجود دارد که ]باعث میهنخوردهای دستاما زمین

ی دیگر ادامه بیابد. عالوه بر این کشورهای دیگری نیز هستند تا یک سده کماکان فرایند

های های[ سرتاسر استپنمونه زمیندهند؛ ]برای های مشابهی را انجام میوریهکه بهر

جا ی کشاورزی[ را در آنهطلب خریداری کرده و همین ]شیوجنوب روسیه که افراد نفع
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و بسیار جاهای دیگر در جمهوری  ١های وسیع پامپاسچنین دشتدهند. همانجام می

ابل ق های بزرگ زراعیهای مدرن کشاورزی توسط کمپانیهراحتی با شیوهآرژانتین که ب

برداری برای تولید محصوالت ارزان هستند. بنابراین قبل از آن که این هکشت و بهر

گ و یا داران بزرقدر کافی مهلت خواهد داشت تا تمام زمینهوری[ از نفس بیفتد، به]بهر

 کوچک اروپا را الاقل دوبار نابود کند. 

بور خواهیم شد تمام باالخره نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که ما مج

ار وکار قرکشتهای تعاونی تحت کنترل مردمی مورد و در انجمن کنیمها را ملی زمین

تواند در برابر گوشت و غالت موقع است که دوباره ]کشاورزی[ میدهیم. فقط آن

آمریکایی یا هر جای دیگر با هر قیمتی که باشد، برای کشاورزان و تمام ملت بازدهی 

یل دارند رسد تماداران، واقعاً چنان که به نظر میو البته اگر در این میان زمین داشته باشد.

 کنیم.شان سفر خوبی آرزو می]برای مهاجرت[ به آمریکا بروند، برای

                                                      
1. pampas 
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 ها:یادداشت
به تاریخ دوم ژوئن  ۹ی هی شمارهنگاشته شد و در نشری 1٨٨1این مقاله در اواخر ژوئن  - 1

  سرمقاله به چاپ رسید.عنوان هب 1٨٨1

2 - Acre  هکتار. ]م[ ۴⁄٠ـ معیار سنجش سطح در آمریکا و انگلستان معادل 
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 [۱]قانون غلهلغو  پیمانتئوری دستمزدی 

 

 

[ در مورد برخی نکات 2ی اعتراضی آقای نوبل]هدر صفحات دیگر این شماره، نام

ی هتوانیم سرمقالاگرچه که ما نمیایم. هژوئن را به چاپ رساند ١٨ یهی نشریهسرمقال

صادی های اقتهای تاریخی و یا تئوریآویز مباحثات جدلی در مورد فاکتنشریه را دست

 اش منظوریرغم مقام رسمی حزبیهخواهیم به مردی که بحال این بار مینماییم، با این

 صادقانه دارد، پاسخ گوییم.

کاهش قیمت نان و در نتیجه » انون غلهقبرخالف نظر ما که معتقدیم هدف از الغای 

]در راستای[  هسفسط»ی ما[ یک هگوید که ]گفتبود، آقای نوبل می «پایین آمدن دستمزدها

طور مصمم برعلیه آن مبارزه  هب قانون غلهلغو  پیمان؛ همان چیزی که است ١«گراییحمایت

ی هو بیانی 2ریچارد کابدنهای آقای هایی از سخنرانیقولکرده است. سپس ایشان نقلمی

 . دکنی خویش را اثبات هآورد تا گفت[ می٣]قانون غلهلغو  پیمانشورای 

عنوان ه[ در منچستر، بقانون غلهلغو  پیمانهای ی این متن در زمان ]فعالیتهنگارند

خوبی از دکترین هب[ او ۴کرد.]داران دیگر، زندگی میهداری در میان کارخانهکارخان

یان )هر ترین بهشدهترین و شناختهآگاهی دارد. این دکترین، با خالص پیمانرسمی این 

های گوناگونی دارد( بر این باور بود که: با الغای عوارض گمرکی بر چند که روایت

مان در تبادل با فروش غالت، تجارت ما با کشورهای خارجی گسترش یافته و واردات

یابد، که این خود موجب افزایش تقاضا برای به مشتریان خارجی افزایش می مانکاالهای

                                                      
1. Protectionist fallacy 
2. Richard Cobden 
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ر ی کارگه؛ در نتیجه نیاز به نیروی کار از میان تودشودهای ما میهمحصوالت کارخان

 روی دستمزدها الزاماً افزایش خواهد یافت.تر شده و از اینصنعتی بیش

، پیمانوری از سوی نمایندگان رسمی ی این تئهبا تکرار مداوم همه روزه و همه سال

، ددنکرآور را مطرح ی حیرتهها این عقیدچون خود آننیز هم نگراقتصاددانان سطحی

که افزایش و کاهش دستمزدها نه با ]نرخ[ سود که با قیمت وسایل معاش نسبت معکوس 

معنای هنِ ارزان بمعنای آن است که دستمزدها پایین و نا هاین صورت که نانِ گران بهدارد؛ ب

ادی ده سال های اقتص، بحرانپیمانگویان . بنابراین طبق بیانات سخناستدستمزدهای باال 

انون ق، فقط از اثرات هدادبر غالت رخ میمرکی گبار، که قبل و بعد از الغای عوارض یک

شد؛ بوده که به محض از میان برداشتن این قوانین انزجارآور، همگی الزاماً برطرف می غله

ده، داران انگلیسی و خارجیان بیچاره بوهتنها مانع بزرگ مابین کارخان قانون غلهو این که 

های هخارجیانی که در نبود منسوجات انگلیسی برهنه و لرزان در حسرت تولیدات کارخان

ند، کهایی که نوبل از او ذکر میقولند. همین است که کابدن، در نقلاهانگلیس ماند

جا پیش برود که بگوید رکود اقتصادی و سقوط دستمزدها در واقع تا آنهتواند بمی

ها بود. از نتایج بهای باالی غالت در طول این سال ١٨۴2تا  ١٨٣۹های ی سالهفاصل

اکثراً  حالهی رکود اقتصادی، که تا بهجز دورواقعیت امر این است که این بحران چیزی 

و  خاطر خرابی محصولهای که البته بهبا ترتیب هر ده سال یک بار رخ داده، نبود؛ دور

 ر شد.تکار شدیدتر و طوالنیداران حریص و طمعتصویب قوانین احمقانه از سوی زمین

 مامی ذکاوتش دررغم تهطور رسمی از طرف کابدن، که بهاین تئوریی بود که ب

شکی  .دشمی، در حد اقتصاددانی سطحی و تاجری ناموفق ماند، مطرح پیمانآژیتاتوری 

ور طور که آقای نوبل اکنون به آن بانیست که او صادقانه به این تئوری باور داشت، همان

، مردان اهل عمل و تاجرانی بودند که عموماً نسبت پیمانحال اکثر هواداران دارد. با این

ها و در هتر و در تجارت کارآتر بودند و البته در برابر غریببه کابدن در کارشان موفق

با این موضوعات کامالً متفاوت برخورد  «هایشاندست»در برابر  ویژههجلسات عمومی و ب
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کردند. تاجران اما در کل لحاظ می ١«مد روز»عنوان هکردند و عموماً تئوری رسمی را بمی

ند؛ اگر کنطور شفاف صحبت نمیهب خود ارت در میان است، با مشتریانوقتی پای تج

آقای نوبل نظر دیگری دارد، بهتر است از بورس منچستر کناره بگیرد. اندکی کنکاش 

[ از افزایش دستمزدها در اثر تجارت آزاد غالت، روشن پیمانی منظور ]هواداران هدربار

قدرت  یعنی باال بردنیابد، ]کاالها بروز میی[ هزینبا ]ه هسازد که این افزایش در رابطمی

مایحتاج زندگی[ حتی اگر نرخ پولی دستمزدها افزایش نیابد.  یهخرید کارگران برای تهی

، معلوم ؟ با کمی کنکاش بیشتراستدستمزدها ی همالحظقابلمعنای[ افزایش هاما آیا این ]ب

لغ کاهش یابد، چرا که فرد کارگر با مبشود که نرخ پولی دستمزدها حتی ممکن است می

فراهم نماید. اگر  ،چه که همان موقع داردآنتر از تواند وسایل رفاهی بیشتری میکم

که رشد عظیم اقتصادی مورد نظر ]هواداران باره  تری مطرح شود، در ایندقیقاالت ؤس

ن، ق آخرین راه ممکد: از طریآمبایستی صورت گیرد، پاسخ خواهد [ از چه راهی میپیمان

طوری که این ارزان هیعنی کاهش دستمزدها همراه با ارزان شدن نان و چیزهای دیگر، ب

شدن، کاهش دستمزدها را جبران کند. عالوه براین بسیار کسانی هستند که حتی سعی در 

منظور هکنند[ که ارزان شدن نان فقط بشان ندارند ]و آشکارا ابراز میهپنهان کردن عقید

. در واقع فهم هدف استدر کردن رقبای خارجی  هپایین آوردن دستمزدها و از میدان ب

، برای کسانی که با تجار و پیمانکننده در داران شرکتهنهایی اغلب تجار و کارخان

ی آنان هاندرکاران اقتصاد سروکار دارند امر مشکلی نیست و بنابراین نبایستی هر گفتدست

ایم و باز هم آن را تکرار ه. این چیزی است که ما گفتدکرمداد را چون کالم مقدس قل

 میان نیاوردیم. این ]دکترین به واقع[ یک هسخنی ب پیمانکنیم. ما از دکترین رسمی می

اقل خودشان تا جایی که ال کردمئبسیار تکرار  پیمانی اقتصادی بود، که رهبران «سفسطه»

اصد ای بود برای پوشاندن مقهدکترین[ فقط لفاف ]این به آن باورکنند، اما از نظر عملی

 ها.ی آنهطلبانمنفعت

                                                      
1. the thing 
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ی کارگر هکه طبقکند، قولی است که آقای نوبل از کابدن ذکر میتر از همه نقلجالب

 .«سایدهم میهها را باز شوق و رضایت دست»شلینگی  2۵چشم به راه گندم یک چارک 

تمایل به نان ارزان نبودند، اما از اقدامات کابدن و شرکا زمان بی ی کارگر در آنهاهتود

های شمالی کشور تا چند سال برگزاری بودند، که در بخش «شوق و رضایت»چنان در 

شوق و  احساس»ناممکن ساختند. نگارنده نیز با  پیمانهرگونه میتینگ عمومی را برای 

 ١برای برگزاری میتینگی در تاالر شهرداری شهر سالفورد پیماندر آخرین تالش  «رضایت

نفع منشور هی پیشنهاد اصالحی بهخاطر ارای هب پیمان گونهچهشرکت نموده و ناظر بود که 

های زمان به بعد مقرر شد که شرکت در میتینگ[ کم مانده بود از هم بپاشد. از آن۵خلق]

ا برای هاین کارت یهجاز باشد که البته تهیم «های ورودیکارت»ی هفقط با ارای پیمان

های کارگر هپایان یافت. با این حال، تود «موانع چارتیستی»همه کس آسان نبود. از آن پس 

 یهکنند نمایندچنان که وانمود می پیمانبه هدف خود ـ آشکار نمودن این که ]هواداران[ 

 دست یافتند. کارگران نیستند ـ

م[. کنمی ]اشاره قانون غلهلغو  پیمانتئوری دستمزدی  یهدر بار در پایان به چند نکته

یمت . عامل عرضه و تقاضا قاستها تولید آن یهطور متوسط برابر با هزینهقیمت کاالها ب

 دارد. اگر این مسئله درکاالها را با تمام نوساناتش حول و حوش این حد متوسط نگه می

نوان یک عهتر نیروی کار( نیز بطور دقیقهکار )یا ب مورد تمام کاالها صدق کند، در مورد

کند. بنابراین نرخ دستمزدها با قیمت کاالهایی که برای نیاز و مصرف کاال صدق می

عبارتی دیگر، اگر همه چیز ثابت هگردد. بکارگران ضروری است، تعیین می یهروزمر

اج ش قیمت لوازم مایحتبماند، کاهش یا افزایش دستمزدها بستگی به کاهش یا افزای

رونت ها و پها، برایتکه تمام کابدن استزندگی دارد. این یک قانون اقتصاد سیاسی 

توانند بکنند. اما عوامل دیگری هم هست که ثابت و [ در برابر آن کاری نمی۶ها]تامپسون

یگر ل دهای عوامخاطر دگرگونیههمین خاطر عمالً اثر این قانون بهمانند، بالتغییر نمی

                                                      
1. Salford 
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ثرات این ا گردد. این امر شاید مبهم به نظر برسد و ردیابیاقتصادی دستخوش تغییر می

[، سازی ]اقتصادهای شد جهت عامیانهای مشکل سازد. همین ]ابهام[ زمینه]قانون[ را تا انداز

ار و چنین وانمود کردند که ک قانون غلهلغو  پیماندانش از زمان برپایی و اقتصاددانان بی

ی ها، که با نوساناتچنین سایر کاالها، ارزش واقعی مشخصی ندارند، بلکه قیمت آنهم

ود. پس شتولید تعیین می یههمراه است، در اثر عرضه و تقاضا و بدون در نظرداشت هزین

که  ز آنتوان کرد، جها و در نتیجه افزایش دستمزدها کاری نمیبرای باال بردن قیمت

طح سی میان هرابط موقع است که همگان از شرّبرابر عرضه[ افزایش داد. آن تقاضا را ]در

توان گستاخانه و از روی خامی گردند و میدستمزدها با قیمت وسایل معاش آسوده می

زان معنای دستمزد پایین و نانِ ارهاعالم کرد که نانِ گران ب پیمانچون دکترین مضحک هم

 .استی دستمزد باال معناهب

ممکن است آقای نوبل بپرسد که آیا نسبت به زمانی که عوارض باعث گرانی نان 

، اکنون با این نان ارزان، دستمزدها عموماً در همان ١٨۴٧شده بود یعنی تا قبل از سال 

دقیق تر نیستند؟ البته برای پاسخ به ایشان بایستی ]در این زمینه[ بررسی ]سطح یا حتی بیش

ای از صنعت هداری صورت بگیرد. اما یک چیز قطعی است: هر گاه در شاخه[ دامنو

باشند،  یافتهخوبی برای دفاع از خود سازمانهشکوفایی رخ دهد و در عین حال کارگران ب

ط به یابد. این فقها کاهش نخواهد یافت و چه بسا گاهی حتی افزایش نیز میدستمزد آن

گر کردند. اما اشان دریافت میتر از حقتا قبل از این، کماین معنی است که کارگران 

چنان که باید در و رکود رخ دهد و یا کارگران آن یای از صنعت کسادهزمانی در شاخ

خور طور مرتب و گاه حتی تا سطح بهیافته نباشند، دستمزدها بخوبی سازمانهها بهاتحادی

سری بزنید و خود ]از نزدیک  ١شرق لندن و نمیر سقوط خواهد کرد. بهتر است به مناطق

 .یدکنوضعیت را[ مشاهده 

                                                      
1. East-end 
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 ها:یادداشت
ی ژوییه ۹تاریخ هب 1٠ی هی شمارهنگاشته شد و در نشری 1٨٨1ی ژوییهاین مقاله در اوایل  - 1

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب 1٨٨1

(، سیاستمدار انگلیسی، طرفدار تجارت آزاد و از فعالین John Nobel 1٨2۷ـ  1٨۹2) - 2

 بود. وی مقاالتی در مورد مسائل مالی نگاشت. ]م[ قانون غلهلغو  پیمان

فوریه  2۷و  1٨۴2فوریه  2۴تاریخ ههای کابدن در مجلس عوام که بجان نوبل از سخنرانی - 2

 2٠تاریخ هدر جلسات منچستر ب قانون غلهلغو  پیمانهای هچنین خطابانجام شد و هم 1٨۴۶

 است.کرده قول نقل 1٨۴2اوت 

خاطر بررسی وضعیت تجاری کارخانجات هب 1٨۴۴تا اواخر اوت  1٨۴2انگلس از دسامبر - ۴

متعلق به شرکت ارمن و انگلس یهپنب
1

هایی از هنام»کرد. انگلس در در منچستر زندگی می 

«لندن
2
 دهد.در سالفورد را ارائه می قانون غلهلغو  پیمانشرح جلسات  1٨۴۳در سال  

هایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی )حرکت همنظور از منشور خلق خواست - ۵

( خواهان پیاده شدن آن در انگلیس بودند، 1٨۴٨تا  1٨۳۶های انقالبی کارگران انگلیس در سال

 1٨۳٨مه  ٨نشور خلق در تاریخ رفت. منمیفراتر کراتیک وها از تغییرات دمهاما این خواست

 21ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق رأی برای مردان باالی هشکل الیحهب

های برابر انتخاباتی، لغو شرط هگیری مخفیانه، منطقسال، تجدید پارلمان در هر سال، رأی

های مکرر برای درخواستالوکاله به نمایندگان. هدارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وج

 ( رد شد.1٨۴٨و  1٨۴2، 1٨۳۹پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار )

(، سیاستمدار انگلیسی و Thomas Perronet Thompson 1۷٨۳ـ  1٨۶۹) - ۶ 

 که طرفدار تجارت آزاد بود. ]م[ انهاقتصاددان عامی
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 [۱]حزب کارگری

 

 

از احزاب سیاسی »اغلب و بارها از طرف دوستان و هواداران به ما گوشزد شده است که: 

شود، کامالً البته تا جایی که به احزاب سیاسی فعلی در انگلیس مربوط می «دوری کنید!

ی حزب[ ویگ و یا هها است. یک سازمان کارگری نبایستی ]جزء دارودستحق با آن

کار و نه لیبرال و یا حتی رادیکال، به معنای کنونی حزبی آن. ه[ باشد، نه محافظ2توری]

 انگها، همگی حافظ منافع طبقات حاکم و نمایندها، رادیکالکاران، لیبرالهمحافظ

ها پا هستند. اگر آنهداران و یا تجار خردهداران، سرمایهای متفاوت فکری میان زمینهالی

یقین بسیار بد هکنند[ این کار را بنافع کارگران دفاع ی کارگر شوند ]تا از مهی طبقهنمایند

لحاظ سیاسی و چه اجتماعی، منافع خاص هی کارگر، چه بهدهند. طبقو اشتباه انجام می

 دسازروشن می [٣های کارگری و جنبش کاهش ساعات کار]هخود را دارد. تاریخ اتحادی

بینیم ]می حالپا خیزد. با اینهب خود عیتواند[ برای منافع اجتمااین ]طبقه می گونهچهکه 

[ طور کامل در دستان رجالی از طبقات باال ]یعنیهکه حمایت از[ منافع سیاسی او تقریباً ب

ی کارگر هها قرار داده شده و حدود ربع قرن است که طبقها و رادیکالها، ویگتوری

که هست،  چنان ١،«لیبرالحزب بزرگ »ای از عنوان دنبالههانگلیس از موقعیت خود ب

 خرسند بوده است.

ست. در ی اروپا نیهیافتی کارگر سازمانهاین وضعیت سیاسی، سزاوار بهترین طبق

تر هستند. در آلمان بیش از یک دهه است که حزب کشورهای دیگر کارگران بسیار فعال

شد این ر .استها( شکل گرفته و دارای ده کرسی پارلمانی کراتودمکارگری )سوسیال

آوری برای سرکوب این حزب بیسمارک را چنان به وحشت افکند که اقدامات ننگ

رغم هحال بای دیگر به آن خواهیم پرداخت. با اینهحزب انجام داده است که در مقال

                                                      
1. Great Liberal Party 
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 کند؛ این حزب تنها درطور مداوم پیشرفت میههای بیسمارک، حزب کارگری بتالش

 2و یک کرسی در مجلس ملی ساکسون ١شهر مانهایمکرسی شورای  ١۶ی گذشته ههفت

 هاییابی و فعالیتسازماناز را از آن خود کرد. ]کارگران[ در بلژیک، هلند و ایتالیا ]

ها ی این کشورهکنند. در همعنوان الگویی نمونه، پیروی میهی کارگر[ آلمان بهطبق

ها هنوز ، آنشرایط دشوار حق رأی دلیله[ اگرچه ب۴اند،]هاحزاب کارگری شکل گرفت

اند. در فرانسه حزب هگذاری را نیافتی قانونهامکان برگزیدن نمایندگان خود در قو

ها ی شهرداریهو در انتخابات گذشت استدهی خود سرعت در حال سازمانهکارگری ب

که در  یطور حتم در انتخابات پارلمانهها شد و بدر چند شهر موفق به کسب اکثر کرسی

اکتبر آینده برگزار خواهد شد، چند کرسی را از آن خود خواهد کرد. حتی در آمریکا 

های خود در کشورهای دیگر در شرایطی هستند یاهطبقکارگران، که در مقایسه ]با هم

دار تبدیل شوند، این ضرورت را هدار، تاجر یا سرمایهراحتی به مزرعهتوانند بکه[ می

[ در همه جا کارگران برای ۵ه خود را در درون حزب مستقلی سازمان دهند.]اند، کهدریافت

ا به کنند، در همه جگذاری مبارزه میقدرت سیاسی و برای حضور مستقیم در قوای قانون

 جز در بریتانیا. 

، اندههرگز تاکنون در انگلیس این احساس که احزاب قدیمی شکست خورد

داروی قدیمی دیگر عمل اند و نوشهقدیمی باطل گشتر یشعامعنی و [ بی۶رمزها]اسم

گی نبوده است. متفکران طبقات مختلف اجتماعی اکنون کند، به این گستردنمی

ند که بایستی مسیرهای جدیدی ابداع شود، که در راستای دمکراسی باشد. در یابدرمی

ها را هودتی کارگر صنعتی و کشاورزی اکثریت عظیمی از هکه طبقانگلستان، جایی

تر. نه کم تر وی کارگر است، نه بیشهی طبقهمعنای سلطهکراسی بودهد، دمتشکیل می

ی کارگر برای انجام تکلیفی که در انتظار اوست ـ ]یعنی[ حکم راندن بر هپس بگذار طبق

ایستی ب ضرورتههایی را که ب؛ بگذار مسئولیتدکنبزرگ ـ خود را آماده وری تامپرااین 
                                                      
1. Mannheim 
2. Saxon 
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د، دریابد. بهترین راه برای این رسیدن به این ]هدف[ استفاده از قدرتی است ه بگیربر عهد

خود دارد و استفاده از اکثریتی که در هر شهر بزرگ کشور از آنِ  که پیشاپیش در دستان

اوست و با فرستادن نمایندگانی از میان صفوف خود به پارلمان. با قانون حق رأی فعلی، 

راحتی چهل یا شاید پنجاه نماینده هتوان ب[ می٧]دشومیها را شامل که سرپرستان خانوار

به مجلس، جایی که دمیدن خون تازه به آن کامالً ضروری است، فرستاد.  از کارگران را

اکنون [ که ٨ی زمین ایرلند]هکاری الیحتنها با همین تعداد نماینده در مجلس دیگر دست

[ شده، ۹رفته تبدیل به الف زمین ایرلند]هایرلندی رفتداران با پرداخت غرامت به زمین

های ون تقسیم مجدد کرسیچگردد و امکان مخالفت در برابر مطالباتی همناممکن می

های انتخاباتی از دوش مردم، طوری هگیری و برداشتن هزینهمجلس، مجازات واقعی رشو

 د داشت.که در جاهای دیگر به جز انگلستان مرسوم است، وجود نخواه

حقیقتاً  تواندجز حزب کارگری هیچ حزب دیگری در انگلستان نمیبهافزون بر این، 

ه برای ما قدرها هم ککراتیک باشد. روشنفکران طبقات دیگر )که البته تعدادشان آنودم

توانند به این حزب بپیوندند و پس از اثبات خلوص و کنند، زیاد نیست( میوانمود می

که در جاهای  طورعنوان نمایندگان حزب وارد پارلمان شوند، همانه، حتی بشانارادت

ارگر شان در واقع کهی کارگر همهمثال در آلمان، نمایندگان طبق رایدیگر چنین است؛ ب

گری طور مشخص کارهنیستند. لیکن در انگلستان، همانند هر جای دیگر، اگر حزبی ب

د. بدون این دست آورهبثیرگذاری أتموفقیت کراتیک بوده و وتواند حزبی دمنباشد، نمی

 کاری است.ماند، فقط سکتاریسم و فریبچه که میمشخصه]ی کارگری[ آن

کند. از زمان شکست این وضعیت در انگلستان بیش از هر جای دیگری صدق می

ه های دروغین را بکاری[ رادیکالها، ]فریباولین حزب کارگری دنیا، حزب چارتیست

ها فروپاشیدند و به چیزی دست نیافتند. اما آیا ایم. آری، چارتیستهشاهد بودحد کافی 

 یه[ دو خواست١۰ی منشور خلق]هراستی به چیزی دست نیافتند؟ از شش خواستهب

قانون  صورتهی مخفی و الغای شرط دارایی برای رأی دادن، اکنون بهاهگیری با برگرأی
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حق رأی عمومی، در قالب حق رأی برای مردان سوم ]یعنی[  یهاند. خواستهدرآمد

های برابر هی چهارم ]یعنی[ حوزهد؛ خواستآیاجرا درمیبهنوعی هسرپرست خانوار ب

ای که دولت فعلی داده است، به سوی محقق شدن هطور مشخص با وعدهانتخاباتی، ب

ی هبرنام زرود. بنابراین فروپاشی جنبش چارتیستی الاقل به موفقیت کامل نیمی امی

 ی یک سازمان کارگری سابق بتواند اینهچارتیستی انجامیده است. اگر تنها یاد و خاطر

دنبال داشته باشد، ههای اجتماعی را بای از رفرمههای سیاسی و در کنار آن مجموعرفرم

ی چهل یا پنجاه نماینده در پارلمان چه هحضور واقعی یک حزب کارگری با پشتوان

کنیم که هر کس باید حافظ ]منافع[ خود هد کرد؟ ما در دنیایی زندگی می]کارها[ خوا

داران زمین داران،هسرمای هاش را بی کارگر انگلیس حفاظت از منافعهحال طبقباشد. با این

از  نویسان و کسانیهای از وکالیشان، مقالهپا و دنبالهچون[ تجارخردو طبقات ]میانی هم

 نفع کارگران چنینهآور نیست که اصالحات برو، تعجباز همینسپارد. این دست می

د گیرد. کارگران انگلیس فقط بایچکانی انجام میهصورت قطرهبار و بآهسته و محنت

ها توان انجام اصالحات سیاسی و اجتماعی مورد نیاز اراده کنند؛ ]چرا که فقط[ آن

 یم؟شان را دارند. پس چرا در این راه تالش نکنوضعیت
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 ها:یادداشت
 2۳تاریخ هب 12ی هی شمارهنگاشته شد و در نشری 1٨٨1ی ژوییهاین مقاله در اواسط  - 1

 به چاپ رسید. 1٨٨1ژوئیه 

بود. بعدها  Tory توری در انگلیس و رقیب حزب ـ حزب بورژوازی Whigحزب ویگ  - 2

داران بزرگ و متوسط و حزب لیبرال شد. حزب توری حزب زمین این حزب تغییر نام داد

 1٨2٠( تشکیل شد. در سال 1۶۶٠انگلیس بود که در زمان بازگشت احیای سلطنت استوارت )

داری خود را از ی زمینهخود گرفت. این حزب در دوران معاصر جنبهکار را بهنام حزب محافظ

 ]م[ -دست داده است. )برگرفته از کتاب کاپیتال مارکس ترجمه ایرج اسکندری(

۳ - Short Time movement  ساعت کار در روز زمانی برپا شد که کارگران  ٨یا جنبش

ساعت در روز مجبور به کار بودند. این وضعیت 1۶کار حتی تا هدر شرایط بسیار بدی با روزان

شد. رابرت اوئنشامل زنان و کودکان نیز می
1
ساعت کار در روز  1٠ی هخواست 1٨1٠در سال  

تر کار بیش 1٨۴۷. در سال کردساعت کار در روز را مطرح  ٨ی هخواست 1٨1۷و بعدتر در سال 

کارگران  1٨۴٨ یساعت در روز برای زنان و کودکان ممنوع گشت. بعد از انقالب فوریه 1٠از 

ترین حرکت در این زمینه ساعت در روز شدند. مهم 12فرانسوی موفق به کاهش زمان کار تا 

های کارگری صورت گرفت. در هچارتیستی و اولین اتحادیاز سوی کارگران فعال در جنبش 

ی ژنو ههای مطرح شده در کنگرهساعت در روز یکی از خواست ٨کاهش زمان کار تا  1٨۶۶

ی خود هکارگران موفق به کسب این خواست 2٠انترناسیونال کارگری بود. نهایتاً در اوایل قرن

 . شدند

اب سوسیالیست فالندرادغام احز یهدر نتیج 1٨۷۹در سال  - ۴
2
و برابانت 

۳
حزب سوسیالیست  

بلژیک
۴

ی هها در هلند اتحادیکراتودم -گروه سوسیال 1٨٨1تشکیل شد. در سال  

کراتیکودمسوسیال
۵
وجود آوردند. در همان سال در ایتالیا کارگران پیشرو و دارای آگاهی هرا ب 

                                                      
1. Robert Owen 
2. Flemish (from Flanders) 
۳. Brabant 

۴. Parti socialiste belge 
۵. Sociaal-Demokraatische Bond 
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سوسیالیست انقالبی رومانیاطبقاتی و سیاسی همراه با روشنفکران انقالبی حزب 
1
را بنیاد نهادند  

 ای بود جهت تشکیل حزب کارگری ایتالیا.هکه گام اولی

(، سوئیس 1٨۶۹کرات در کشورهای آلمان )از سال ودماحزاب سوسیال 1٨۷٨تا اواسط سال  - ۵

( 1٨۷۷(، بلژیک )از سال 1٨۷۵(، پرتغال )از سال 1٨۷۶(، دانمارک )از سال 1٨۷٨)از ژوئن 

های سوسیالیستی در ی وحدت سازمانهی آمریکا کنگرهوجود آمده بودند. در ایاالت متحدهب

نام حزب کارگر  1٨۷۷آمریکا را بنا نهاد که در دسامبر  یهفیالدلفیا حزب کارگر ایاالت متحد

آمریکا یهسوسیالیست ایاالت متحد
2
 خود گرفت. هرا ب 

۶ Shibboleth - برای شناخت اسراییل ؛ رمزِ شناسایی میان قوم ـ برگرفته از متون انجیل

 ی تلفظ آن. ]م[هدشمن از طریق نحو

به اجرا درآمد. تحت قانون  1٨۶۷منظور رفرم دوم انتخاباتی در انگلستان است که در سال  - ۷

ی استرلینگ هلیر 12جدید شرط داشتن دارایی برای شرکت در انتخابات به توانایی پرداخت 

ی مستأجریننه برای کشاورزان کاهش یافت. در شهرها به تمام صاحبان خانه و یا بهای ساالاجاره

 استرلینگ در سال نباشد، حق رأی داده شد. یلیره 1٠تر از ها کمآن یهکه مبلغ اجار

تصویب رسید تا هب 1٨٨1اوت  22ی زمین ایرلند که در هـ الیح the Irish Land Billـ  ٨

های بر حق . این الیحه محدودیتکنداذهان کشاورزان ایرلندی را از مبارزات انقالبی منحرف 

هایشان را ههایشان تا زمانی که آنها اجارداران از زمینهداران در مورد بیرون راندن اجارزمین

شد. بار تعیین میکسال ی 1۵بهای زمین هر اجارهنمود. کردند، اعمال میموقع پرداخت میهب

هایشان را به نفع خود به داد که زمینداران این امکان را میرغم آن که این قانون به زمینهب

سی با داران انگلیگرفتند، زمینبها را بسیار باال در نظر میدولت بفروشند و این که مبلغ اجاره

ایرلند بودند. با وجود تصویب کردند و خواهان قدرت نامحدود خود در این قانون مخالفت می

نان ادامه یافت که چهایشان هماین قانون بیرون راندن غیرقانونی کشاورزان از زمین

 هایی را در بین آنان برانگیخت.مقاومت

 جا با کلمات بازی کرده است. ]م[انگلس در این - Irish Land Bullـ  ۹

ران فعال در جنبش چارتیستی )حرکت هایی است که کارگهمنظور از منشور خلق خواست - 1٠

( خواهان پیاده شدن آن بودند، اما این 1٨۴٨تا  1٨۳۶های انقالبی کارگران انگلیس در سال

 1٨۳٨مه  ٨رفت. منشور خلق در تاریخ کراتیک در انگلیس نمیوها فراتر از تغییرات دمهخواست

                                                      
1. Partito Rivoluzionario di Romagna 
2. the Socialist Labor Party of the USA 
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 21رأی برای مردان باالی ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق هبه شکل الیح

های برابر انتخاباتی، لغو شرط هگیری مخفیانه، منطقتجدید پارلمان در هر سال، رأی سال،

های مکرر برای الوکاله به نمایندگان. درخواستهدارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وج

 ( رد شد.1٨۴٨و  1٨۴2، 1٨۳۹پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار )
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 [۱]بیسمارک و حزب کارگران آلمان

 

 

که  ایهرحمانقساوت بی یهبارنشریات متعلق به طبقات متوسط انگلیس اخیراً در

مان کرات کارگران آلودمبیسمارک و اوباشان زیردست او برعلیه اعضای حزب سوسیال

ی دیلی هریحدی نش اند. تنها استثنا البته تاهی اختیار نمودسنگیناند، سکوت هاعمال کرد

های خودکامه در انجام [ بوده است. پیش از این اگر در کشورهای دیگر حکومت2نیوز]

ها و هکردند، روزنامشدگان افراط میای نسبت به سرکوبهچنین اعمال خودسران

شدگان بار سرکوبخاست، اما چون اینشان به آسمان برمیهای انگلیسی فغاننامهههفت

طبقات »کنند، این نمایندگان مطبوعاتی نی که به خود افتخار میکارگران هستند، کارگرا

 یهبر حقایق سرپوش گذارده و حتی با سکوت سرسختان 2«ده برتر از ما بهتران»و  ١«ممتاز

ها باید راستی کارگران را با سیاست چه کار! آنه. بندکنیید میأتنحوی آن را هخویش ب

واگذارند! یک دلیل دیگر برای مسکوت ماندن نشریات  «از ما بهتران»سیاست را به 

و روش اجرای  ٣انگلیس این است که: بسیار سخت است که به قانون سرکوب بیسمارک

[ که در ایرلند در حال انجام ۴های آقای فورستر][ حمله و در عین حال از سرکوب٣آن]

شریات نزدیک شد. از نی بسیار حساسی است که نباید به آن ه[ دفاع کرد. این نقط۵است]

توان انتظار داشت، که بعد از اعمال دولت فعلی در ایرلند متعلق به طبقات متوسط هم نمی

 .ندکنب ی اخالقی انگلستان در آمریکا و اروپا، در این مورد اظهارنظریهو پایین آمدن وجه

شده برای حزب کارگران آلمان ریختهدر هر بار انتخابات عمومی، تعداد آرای 

تری داشته است. این حزب در انتخابات پیشین بیش از پانصد هزار رأی افزایش بسیار بیش

دست آورده هصد هزار رأی برای کاندیداهای خود بو در انتخابات اخیر بیش از شش

                                                      
1. Society 
2. Upper Ten 
۳. Bismark’s Coercion Act 
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یک نماینده  2یک نماینده، در برسالئو ١[ در برلین دو نماینده، در البرفلد ـ بارمن۶است.]

ها گرفته ینده انتخاب شدند؛ در مقابل احزاب ائتالفی دولت از لیبرالیک نما ٣و در درسدن

ب کرات[ در کل ده کرسی را کسوها، ]نمایندگان سوسیال دمکاران و کاتولیکهتا محافظ

صدا حزب کارگر کردند و این در حالی است که تمام این احزاب با جنجال و هیاهو یک

همین خاطر هم ه[ انجام گرفت. ب٧]ورتامپراترور دانند که برای ای میهرا مسئول دو حمل

ش از کراسی ممنوع گردد. بیوبیسمارک موفق شد قانونی تصویب کند که سوسیال دم

جودی ، موشدندآنان تعطیل  هایها و کلوبکارگری توقیف شد و انجمن یهپنجاه نشری

شان توسط پلیس منحل گشت؛ گذشته از آن هایشان مصادره و گردهماییهایصندوق

 «هوضعیت ویژ»در تمامی شهرها و مناطق توان میتصویب شد که، درست مانند ایرلند، 

[ جرأت آن را ٨جا با وجود[ لوایح انگلیسی سرکوب]حال ]دولت در این. با ایندکراعالم 

د. در تمامی مناطق چه را انجام دهد که بیسمارک در آلمان انجام دانیافت در ایرلند آن

به  «نونمنطقاً مظ»که هر کس را که د کرپلیس این اختیار را کسب  «وضعیت ویژه»تحت 

ضعیت ویژه قرار ؛ البته که برلین فوراً تحت ودکنهواداری یا تبلیغ سوسیالیستی باشد، تبعید 

جا که هایشان هزاران نفر( تبعید شدند. از آنهگرفت شد و صدها نفر )با احتساب خانواد

کند، مردان جوان مجرد در کل پلیس پروس همیشه مردان سرپرست خانوار را اخراج می

توانست مجازات سنگینی باشد؛ ]از این مجازات[ در امان ماندند، چراکه برای آنان این نمی

معنای  هآور خانواده این مجازات اگرنه ویرانی کامل، الاقل باما برای اکثر مردان نان

ماینده عنوان نهکه مردم هامبورگ کارگری را بمدت بود. پس از آنق طوالنیبدبختی مطل

جا نیز وضعیت ویژه اعالم شد. اولین دسته از مردانی [ بالفاصله در آن۹به پارلمان فرستادند]

به بیش از  هایشان تعدادشانهکه تبعید شدند حدوداً صد نفر بودند، البته با احتساب خانواد

                                                      
1. Elberfeld-Barmen 
2. Breslau 
۳. Dresden 
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جایی هجاب برایید. حزب کارگری توانست در عرض دو روز وسایلی را رسسیصد نفر می

[ ١۰شان تأمین کند. در الیپزیگ نیز اکنون وضعیت ویژه اعالم شده]هها و نیازهای اولیآن

تواند سازمان حزب ]کارگران[ را در هم شکند. تبعید صورت میچراکه دولت تنها در این

همراه خانواده بودند، در همان روز اول صورت گرفت، سی و سه نفر که اکثراً متأهل و 

ی تبریکی به این ه[ نام١١ها. شاید آقای دیلن]همراه با سه عضو پارلمان آلمان در رأس آن

ان هنوز به شها باید خوشحال باشند که وضعیتسه نفر بفرستد، با این گوشزد که آن

 .یستنوخامت وضع او 

شود. زمانی که حزب کارگران در تمام اشکالش م نمیجا ختحال، قضیه به اینبا این

د، دنشمند میهها نیز از آن بهرغیرقانونی اعالم و از تمام حقوق سیاسی، که سایر آلمانی

چه را که بخواهد فرد فرد اعضای حزب هر آن تواند باموقع پلیس می، آندشومحروم 

طور هتجو برای نشریات غیرقانونی بی جسهبهانهها و دختران اعضای حزب بانجام دهد. زن

واهد گیرند. پلیس هر موقع که بخای مورد سوء رفتار و تعرض قرار میهشرمانوقیحانه و بی

اعضای حزب را دستگیر کرده و ]بدون هیچ مدرک یا شکایت قانونی[ در زندان نگه 

از قوانین، رهایشان سازد. اتهامات جدید، خارج  هاهداشته و تازه پس از سپری شدن ما

ون بر ند. افزشوخواهی اجرا میهبتوسط پلیس ابداع شده و قوانین نیز خود به شکل دل

]در  یابد که او راهای فاسد و یا متعصب میاین، پلیس به حد کافی قضات و دادستان

گیرد! ش باشند. ترفیع افراد پلیس با این قیمت انجام میاها[ یاری رسانند و مشوقسرکوب

 ١٨٧۹: از اکتبر دکرتوان مشاهده انگیز زیر میآمدهای این وضعیت را در ارقام حیرتپی

های ]واهی[ خیانت به نفر به اتهام ١١۰٨کم های پروس دستفقط در زندان ١٨٨۰تا اکتبر

توهین به بیسمارک، استهزا  نفر به اتهام ١۰۰۹۴کشور، خیانت به مردم، توهین به امپراطور و 

اند. یازده هزار و دویست و دو زندانی سیاسی حتی هردن دولت زندانی شدو یا بدنام ک

 شکند!رکورد آفای فورستر در ایرلند را در هم می

دست آورد؟ درست مانند آقای هها سرانجام چه چیز ببیسمارک با این همه سرکوب

ز دقیقاً یدمکراتیک آلمان ندست نیاورد[. حزب سوسیالهفورستر در ایرلند ]که هیچ چیز ب
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[ در وضعیت شکوفایی قرار گرفته و از سازمانی ١2سرزمین ملی ایرلند] پیمانهمانند 

. چند روز پیش انتخابات شهری در مانهایم برگزار شد. حزب استمستحکم برخوردار 

ده و ها انتخاب شی آنهکه همد کرشانزده کاندیدا را برای این انتخابات معرفی ر گکار

ی هکه عضو پارلمان آلمان از منطق ١چنین ببلدست آوردند. همهرا بها سه چهارم کرسی

ری ی الیپزیگ کاندیداتوهدرسدن است، در انتخابات پارلمان محلی ساکسون برای حوز

کار( است، اگر بهترین سخنگوی . ببل که خود یک کارگر )تراشکردخود را اعالم 

راد کردن او در این انتخابات، دولت تمام اف. برای ناکام ستهاآلمان نباشد، یکی از بهترین

ی ]انتخاباتی[ او را تبعید کرد. نتیجه چه شد؟ حتی با حق رأی محدود ]برای هکمیت

نه تنها  . بنابراین قانون جدید بیسمارکدکرکارگران[ ببل اکثریت عظیمی از آرا را کسب 

 نی که تمامتر ساخت. کساسودی برای او نداشت بلکه برعکس حتی مردم را جری

، در یک صبح زیبا گرددها سلب میهایشان از آنهابزارهای قانونی برای بیان خواست

کند. چند شان بتواند سرزنشگیرند و کسی هم نمیکار میهها را بهترین وسیلغیرقانونی

؟ و نددکرچون بیسمارک[ این دکترین را اعالم دفعه آقایان گالدستون و فورستر ]هم

 ؟است گونهچهدر ایرلند کردشان عملاکنون 

                                                      
دموکراسی آلمان بود. ترین رهبر سوسیالهشدهشناختگذاران و (، یکی از بنیانelAugust Beb 1٨۴٠ـ1۹1۳) .1

دموکراسی آلمان برعلیه قانون ضدسوسیالیستی با رهبری خود مبارزات مخفی سوسیال 1٨۹٠تا  1٨۷٨های سال در

 را به پیش برد و چندین بار در انتخابات پارلمانی منتخب مردم بود.
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 ها:یادداشت
 2۳تاریخ هب 12ی هی شمارهنگاشته شد و در نشری 1٨٨1 یهژوییاین مقاله در اواسط  - 1

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید. هب 1٨٨1 یهژویی

 1٨۴۶ی لیبرال و ارگان طرفداراران بورژوازی صنعتی که از هـ روزنام The Daily News ـ 2

 یافت. در لندن انتشار می 1۹۳٠تا 

۳ Gezetz gegen die gemeinefährlichen Bestrebungen der 

Sozialdemokratie -  کراسی که ودممضر و خطرناک سوسیالهای ضدگرایشـ قانون

برای تقابل با  1٨۷٨و با حمایت اکثریت اعضای پارلمان در اکتبر کرد بیسمارک ارائه 

. طبق این قانون معروف به قانون شدهای کارگری و سوسیالیستی تصویب جنبش

ل های کارگر از تشکیهآلمان غیرقانونی اعالم و توددموکرات سوسیالضدسوسیالیستی، حزب 

ی کارگری یا سوسیالیستی منع شدند، ادبیات ههر نوع حزب یا سازمان یا انتشار هر نوع نشری

دمکرات تحت تعقیب و آزار قرار گرفتند. حزب سوسیالو افراد شد سوسیالیستی توقیف 

فکری مارکس و  هاییاری و حمایتاز هم وریهدر طول فعالیت خود با بهردموکرات سوسیال

 . این حزب با مهارتکردانگلس از قدرت گرفتن عوامل اپورتونیستی و چپ افراطی جلوگیری 

های مردم گسترش داد. با فشارهایی هین تودهای قانونی و مخفی نفوذ خود را در بدر ادغام روش

 .شدلغو  1٨۹٠، این قانون در سال کردندهای کارگری اعمال ی کارگر و جنبشهکه تود

دار و سیاستمدار لیبرال ه(، کارخانWilliam Edward Forster 1٨1٨ـ 1٨٨۶ـ ) ۴

ای جنبش ملی هنهای وحشیاوزیر ایرلند بود. وی با روش 1٨٨2تا  1٨٨٠انگلیسی که از سال 

 .کردایرلند را سرکوب 

ی زمین ایرلند با مقاومت بسیاری از کشاورزان روبرو شد. با استفاده از قانون هاجرای الیح - ۵

وزیر ایرلند، آقای فورستر با فرستادن نیروی نظامی به ایرلند  1٨٨1ی مارس هسرکوب مصوب

 هایشان بیرون کرد.کردند به زور از زمینکشاورزانی را که مقاومت می

 .است 1٨۷٨ژوئیه  ۳٠و  1٨۷۷ژانویه  1٠منظور انتخابات پارلمان در تاریخ  - ۶

به دست امیل هودل 1٨۷٨مه  11اشاره دارد به تالش برای ترور ویلهلم اول در تاریخ  - ۷
1
 

کرات الیپزیک اخراج شده بود و تالش مجدد ودمسوسیالساز که قبالً از انجمن کارگر حلبی

ای ترور او در تاریخ دوم ژوئن همان سال به دست آنارشیست آلمانی کارل ادوارد نوبیلینگبر
2
 

                                                      
1. Emil Hödel 
2. Karl Edurad Nobiling 
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ای به دست هدمکرات آلمان نبود. این وقایع بهانکه هرگز عضو حزب کارگری سوسیال

راه انداخته هها بی سوسیالیستهای علیهقدرتمندان و سیاستمداران حاکم داد تا تبلیغات گسترد

 .1٨۷٨آویزی کنند برای به تصویب رساندن قانون ضدسوسیالیستی در اکتبر ستو آن را د

٨ Coercion Bills - ها های انقالبی و ملی ایرلندیمنظور سرکوب حرکتهـ لوایحی که ب

در قرن نوزدهم چندین بار توسط پارلمان بریتانیا تصویب شد. تحت اجرای این لوایح، در ایرلند 

[ هاه]برای سرکوب تود ایهالعادو متعاقب آن حاکمان از قدرت فوقشد وضعیت ویژه اعالم 

 برخوردار شدند.

گورگ ویلهلم هارتمن در انتخابات تکمیلی پارلمان آلمان برای  1٨٨٠آوریل  2۷در تاریخ  - ۹

 1٨٨1تا ژوئن  1٨۷۹دو هامبورگ موفق به کسب آرای مردم شد. از سپتامبر  یهناحی

ها در پارلمان آلمان عبارت بودند از: آگوست ببل، ویلهلم براکه، راتکودمنمایندگان سوسیال

فردریش ویلهلم فریچه، ویلهلم هاسلمان، ماکس کایزر، ویلهلم لیبکنشت، کالئوس پیتر رایندرز، 

اتز آئور ها را ایگنهای آنیولیوس والتیک و فیلیپ ویمر. پس از درگذشت براکه و رایندرز کرسی

 .کردندکسب  و ویلهلم هازنکلور

ی درجه دو در شهر الیپزیگ اعالم شد. قبل از هوضعیت ویژ 1٨٨1ژوئن  2۷در تاریخ  - 1٠

وضعیت ویژه در برلین و هامبورگ ـ آلتونا 1٨٨٠آن، در اکتبر 
1
و مناطق اطراف آن اعالم شده  

 بود.

 1٨٨1بر مه تا اکت هایی ماههحاکمان انگلیسی با استفاده از قانون سرکوب، در فاصل -11

سرزمین ملی ایرلند پیماننمایندگان ایرلند و اعضای 
2

تحت  پیمانرا دستگیر کردند. این  

رهبری چارلز پارنل،
۳

زمین ایرلند درهمان سال اعتراض  یهقرار داشت، که به تصویب الیح 

کرده بود. جان دیلن،
۴
سرزمین  پیمانها، عضو پارلمان و یکی از رهبران رهبر سیاسی ایرلندی 

 به زندان افتاد. ٨٠ی هملی ایرلند نیز در میان دستگیرشدگان بود. او بارها در ده

12 -Irish National Land League  مایکل داویت،ـ سازمانی مردمی که
۵
بورژوای هخرد 

های بزرگی از کشاورزان ایرلندی و دهقانان بخش پیمانبنا نهاد. این  1٨۷۹در سال  ،کراتودم

                                                      
1. Hamburg-Altona 
2. Irish National Land League  
۳. Charles Parnell 
۴. John Dillon 
۵. Michael Davitt 
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چنین از جانب بخشی از بورژوای پیشرو هم پیمانفقیر از مناطق مختلف را متحد کرد. این 

 یهی اعتراضات خودانگیختهدهندبازتاب پیمانهای ارضی هشد. خواستایرلندی حمایت می

حال بعضی از رهبران ستم ملی بود. با این چنینداران و همزمین ههای ایرلندی برعلیهتود

گرفتند، از جمله بورژواهای ناسیونالیست ایرلند )مانند پانل و عی متناقض میمواض پیمان

تا حد پیشبرد کمپین برای کسب حکومت داخلی  پیماندنبال فروکاهیدن فعالیت هدیگران( ب

ایر با ها مغآنی هبریتانیا بودند. خواستامپراتوری یا به عبارتی خودمختاری برای ایرلند درون 

ند. ها در ایرلند بودداری انگلیسیهای انقالبی بود که در پی براندازی زمینکراتودم یهخواست

ی ههای خود را تا اواخر دهرسماً ممنوع شد، ولی در عمل فعالیت پیماناین  1٨٨1در سال 

 ادامه داد. ٨٠
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 [۱پنبه و آهن]
 

 

ات وری که در تولیدترین مواد خام ]مورد نیاز صنایع[ زمان ما هستند. کشپنبه و آهن مهم

ار کار ببرد، در صدر کشورهای صنعتی قرهای خود باالترین میزان آهن و پنبه را بهکارخان

د این واهخترین کشور صنعتی جهان است و میهمین دلیل انگلیس شاخصهگیرد. بمی

 . دکنطور مداوم حفظ هجایگاه را ب

بسیار  ی انگلستان وضعهو پنب رود که کارگران صنایع آهنبه همین دلیل، انتظار می

بسیار  بر بازار این دو کاالی مهم از سود هخوبی داشته باشند و اکنون که انگلستان با سلط

 ه[ وعده داد2مند است، الاقل بایستی شاهد وفور نعماتی که مبلغان بازار آزاد]هباالیی بهر

ار دور که شرایط واقعی بسی دانیمی صنعتی باشیم. افسوس! همه میهبودند در این دو شاخ

های دیگر صنعت، وضعیت هچون شاخاز این انتظارات است و در این مورد هم، هم

تر نشده یا در برخی موارد کمی بهتر شده، فقط در اثر فعالیت خود کارگران اگر خراب

چنین یابی قوی و مبارزات اعتصابی پرقدرت آنان، بوده است. همکارگران، یعنی سازمان

[ ٣، در بازار پنبه و آهن]١٨٧۴ی کوتاه رونق پیش و پس از سال هدانیم، که پس از دورمی

ها هها ]یکی پس از دیگری[ تعطیل و کورهرکود کامل رخ داد، که طی آن کارخان

 هایهت بود. این دورمدهخاموش شدند؛ اگر هم در جایی تولید ادامه یافت فقط کوتا

ک بار. بعد به دنبال آن یطور متوسط هر ده سال یکهه، بدادرکود اقتصادی همیشه رخ می

گیرد، که عمر این دوره نیز طی شده و باز دوباره رکود ی بهبود اقتصادی صورت میهدور

 .دشومیطور مداوم تکرار  هرسد و این چرخه بفرا می

د سازمیویژه در مورد پنبه و آهن، متمایز هحال چیزی که این رکود فعلی را، ببا این

تر شده است. ی رکود چندین سال از حد معمول آن طوالنیهاین است که این بار دور
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نتیجه ]بازار[ و رونق دوباره صورت گرفته، که همگی بی یاحیاهای متعددی برای تالش

رونق چنان بیبحران بگذرد، دادوستد و تجارت هم ی رکود وهبوده است. اگرهم این دور

ازار توان جذب تمام تولیدات را ندارد. علت این وضع، آن است که ماند، چراکه بمی

در تولید همان  چنینآالت، نه تنها در تولید کاالها بلکه همسیستم کنونی با کاربرد ماشین

داران هچه کارخاندهد. چنانآوری افزایش میطور شگفتهآالت، سرعت تولید را بماشین

و  بافی، رنگرزیهریسی و پارچهای نخهعداد دستگای رونق، تهبخواهند در طی یک دور

 شان پنجاه درصد افزایش یابد، یا تولید آهن خام وتر کنند تا تولیداتچاپ پارچه را بیش

. توانند این کار را بدون هیچ مشکلی انجام دهندهر فلز دیگری را به دو برابر برسانند، می

های قبلی، هحال این بار در مقایسه با دوربا اینایم. هرا تاکنون نداشت یچنین افزایش تولید

افزایش تولید خارج از حد نصاب صورت گرفته است. تولید اضافی مزمن و رکود مزمن 

توانند برای بهتر شدن اوضاع الاقل داران میه. کارخاناستآمدهای این رویه پی اقتصادی

شود که این نصیب کارگران میبرای مدتی منتظر بمانند، اما رنج و بدبختی این وضعیت 

آوردن به اندازشان رویمعنای فالکت مزمن است و تنها چشمهآنان ب وضعیت برای

 .است[ ۴های کار اجباری]هها و کارگاهخاننوان

ر ؛ این همان تحقق عصاستاین وضعیت برآمد نظام پرافتخار رقابت نامحدود ]و آزاد[ 

شان وعده آن را داده بودند. این وضعیتی و شرکای 2هاو برایت ١هاطالیی است که کابدن

چون بیست و پنج سال گذشته، با آن سر کنند؛ چرا که باید، هماست که کارگران می

اند، هسپرد ۴«سرداران صنعت»و  ٣«رهبران طبیعی»دست هسیاست اقتصادی را ب یها ادارهآن

بایست فرماندهی ارتش صنعتی کشور [ می۵ی توماس کارالیل]ههمان کسانی که بنابه گفت

 های لوییهستند. ژنرال «سرداران صنعت»راستی هم که اینان هعهده بگیرند. برا بر

                                                      
1. Cobden 
2. Bright 
۳. Natural leaders 
۴. Captains of industry 
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توان در قیاس با این سرداران نابغه نامید. هر کدام از این را می ١٨٧۰[ در سال ۶ناپلئون]

ع در راه منافاصطالح سرداران صنعت برعلیه آن دیگری در حال جنگ است و کامالً به

د کناش چه میهتوجه به آن که همسایآالت خود را بیکند، تعداد ماشینخود عمل می

اشباع بازار  ی کارهیابند، که نتیجدهد و باالخره همگی در نهایت شگفتی درمیافزایش می

د. توانند برای تنظیم تولید بایکدیگر متحد شونها نمیاز تولیدات اضافی بوده است. آن

ا حد داشتن مزد کارگران تنگهپایین شوند: ها فقط در یک چیز با هم متحد میآن

رای ی ظرفیت تولید کشور ورای توان بازار بهرویبنابراین، آنان با گسترش بی .امکان

دست آمده از آنان هی کوتاه رونق بهجذب آن، رفاه نسبی کارگران را که در دور

ی طوالنی رکود کارگران را از حق داشتن دستمزد در حد متوسط هربایند و بعد از دورمی

 یهارعنوان یک طبقه، توانایی ادهداران، بهکه کارخان ایمه. آیا هنوز درنیافتندکنمیمحروم 

اند؟ هفرایند تولید را از دست داد یهمنافع کالن اقتصاد کشور که هیچ، حتی توانایی ادار

ر کارگ یهترین دشمن تودواقع چنین است، که بزرگآیا احمقانه نیست، اگرچه در 

 انگلیس، همان افزایش مداوم محصوالت کار خود آنان است؟

های هعالوه براین، واقعیت دیگری نیز هست که بایستی در نظر داشت. این تنها کارخان

ر دهند. همین روند در کشورهای دیگانگلیس نیستند که قدرت تولید خود را افزایش می

ر طور مجزا در کشورهای برتهتوان بجریان دارد. آمار و ارقام صنایع پنبه و آهن را نمی نیز

بر  کل تولید صنایع نساجی، استخراج معادن و فلزکاری یهصنعتی مقایسه کنیم. با محاسب

عصر »نام هرئیس دفتر آمار پروس، در کتابش ب ١های آماری که دکتر انگلهاساس داد

. طبق محاسبات او در دکرای ترسیم هتوان جدولی مقایسهد، میدارائه می 2«بخار

کیلوگرم  ٧۵کشورهای صنعتی ذیل کاربرد نیروی اسب بخار )برابر با قدرت بلند کردن 

 های بخار به قرار زیر است:به ارتفاع یک متر در ثانیه( در ماشین

                                                      
1. Dr. Engel 
2. “The Age of Steam” (Des Zeitalter des Dampfs, Berlin), 1881. 
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قیب در سه کشور اصلی ره رفتکاربهکه نیروی بخار د کرمشاهده  توانبنابراین می

برد کار میهپنجم نیروی بخاری است که انگلستان در صنایع نساجی بسهانگلستان، به میزان 

صنعت  جایی که پیشرفتو در بخش معدن و فلز این میزان تقریباً با آن برابر است. از آن

زودی هب هاتر از انگلستان است، شکی نیست که تولیدات آندر این کشورها بسیار سریع

 از تولیدات انگلیس پیشی خواهد گرفت.

اکنون به جدول کاربرد نیروی اسب بخار در تولید، سوای تولید موتورهای 

 ها، نگاهی بیفکنیم:لوکوموتیوها و کشتی
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ر خود د انحصاریدهد که انگلستان تا چه حد جایگاه خوبی نشان میهاین جدول ب

دهد و این که تجارت آزاد برای بخار را از دست می مجهز به نیروی ایهتولیدات کارخان

یشرفت دهد. نباید گذاشت گفته شود که پبرتری قدرت صنعتی انگلستان تضمینی نمی

نایع آلمان . رشد عظیم صاستصنعتی کشورهای دیگر مصنوعی و ناشی از سیستم حمایتی 

یستم یک س خاطرهبده است. اگر آمریکا دست آمهرژیم بازار آزاد ب ترینتحت لیبرال

تر ظاهری تا واقعی، از صنایع مجبور به حمایت، بیش [٧]مالیات بر مصرف داخلی یهدهوبی

خود شده است، پس لغو قوانین مالیاتی به آمریکا نیز این فرصت را خواهد داد تا در 

بازار آزاد وارد شود. این وضعیتی است که اکنون پس از بیست و پنج سال  هایرقابت

در انگلستان شاهد آن هستیم. گمان  [٨]تقریباً مطلق نظریات مکتب منچستر یهسلط

کنیم که با چنین نتایجی بهتر است آقایان در منچستر و بیرمنگام هرچه زودتر کنار رفته می

. قطعاً کارگر بسپارند یهطبق هو برای بیست و پنج سال آینده مدیریت اقتصادی را ب

 ن آقایان نخواهد بود.ها بدتر از ایمدیریت آن
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 ها: یادداشت
 ۳٠تاریخ هب 1۳ی هی شمارهنگاشته شد و در نشری 1٨٨1ی ژوییهاین مقاله در اواخر  - 1

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب 1٨٨1ی ژوییه

 .است قانون غلهلغو  پیمانداران و فعالین همنظور داعی - 2

اقتصادی شد. بحران « رکود بزرگ»ی هوارد دورانگلستان  1٨۷٨تا  1٨۷۳های بین سال - ۳

طول کشید. سال  1٨۹٠ی هتر شد و تا اوایل دهدنبال بحران کشاورزی وخیم هعمیق صنعتی ب

 تولیدات صنایع پنبه کاهش یافت. 1٨۷۵افت تولید پنبه و سنگ آهن رخ داد و در سال  1٨۷۴

هایی ایجاد شد که در هگلیس کارگاتصویب شد، در ان 1٨۳۴مطابق قانون فقرا که در سال  - ۴

ا، فرسوار به کارهای طاقتجا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندانآن

 د. نامیدنمی« باستیل بینوایان»ها را هکردند. مردم این کارگایکنواخت و غیرمولد مجبور می

آلیست هشناس و فیلسوف اید(، نویسنده، تاریخThomas Carlyle 1۷۹۵ـ  1٨٨1) - ۵

نمود. وی به حزب توری را از موضع رمانتیک ارتجاعی نقد می انگلیسی که بورژوازی انگلستان

 های کارگری شد. ]م[ی جنبشهمخالف برجست 1٨۴٨پیوست و از سال 

ناپلئون اول و صدر  یه(، ناپلئون سوم، برادرزادLouis Bonaparte 1٨٠٨ـ  1٨۷۳ـ ) ۶

و سرکوب خونین  1٨۵1بود. وی پس از کودتای دسامبر  1٨۴٨فرانسه از  جمهوری دوم

 به حکومت ادامه داد. ]م[ 1٨۷٠فرانسه نامید و تا سال امپراتور انقالبیون خود را 

های اخذ مالیات غیرمستقیم هترین راـ یکی از مهم the system of internal exciseـ  ۷

ی مردم )از قبیل نمک، شکر، قهوه، کبریت و...( و هروزانکه اکثراً بر مایحتاج اولیه و است 

طور گسترده از هی عمومی و دیگر خدماتی که مردم بهچنین خدمات شهری، وسایل نقلیهم

یرد. گکننده صورت میشود و در واقع پرداخت آن از جیب مصرفکنند، بسته میآن استفاده می

 .استداری هی کشورهای سرمایهی برای بودجمالیات غیرمستقیم بر مصرف، منبع درآمد مهم

٨ - Manchester School اول قرن نوزدهم توسط  یههای اقتصادی است که در نیمهـ آموز

های بورژوای انگلیس و مطابق با منافع بورژوازی صنعتی انگلیس بنا نهاده شد. ایدئولوگ

حمایتی و مخالف دخالت دولت در های ههواداران این مکتب معتقد به تجارت آزاد، منع تعرف

نساجی بزرگ متعلق به  یهها منچستر، جایی که دو کارخاناقتصاد بودند. مرکز این مخالفت

ریچارد کابدن
1

دار، سیاستمدار و عضو پارلمان( و جان برایتهکارخان 1٨۶۵-1٨٠۴) 
2
 

                                                      
1. Richard Cobden 
2. John Bright 
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دایر بود. در های مختلف( هدار، سیاستمدار لیبرال و وزیر در کابینهکارخان 1٨11ـ1٨٨۹)

طرفداران تجارت آزاد گروه سیاسی مجزایی تشکیل دادند که بعدها  1٨۵٠و  1٨۴٠های هده

 جناح چپ حزب لیبرال شد.
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 [۱اجتماعی ضروری] یاجتماعی زائد، طبقه یطبقه
 

 

تی رسان و یا حهاغلب پرسیده شده است که طبقات مختلف اجتماعی تا چه اندازه فاید

ن پرسش های متفاوتی به ایهای مختلف تاریخی پاسخهدور برحسبضروری هستند؟ البته 

 زیرناگدار عنصر ضروری و ای از تاریخ، اشراف زمینهداده شده است. بدون تردید در دور

ای های بسیار بسیار دور است. پس از آن دورهجامعه بودند؛ هرچند که این مربوط به گذشت

ها بورژوازی، بر اساس همان فرانسوی قولدار متوسط یا بههسرمای یهکه طبق آمد

یاسی دار برخاست و قدرت سشکل گرفت و به مقلبله با اشراف زمین ناگزیرهای ضرورت

سیاسی و اقتصادی حاکم  لحاظهخود را ب یهی خود طبقهنوبهها را درهم شکست و بآن

ای که های بدون طبقهعی[ شکل گرفتند، هیچ جامع. از زمانی که طبقات ]اجتماساخت

بوده، وجود نداشته است. نام و شرایط اجتماعی این طبقه  اشهزحمت کار و تولید بر عهد

ی خود جایش را به کارگر آزاد هعوض شد، رعیت جای برده را گرفت و سپس به نوب

جز نیروی کارش. روشن هچنین آزاد از هر گونه مالکیت بسپرد؛ آزاد از بندگی، اما هم

است که هر تغییری هم که در طبقات باالدست و غیرتولیدی جامعه رخ دهد، جامعه بدون 

تواند زنده بماند. بنابراین وجود این طبقه تحت هر شرایطی تولیدکننده نمی یهوجود طبق

ه وجود ای در جامعهکه زمانی فرا برسد که دیگر چنین طبقبسیار ضروری است، مگر آن

 نداشته و کل جامعه متشکل از تولیدکنندگان باشد. 

دار، اجتماعی ]یعنی اشرافیت زمین یهاکنون باید پرسید وجود هر کدام از این سه طبق

 دار و کارگر[ در حال حاضر چه ضرورتی دارد؟هسرمای

لند و ای ندارند. در ایرهترین فایداقتصادی در انگلستان کم لحاظهدار، باشراف زمین

 منطقه از ساکنین آن، بالی مطلقدن کرکردشان برای خالی خاطر رویهها بسکاتلند آنا

ن این است که با جایگزین کرد، داران ایرلندی و اسکاتلندیهستند. تنها افتخار زمین

 فراسویهای این مناطق، مردم را مجبور به مهاجرت به ها در زمینگوسفندان و گوزن
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داری اند. بگذارید رقابت مواد غذایی کشاورزی و دامهگی کرددریاها و یا مردن از گرسن

ه دار انگلیس یا الاقل بخشی از آنان کگاه اشراف زمینتر ادامه یابد، آنآمریکا کمی بیش

م را انجای مناطق از ساکنین آن[ هند، نیز همین کار ]تخلیاتریهای بزرگدارای زمین

 یهغذایی آمریکایی همگان را از بقایای این ]طبقخواهند داد. به زودی رقابت مواد 

ها نهای آطفیلی[ آزاد خواهد ساخت. البته این رهایی خوب چیزی است، چراکه سیاست

 چه در مجلس عوام و چه در مجلس اعیان مطلقاً یک دردسر ملی است.

رال و باستعماری بریتانیا را اقشار لیوری تامپرادار متوسط که هسرمای یهاما وضع طبق

است؟  ونهگچههای مدنی را در بریتانیا مستقر ساختند روشنفکر آن بنا گذاردند و آزادی

 [٣]را ملغی ساخت قانون غلهپیش برد، هب ١٨٣١را در سال  [2]های پارلمانیای که رفرمهطبق

 ا راهای که کارخانجات عظیم را بنا نهاده و آنهها را پی در پی کاهش داد؛ طبقو مالیات

آهن رو به گسترش انگلیس را هو ناوگان عظیم تجاری و سیستم راد کنمیچنان اداره هم

 یهقوجود طب یهطور حتم وجود این طبقه بایستی الاقل به اندازهراه انداخته است. بهب

روری کند، ضکارگر که آن را از یک پیشرفت به پیشرفت بعدی هدایت و راهبری می

 باشد.

واقع باعث اختراع سیستم مدرن هدار متوسط بهسرمای یهطبقکارکرد اقتصادی 

ارتباطات و کارخانجات مجهز به موتورهای بخار گشته و تمام موانع سیاسی و اقتصادی 

را که در راه رشد این نظام اخالل ایجاد کند یا آن را به تأخیر اندازد، درهم شکسته است. 

متوسط چنین کارکردی داشت، تحت  دارهسرمای یهشکی نیست تا آن زمان که طبق

آمد. اما آیا هنوز هم چنین است؟ آیا این حساب میهای ضروری بهشرایطی مشخص، طبق

تولید اجتماعی در راه  یهدهندهعنوان مدیر و توسعهچنان کارکرد الزم خود را بطبقه هم

 بقه[نی این طدهد؟ بگذارید ]به شرایط کنوتر، انجام میمنافع جامعه در مقیاسی بزرگ

 نظری بیفکنیم.



 ها، حزب کارگریدستمزد، اتحادیه 298 

 بینیم که تلگراف در دستچه از وسایل ارتباط جمعی بخواهیم آغاز کنیم، میچنان

های بزرگ مجهز به موتور بخار نه در دست آهن و بخش بزرگی از کشتیهدولت است. را

 ستاهای سهامی داران منفرد، که امور را اداره کنند، بلکه تحت مالکیت شرکتهسرمای

گیرد که و عوامل اجرایی صورت میکارمندان استخدامی  امورشان به دست یکه اداره

کارگر موقعیت برتر و دستمزد بسیار باالتری دارند. هم مدیران  یهاز هر نظر نسبت به طبق

خاطر منافع خود، بهتر است که در گرداندن و هدانند بها میداران این شرکتو هم سهام

و این کار را به همان کارمندان و عوامل اجرایی خود  نندکدخالت تر نظارت امور کم

ری ها فقط یک نظارت ظاهداران این شرکتواگذارند. البته تنها کارکرد مالکین و سهام

آسا در واقع ولغسسات ؤمدار این هبینیم که مالکین سرمای. بنابراین میاستو غالباً سطحی 

 سهام خود را تبدیل به پول نقد یههای سود نیم ساالنهکه حوالکار دیگری ندارند، جز آن

، منتقل پردازددار اکنون به عواملی که به آنها مزد میه. کارکرد اجتماعی فرد سرمایندکن

دهد را دائماً از محل کاری که دیگر انجام نمی چنان پولدار همهمی گردد؛ اما فرد سرمای

 ریزد.اش به جیب میسودهای سهام

ی ههایش ناگزیر او را از ادارگذاریهی سرمایهدار، که بزرگی و گسترهبرای سرمایاما 

گذارده، کارکرد دیگری وجود دارد و آن خرید و فروش سهام و انجام  «کنار»امور به 

گذارده یا در  «کنار»دارِ ه. در نبود چیزهای بهتری که سرمایاستمعامالت در بازار بورس 

ناچار و با میل باطنی در ]بازار بورس[ این  هما بتواند انجام دهد، وی بی هشدجایگزینواقع 

روند تا جا میها از روی اراده و عمد به آنپردازد. آنمعبد شیطان به قمار و زدوبند می

اند و[ همبالغی را به جیب بزنند و وانمود کنند این ]پولی است که برای آن زحمت کشید

 انداز است؛، کار و پسهاد اذعان دارند که منشاء تمام ثروتشان است، هرچند که خوحق

ن زور بستهمقصد آن نیست. چه ریاکارانه است ب یقینهمنشاء آن شاید باشد، اما ب

تواند بدون این داری ما نمیهی سرمایهکه جامعهای کوچک، در حالیهقمارخان

 گیرد،برد و باخت صورت میها میلیون آسا که در قلب آن میلیونی غولهاهقمارخان
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تنها هنگذارده شده  «کنار»دارِ دار سهامهراستی که وجود این سرمایهکاری پیش ببرد. ب

 زائد، که بالی مطلق است.

 تجاریسسات ؤمهای بزرگ رخ داده، در مورد آهن و کشتیهواقعیتی که در مورد را

ـ  ١«ی عمومی سهامعرضه»دهد. طور مداوم روی میهو کارخانجات بزرگ دیگر نیز ب

های سهامی با مسئولیت محدود ـ در ده های بزرگ خصوصی به شرکتتبدیل کنسرن

تر از آن، در دستورکار بوده است. از انبارهای بزرگ منچستر تا سال گذشته و حتی قبل

چنین کارخانجات کارخانجات فلزکاری و معادن ولز، مناطق شمالی انگلستان و هم

اند یا در حال تبدیل شدن به آن هستند. در هشد «شدهدر بورس عرضه»تمامی هالنکشایر ب

دار خصوصی مانده است؛ های در دست سرمایافیبهی پارچهندرت کارخانهب 2تمام اولدهم

گردند، که اکثراً فقط ادغام می ٣«های تعاونیهمغاز»طور مداوم در هپا هم بهحتی تجار خرد

نیم که با بیدر زمان دیگری راجع به آن ]خواهیم گفت[. بنابراین میشان تعاونی است ـ نام

ی ]تبدیل به دست گیدار نیز درست همانند بافندهداری فرد سرمایهتکامل نظام تولید سرمای

ه کند؛ با این تفاوت کچیز زائدی شده و برای نیروهای جایگزین آینده[ جای خالی می

کن مرگ نوایی بود، لییجی از سر گرسنگی و بیی دستی محکوم به نابودی تدرهبافند

. این دو اما در یک چیز با هم شبیه هستند استخواری او هعلت زیادهدار بهتدریجی سرمای

 شان برآیند.از پس وضعیت گونهچهدانند نمی کدامو آن این که هیچ

 سوی تمرکز هرچههی امروزی ما بهآمد این وضعیت، رشد اقتصادی جامعدر پی

ی آن هرود که ادارآسایی پیش میغولسسات ؤمشدن تولید در درون تر و اجتماعی بیش

 «ابتیزبین اربنگاه ». تمام مهمالت در مورد استدار منفرد هفراتر از حد توان یک سرمای

                                                      
1. Floating 
2. Oldham 
۳. co-operative stores 
۴. the eye of the master 



 ها، حزب کارگریدستمزد، اتحادیه 300 

دل ب حضمی هی شرکت به حد معینی برسد، به یاوهکه سرمایو اعجاز آن، به محض آن

غرب مورد توجه آهن لندن و شمالهرا در را «تیزبین اربابنگاه ». ]برای نمونه[ شودمی

دان کارمن و گزارانآید خدمتی انجام آن برنمیهدیگر از عهد رباباقرار دهید! کاری که 

قیت و با موف توانند انجام دهندمیپردازد و در استخدام شرکت هستند، که مزدشان را می

 دهند.نیز آن را انجام می

دستمزد »برد، همان تواند ادعا کند سودی که میدار دیگر نمیهبه این ترتیب، سرمای

 خاطرهکند. این را همواره باید باو است؛ چرا که او چیزی را نظارت نمی «کردن نظارت

مان داری این عبارات توخالی را در گوشه[ وقتی که مدافعین سرمایویژههداشته باشیم، ]ب

 نند.زجار می

دار در هرمایی سهطبق گونهچهی پیشین نشریه تالش کردیم تا نشان دهیم که هدر شمار

و با سها از یککه آنی سیستم تولیدی عظیم این کشور ناتوان مانده است و اینهادار

د و از سازنطور ادواری تمامی بازارها را از محصوالت اضافی اشباع میهی تولید، بهتوسع

. ندشویمتر روز دچار عجز و ناتوانی بیشهدر رقابت با تولیدات خارجی روزبسوی دیگر 

خوبی قادر هدار، نه تنها بهی سرمایههای طبقنیاز از دخالتگیریم که ما، بیپس نتیجه می

ها های آنترین صنایع کشور هستیم، بلکه دخالتی تولید حتی در بزرگهبه ادار

 شود.دسر میدر یهتر مایروز بیشهروزب

 

ی هی امر تولید[ را به طبقهکنار روید! فرصت ]ادار»گوییم: ها میپس بار دیگر به آن

 .«کارگر واگذارید



 

 
 

 ی سوسن صالحیفریدریش انگلس / ترجمه 301

 ها:یادداشت
 1٨٨1اوت  ۶تاریخ هب 1۴ی هی شمارهنگاشته شد و در نشری 1٨٨1این مقاله در اوایل اوت  - 1

 عنوان سرمقاله به چاپ رسید.هب

 1٨۳2در مجلس عوام تصویب شد و ژوئن  1٨۳1پارلمانی است که در سال منظور رفرم  - 2

منظور محدود ساختن قدرت  هبه توشیح ویلیام چهارم پادشاه انگلستان رسید. این قانون ب

 دار و پایان دادن به بقایای فئودالیسم در انگلستانسیاسی انحصاری آریستوکراسی مالی و زمین

ترلینگ ی اسهلیر ای بیش از دههکین و مستاجرینی که درآمد سالیاناجرا شد. طبق این قانون مال

دند و به این ترتیب بورژوازی صنعتی انگلیس امکان وارد شدن شداشتند، دارای حق رأی می

بارزه ترین نیرو در مبورژوا که با بیشههای پرولتاریا و اقشار خردهدست آورد. تودهبه پارلمان را ب

کاری بورژوازی لیبرال از حق رأی محروم به میدان آمده بودند، با فریببرای کسب حق رأی 

 ماندند.

، با اعمال عوارض سنگین بر محصوالت وارداتی شدبرقرار  1۵که در اوایل قرن  قانون غله - ۳

ع . این قانون که به نفکندبر آن بود تا از کاهش قیمت این محصوالت در بازار داخلی جلوگیری 

د. ی فقیر انگلستان پدید آورهزرگ بود، شرایط بسیار سخت معیشتی را برای تودداران بزمین

چنین به زیان بورژوازی صنعتی بود، چراکه به دلیل قیمت باالی وسایل معاش این وضعیت هم

چنین کرد. وضع این قانون همتری به آنان پرداخت میبایست دستمزد بیشکارگران، می

داد و بازار داخلی را در برابر نیازهای مردم با رت خارجی قرار میمشکالتی را بر سر راه تجا

 ساخت.کمبود مواجه می

داران منچستر و هواداران تجارت آزاد تحت هتوسط کارخان 1٨۳٨در سال  قانون غلهلغو  پیمان

ها با شعار آزادی کامل تجاری، خواهان لغو راه افتاد. آنهرهبری ریچارد کابدن و جان برایت ب

خواستند وضعیت اقتصادی و سیاسی آریستوکراسی بودند. به این طریق آنان می قانون غله

و قیمت وسایل معاش کارگران را کاهش دهند، تا دستمزدها نیز کنند داران را تضعیف زمین

 .شودتر متعاقب آن ارزان
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Tricontinenta ی آن در اینجا منتشر شده است: ی اولیهاست. نسخه‘iPhone 6’daki sömürü orani?’ 
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 مترجم یمقدمه
رصت ف کیآور است. هر بخش از آن و شگفت زیانگ جانیساده، ه ع،یجذاب، سر فونیآ»

 و هر چشم انداز دیریجذاب و درخشان بگ ،یرنگ یعکس ها دیتوان یشماست، م یبرا

تماس  د؛یاربا آن ها قرار بگذ د؛یکن دایپ یشتریدوستان ب د؛یرا بزرگ کن یدور از دسترس

و  دیکن یباز د؛یکن دیزمان خر نیتر عی. در سردیتر شو یو اجتماع دیریبگ یریتصو

شما در همه رشته ها و تخصص هاست؛ هوشمند،  یعموم ییراهنما فونی. آدیسرگرم شو

. با دیاموزیو ب دیریبگ ادی د،یکشف کن یدیجد یزهایچ دیباهوش و کنجکاو است و قادر

تر  عیو سر دیکن برا انتخا ریمس نیکتریو نزد نیتر عیسر دیتوان یآن م یصوت ابیجهت 

 یم شرفتیپ د،یسرگرم د،یخوشحال فونی. با آدیریپاسخ سواالت خود را بگ یاز هر زمان

سال  از فونیآ شرفتیاست که روند پ یغاتیتبل یویدیواز  یها مختصر نیا....« و  دیکن

د دارد وجو یآگه نیدر ا دیکه تصور کن یتبدهد. هر صفت مث یرا نشان م 2019تا  2007

 ویدیو نیبخرد.  ا فونیبهتر بودن و بهتر شدن آ یمخاطب را مجاب کند تا برا هدخوا یو م

است  ومیتیل یمریپل یباتر یدارا فونینوع آ نیا دیگو یم 4فونیآ یها تیقابل یمعرف یبرا

 یعیطب. »دیخندو ب دیکن یباز د،یکار کن فونیبا آ دیبتوان شتریشود زمان ب یکه موجب م

و در  یکه چه کسان نیا ن،یزم ریاز ز ومیتیاز روند استخراج ل اه غیکه در نوع تبل« است

انجات در کارخ فونیآ دیتول طیشرا گریکنند و د یخارج م نیآن را از دل زم یچه شرابط

هم د سرمایه با گرایش نزولی نرخ سو. است اغواکننده آیفون. شود یگفته نم یسخن نیچ

کند؛ تر است و هم تولیدکنندگان ارزش را استثمار میمانع اصلی خودش برای رشد بیش

از این رو نیازمند اغوا و ایجاد جذابیت است. آیفون این هدف را برعهده گرفته تا به جای 

 و دارد همراه به اجتماعی شأن بسیاری برای آن از سرکوب، اغواگری کند. برخورداری

 تلقی از طرف گروهِ مرجع طبقاتی و اجتماعی انگ یک است ممکن آن از محرومیت

                                                      
1. https://www.youtube.com/watch?v=cFOAefphdGI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFOAefphdGI
https://www.youtube.com/watch?v=cFOAefphdGI
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به نوعی  تواندمی امروز است، بهشت از انسان خروج یادآور که 1ایگاززده سیب. شود

 لقیت گوییاغراق را تعابیر این است ممکن باشد! دارانسرمایه بهشت به شما ورود جواز

 جابز، بنیانگذار و مدیر اجرایی شرکت اپل، استیو که ایدعقیدههم من با حتماً اما کنید

 ود؛شمی تصویر نخبه دانشمندی و معصوم پیامبری قامت در مسلط هایرسانه توسط

 در پدآی فون،آی اپل، و است پیشرفت و فناوری سطح ترینپیشرفته الگوی که ابرمردی

 نجایگا به نهچگو اپل راستیواقعیت نیست. به یاما این همه .شودمی خالصه او نام

 یلطهس تحت شدنجهانی این و یافت «جهانی» ویژگی چگونه تولید، رسید؟ اشکنونی

 سرنوشت هم را اولی جهان شهروند یک و آفریقا در بومی معدنچی یک سرمایه چگونه

جهانیِ کاال تنها نیست. کاالهای دیگری نیز هستند که وضعیت  یاپل در زنجیره ساخت؟

ن برندهای تریترین و شیککارانِ معروفهمین چند سال قبل بود که پیمانمشابهی دارند. 

ی آن برعهده ای که مسئولیت مستقیمفاجعه 2جهانی پوشاک در بنگالدش فاجعه آفریدند.

 ی تولیدش را کاهش دهد. خواهد هزینهای است که به هر قیمت میدهندهسفارش

 انیارتباط میان جزئیات تولید جه محور،کلیت نگاهی با دارد تالش رو پیش تحقیق

 نرخ یمحاسبه و مارکس تحلیل روش به که مطالبی نیست کم. را در آیفون نشان دهد

 ختلفم المللیبین مراکز از متعددی هایگزارش نیست کم همچنین. پردازندمی استثمار

ندک ا یقینبه اما. گویندمی جهان کشورهای در اپل کارگران بارمرارت وضعیت از که

 قرار لیلیتح و نظری هایریشه به رفتن یدستمایه را امروز جهان واقعیتِ هست که مطالبی

 یقاتی تحقمؤسسه پژوهش. کند برقرار دو این میان گویا و مؤثر معنادار، پیوندی و دهد

 و اطالعات بر مبتنی و ملموس ساده، بیان با( Tricontinentaاجتماعی تریکونتینِنتا )

 در را آن و دهد توضیح را استثمار نرخ مفهوم از درستی درک دارد تالش واقعی آمار

فهوم دهد استثمار یک مخوبی نشان میاین مطلب به .کند محاسبه آیفون ملموسِ ینمونه

                                                      
 ی آیفوناشاره به شکلِ بَِرند شرکت اپل، سازنده .1

 !، نقد اقتصاد سیاسیاول ماه مه زیر آوار .2

https://pecritique.com/2013/05/01/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86%db%8c/
https://pecritique.com/2013/05/01/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86%db%8c/
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ذهنی و انتزاعی نیست که فقط مربوط به احساس و ادراک کارگران باشد بلکه یک تعبیر 

برابرِ کارگران  25محاسبه است. این نکته که کارگران اپل کمّی قابلکامالً علمی و از نظر 

شوند ممکن است در نگاه اول شبیه به یک نساجی انگلستان در قرن نوزدهم استثمار می

اندیش باشد که تالش دارد به هر قیمتی گوییِ فردی بدبین و سیاهشوخی و یا اغراق

ای هی واقعیتمحاسبات این مطلب بر پایهسازوکارهای موجود را زیر سؤال ببرد، اما 

گوید: نرخ استثمار نه فقط در وضعیت مجردِ موجود در روند تولید چیزی دیگری می

جیده مندی هر یک از مزایایِ تولید سننسبیِ کار و سرمایه و بهره یکارگران بلکه در رابطه

 شود. می

 

*** 

خود نگران وضعیت ناگوار کارگران  مارکس همانند بسیاری از اندیشمندان حساس دوران

 یشان بود. واضح بود که کارگران تولیدکنندههای کارگریکارخانه و فعالیت اتحادیه

یافتند تا پولی را برای ارتقای سطح ها خودشان را ناتوان از این میکاال در کارخانه

هر سال که شدند و داران پولدارتر میدر حالی که کارخانه ؛کنند هشان ذخیرگیدزن

داران و کارگران گذشت نابرابری میان کارخانهمی

شد. امروز نیز شرایط مشابهی همانند آنچه تر میبیش

های بزرگی مارکس توصیف کرد وجود دارد. شرکت

که کارگران در یابند، در حالیمانند اپل رونق می

ی اپل دستمزد پایینی های چینی سازندهکارخانه

 کاری سختی دارند. گیرند و شرایط می

تری به یشباید مزد ب شودگفته میلیبرالی به این موارد، احتماالً از منظر نگاهی نیمبا 

عادالنه در ازای یک کار روزانه  یکارگران پرداخت شود و آنان به دستمزد روزانه

ا عیناً ن رهاست و آمنصفانه نیاز دارند. مارکس این نظر را به این دلیل که خوشایند لیبرال
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دانست اما همزمان ]تحقق آن[ در شرایط درون می« کارانهشعار محافظه»کنند، تکرار می

 داری کامالً غیرعملی است. مرزهای نظام سرمایه

تر دستمزدهای باالتر الزم است، اما مادامی که ضرورت سرمایه برای کسب سود بیش

د توانند تا سطحس عادالنه زیایاز کارگران در روند تولید تضعیف نشود، دستمزدها نم

الزم و ضروری است  - 1تیا دستمزدی متناسب معیش -دستمزدهای باالتر شوند. مطالبه

رفتن ها به گی عامل انسانی برای اجبار آناما این مطالبه قادر نیست کارگران را از سلطه

ین طبقات رزه بی دریافت دستمزد معیشتی فقط مبادستمزد )کار مزدی( آزاد کند. مطالبه

ی این مبارزه نه دستمزدهای باالتر بلکه باید لغو نظام مزدی را شدیدتر خواهد کرد و نتیجه

ید کارگران با»نوشت:  «سود، قیمت، ارزش»گونه که مارکس در کتاب باشد. همان

 «. هایشان حک کنندرا روی بیرق "لغو کار مزدی"ی انقالبی کلیدواژه

ز شود و اما در این مطلب رئوس کلی روند تولید معاصر را که به آیفون منجر می

نه فقط به  کنیم. اماتولید آیفون تا طرز کار درونی سود و استثمار را ترسیم و بررسی می

آن[  تر به تحلیل مارکسیستی نرخ استثمار و ]نقشای بیشطور ویژهآیفون و اپل بلکه به

ری ای توجه داریم. به باور ما ضروابزارهای الکترونیکی پیچیده در رقابت تولید چنین

میزان  شود تا بدانیم کارگران دقیقاً چهگونه محاسبه میاست یاد بگیریم نرخ استثمار چه

 آورند. از کل ثروت اجتماعی تولید شده در هر سال را به دست می

                                                      
1. Living Wage 
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 قسمت اول

 به آیفون خوش آمدید

 افتاد؟ شد چه اتفاقی میدر آمریکا ساخته می Xاگر آیفون 

ای از جمعیت جهان قادر به خریداری شد بخش عمدهدر آمریکا ساخته می Xاگر آیفون 

شد قیمت آن در آمریکا ساخته می Xدهد اگر آیفون آن نبودند. یک برآورد نشان می

دالر در آمریکا  900که[ قیمت کنونی آن از هزار دالر آمریکا بود، ]در حالی 30حداقل 

 دالر در برزیل و ترکیه متغیر است.  1900تا 
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هزار دالری وجود ندارد. یک کارگر با سی Xخیلی ساده، قدرت خرید برای آیفون 

ا ها رسال هر روز کار کند تا بتواند یکی از این تلفن 16.5حداقل دستمزد در هند باید 

 14.5خریداری کند. این میزان در آفریقای جنوبی 

میلیون  70سال برای داشتن یک تلفن است. تقریباً تمام 

میلیون  59پد و میلیون آی 30آیفون موجود )همچنین 

 اند.محصول دیگر اپل( خارج از آمریکا ساخته شده

 

کرد که اپل از به این موضوع اشاره نمی 1استیو جابز

ی جهانی کاال های پایین مالیات در طول زنجیرهنرخ

 رد. بَسود می

آیفون به چند دلیل مرتبط به هم در خارج از آمریکا 

یروی ی نی نیروی کار است. هزینهترین دلیل آشکار، هزینهشود. اولین و مهمساخته می

است  ویژه جمهوری خلق چینهای مشخصی از جهان بهکار درون آمریکا باالتر از بخش

شود. دومین دلیل، شرایط کاری جا ساخته میکه بسیاری از محصوالت آیفون در آن

ویژه ی کارگری، ساعات کار طوالنی( در بسیاری از مناطق جهان بهنامناسب )نبود اتحادیه

                                                      
 های توضیحی متن از مترجم است. * تمام پانوشت

های جریان اصلی پس از درگذشت استیو جابز، او را در سطح قدیسی در فناورری و پیشرفت تکنولوژی رسانه .1

« کریخوشف»و « خالقیت»، «کارابت»ها تمام مراحل و اجزای تولید یک کاال مانند آیفون را به مطرح کردند. این رسانه

دی آلی از تالش فرهای موفقیت در شمارگان وسیع از او به عنوان ایدهفردی به نام استیو جابز تقلیل دادند. کتاب

جا مملو از جمالت قصار )درست یا جعلی( منسوب به او بود و یک مهاجر سوری در آمریکا تجلیل کردند. همه

ی این هیاهوها از فرایند تولید کاالهای به شمایل جابز منتشر شد. در میان همههای زیادی با جلد منقوش کتاب

های مالیاتی و نرخ استثمار کارگرانی که در آغاز استخدام تعهد بازیشرکت اپل، وضعیت سخت کارگران، شامورتی

شان غرامت گرفته هایی فشار کاری خودکشی نکنند و اگر خودشان را کشتند از خانوادهدهند تا در نتیجهمی

 «.استیو جابز رفت، استثمار هنوز زنده است»شود، خبری نبود. در همین مورد مراجعه شود به: می

نامد کارگرانش از بدترین شرایط زیستی و کاری می« جمهوری خلق»ای که خود را طنز تلخی است  نظام سیاسی2 

 برخودارند

http://www.khosrosadeghy.com/?p=157
http://www.khosrosadeghy.com/?p=157
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های کارگری را ممنوع در مناطق آزاد تجاری و صادراتی است که صراحتاً اتحادیه

نشینی دولت در تنظیم مقررات محیط ولتی وجود ندارد. عقباند و هیچ مقررات دکرده

ی سمی هاکار و استخراج مواد اولیه به افزایش پیامدهای جانبی و منفی مانند دفع زباله

های استخراج معدن از مواد شیمیایی مضر که منابع آب را نشده و استفاده شرکتتصفیه

شود. این تبعات، تعداد بسیار نجر میبه نابودی کشاورزی مکند و در نتیجهآلوده می

رای هایشان را بکند تا زمینها کشاورز و دهقان کوچک را مجبور میتری از میلیونبیش

 یکار مزدی در فرایند تولید صنعتی ترک کنند. تولیدِ گسیخته شده )منفصل( در زنجیره

ته ا بر تولید گسیخجهانی کاال در مرکز این تغییرات قرار دارد. این مطلب توجه خود ر

 ی جهانی کاال متمرکز خواهد کرد. شده و زنجیره

 1ی جهانی کاالزنجیره
شان که اجاره یا خریداری ها قبالً در یک مکان واحد قرار داشتند. بر روی زمینکارخانه

دار(، شد. سپس مالک کارخانه )یا سرمایهشده بود ساختمان کارخانه ساخته می

کرد. برای تولید برق و به کار انداختن خرید یا اجاره میرخانه را میآالت درون کاماشین

شیفت  تر وی طوالنیشد که امکان کار روزانهها، برق به درون کارخانه کشیده میماشین

د و شکرد. مواد خام یا اولیه از بیرون کارخانه خریداری میشب را فراهم میسوم در نیمه

شان را به کارخانه و انرژی کرد تا مهارتران را استخدام میدار، کارگپس از آن، سرمایه

و  آالت بهتربیاورند و در مدت زمان مشخصی کار کرده کاالها را تولید کنند. ماشین

آمد ازپیش کارها را بیشتر همانند تقسیم کار میان کارگران، کارخانههمکاری بیش

کان واحد )و مشخص( قرار داشتند. های قدیمی عموماً در یک مساخت. این کارخانهمی

د. ششان از مناطق مختلف تأمین میحتی زمانی که آنها در یک مکان بودند مواد خام

شان از ها همیشه از نظر جهانی در ارتباط با مناطقی بودند که یا مواد اولیهبنابراین کارخانه

سه میالدی به مرور  1960ی شد. از دههجا تأمین یا محصوالتشان در آنجا فروخته میآن

                                                      
1. The Global Commodity Chain 
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امکان را به  این سیاسی -ی اقتصادیسه تغیر عمدهو  تغییر تکنولوژیکی

 شان را تغییر دهند. ها داد تا ساختار اصلیکارخانه

 

 

 

 پیوسته عبارت بودند از:همسه تغییر تکنولوژیک به

تعداد زیادی ماهواره با اهداف  1960ی از دهههای ارتباط از راه دور. شبکه -1

 کنند.  ترهای مختلف جهان را آسانتجاری به فضا فرستاده شد تا ارتباط بین قسمت
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ها این امکان را های اطالعاتی به شرکتاستفاده از بانک 1:کردن کامپیوتری -2

شده در انبار( را شان )مواد خام و محصوالت نهایی ذخیرههایدهد تا فهرست داراییمی

 -نه روی یک دفتر بزرگ حسابداری که در کامپیوتر نگهداری کنند. اگر دو کامیپوتر

ط ای مرتبی ماهوارهبتوانند در شبکه -آنجلسکنگ و دیگری در لسیکی در هنگ

توانند از کاهش موجودی مواد اولیه آنجلس فوراً میرکزی شرکت در لسشوند، دفاتر م

 ها را سفارش دهند. و محصوالت درون انبار مطلع شود و در زمان کوتاهی مجدداً آن

کشید تا قبالً چند روز طول می 2استانداردسازی و تدارکات کارآمد: -3

وانست در جایِ تسادگی مییِ کاال بهکارگران بارانداز، بارِ کشتی را تخلیه کنند و محموله

های اشتباهی در انبار کاال قرار گیرد. با وجود این، کارگران بارانداز اغلب از طریق اتحادیه

ل شان بلکه همچنین به دلیشان نه فقط برای افزایش دستمزد و شرایط کاریرادیکال

ر سته شود. دکردند. الزم بود وحدت سیاسی آنها شکموضوعات سیاسی اعتصاب می

های فلزی شان در محفظههای باربر شروع به حمل کاالهایکشتی 1950ی اواسط دهه

توانستند در عرض چند ساعت ( کردند. ]کانتینرها[ می3ی استاندارد )کانتینربزرگ با اندازه

ریلی قرار  یکنندهتوسط جرثقیل از کشتی برداشته شده و فوراً پشت کامیون یا حمل

جهان  تری صرف انتقال کاالها به سراسراین ]تغییرات[ به این معنا بود که زمان کمگیرند. 

ی ی کارگران بارانداز خیلی ضعیف شد. این فرایندها هم هزینهشد و اتحادیهمی

فقط یک بخش  4ونقل سراسری و هم خطر اعصاب را کاهش داد. اما کانتینرسازیحمل

ها امکان تتر به شرکهای تدارکاتی پیچیدهسیستماز انقالب در تدارکات ]تولید[ است. 

ها ]از شان را رصد کنند و مطمئن شوند که آندهد مواد خام و محصوالت تولیدشدهمی

ها بدون یک از اینرسند. هیچموقع به مقصد میمسیرشان[ منحرف نشده و به

                                                      
1. Computerisation 

2. Efficient logistics and standardisation 

3. Container 
4. Containerisation 
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عنا است که و به این م پذیر نبودالمللی استاندارد( امکاناستانداردسازی )توسط سازمان بین

کی ی کابل الکتریتواند از هر جا در جهان تولید شود. درجهبرای تولید می 1دادیهر درون

ها االن با یک استاندارد شود. آنگیری نمیو نوع شیشه دیگر به طور خودسرانه اندازه

ی کاال هنندکهای دریافتشوند. به این ترتیب، استانداردسازی به شرکتدقیق تولید می

ها متی دیگر به رقابت وادارند و قیدهد تا یک تولیدکننده را علیه تولیدکنندهامکان می

را کاهش دهند. اگر کارگران در یک جا شرایط کاری بهتری را کسب کنند، 

دهد تا مسیر روند تولید را به دور استانداردسازی و تدارکات کارآمد به سرمایه اجازه می

 تر تعیین کند. سمت یک محل کار منعطفبهو « مشکل»از این 

خش ها اجازه داد تا به تقسیم کارخانه به چندین باین سه تغییر تکنولوژیک به شرکت

فکر کنند که هر بخش در نزدیکی مواد خام یا نیروی کار متخصص ارزان قرار داشت. 

د، ا شتکه و از هم جدحتی زمانی که فرایند تولید در میان کشورهای مختلف تکه

های مربوط به تولید، ی دادهیِ مدیریت یکپارچهی روندها را به واسطهها همهشرکت

های های تدارکات کارآمد و تکنیککردند. سیستمونقل و سازندگان کنترل میحمل

 شان در سراسر جهان مطمئنها را از حرکت سریع قطعات تولیدیونقل بهتر، شرکتحمل

ر ی نمایش در جای دیگتواند در یک جا ساخته شود، صفحهیکند. یک خازن باتری ممی

 و پس از آن اجزای مختلف برای مونتاژ در آیفون به مکان سوم آورده شود. 

                                                      
1. Input 
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الگوی قدیمی  1گسیختگیِ تولید،

انتقال مواد خام از یک کشور به کشور 

دیگر برای تولید محصول نهایی را شدت 

ای را به وجود بخشد و سیستم تازهمی

یِ آن نادیده گرفتن آورد که نتیجهمی

ی های توسعهحقوق کارگران و پروژه

ی جهانی را ملی است و در نهایت سرمایه

 کند. برای افزایش استثمار توانمند می

ی زنجیره»ما این سیستم جدید را 

نامیم که با عنوان می« جهانی کاال

ی جهانی کاال، تولید )همانند رهشود. در زنجینیز شناخته می 2«ی جهانی ارزشزنجیره»

 شود. بازاریابی و توزیع( در میان چندین شرکت در مناطق گوناگون تقسیم می

ولیدِ ت»ها امکان داد موجودی انبارهای کاال را با روند ی جهانی کاال به شرکتزنجیره

شان هایها کاالهای زیادی در انبارمدیریت کنند. ]در این روش از تولید[ شرکت 3«سرِوقت

                                                      
1 .Disarticulation of production  ای از به هم متصل و یکپارچه ای زنجیرهدر مدل قدیمی تولیدِ کارخانه

 رهسازی تولید این زنجیمراحل مختلف تولید یک کاال در مکان ثابت یک کارخانه جریان داشت اما گسترش جهانی

 شود. ای از جهان انجام مییکپارچه را گسیخته کرد و هر مرحله از تولید در گوشه

2. Global value chain 

3. Just-in-Time production 

یِ ها نیاز دارد و هزینهدارد که در روند تولید به آنمیدر این روش از تولید، کارخانه فقط کاالهایی را نگه( JIT)یا  

( است JICیا ) Just-in-Caseدهد. الگوی مقابل آنگویی به مشتری را کاهش میانبارداری، ضایعات و زمان پاسخ

کنند تا همیشه تولیدات کافی برای گان، مواد اولیه و محصوالت زیادی را در انبار نگهداری میآن تولیدکنندکه در 

ی انبارداری و میزان ضایعات مواد اولیه باال است. جذب بیشینه تقاضای بازار را داشته باشند. در این روش، هزینه

توانند در هر لحظه محصوالت خود را تغییر داده ندگان میتر است و سازهای تولید کوتاهچرخه« تولید سروقت»در 

ای از این روش تولید است و فقط زمانی که سفارش جدید برای و چیز دیگری جایِ آن بسازند. شرکت تویوتا نمونه

 که های مختلف آن را بسازند، در حالیدهد تا قسمتکند به پیمانکاران جزء سفارش میتولید اتومبیل دریافت می
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کردند تا کاالهای سفارش داده شده نیاز بازار را تأمین کنند. در این فرایند نگهداری نمی

 رغم آنکه به ندرتهای چندملیتی )مانند اپل( عمده است. چون بههمچنین نقش شرکت

کند، با این حال، این روند را کنترل و تلفن آیفون تولید می 1چیزی فراتر از نشان تجاری

تر در مورد گسیختگیِ تولید و کند. برای بحث بیشرا از آن کسب می 2یسهم اصل

 رجوع کنید. 3«های اکنوندر ویرانه»ی جهانی کاال لطفاً به تحقیق دیگر ما به عنوان زنجیره

ی جهانی کاال موجب شد زنجیره 1970ی هداری در دههای ساختاری سرمایهبحران

های ساختاری بلندمدتی داری جهانی وارد بحرانو تولید فوری ایجاد شود. چرا سرمایه

 شد که هنوز حل نشده است؟

کنند سودشان را حفظ کرده یا افزایش دهند. داری منفرد تالش میهای سرمایهشرکت

 دهند:مات را انجام میهاست و به منظور آن این سری اقدااین هدف آن

شود. هرچند ها در بازار میساخت محصوالت جدید که موجب انحصار شرکت -1

برداری خواهند کرد و مزیت های دیگر به زودی از این محصوالت جدید کپیشرکت

شان و مزایای انحصاری آن ها برای محافظت از نوآورییابد. بنگاهآن نوآوری کاهش می

این کاالها را برای خودشان  4ثبت ایی که امکان دارد حقوق انحصاریکنند تا جتالش می

 نگه دارند. 

تر کردن بازارشان از طریق تبلیغات و های دیگر برای بزرگرقابت با شرکت -2

گسترش نشان تجاری )برند( و یا با ]ابزارهای غیرقانونی[ رشوه و جاسوسی. اگر بِرَندی 

االی کاماًل های دیگر کقادر باشد ارتباط عاطفی با مشتریان برقرار کند، حتی اگر شرکت

                                                      
 ها پیدا شود. درکند تا مشتری برای آنسازد و انبار میاز اتومبیل را می در روش قدیمی، کارخانه خودروساز انبوهی

 سپاری کرد. ای از جهان برونتوان هر از بخش را به یک شرکت فرعی در گوشهبه سادگی می« تولید سروقت»
1. Brand  
2. Lion’s share 
3. In the Ruins of the Present 
4. Patents 

https://www.thetricontinental.org/working-document-1/
https://www.thetricontinental.org/working-document-1/
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های تواند بر بازار مسلط شود. همچنین دزدی از طرحکت میمشابهی تولید کنند، آن شر

تواند شرکت را در مقابل رقبایش فروشی میهای خردهجدید یا پرداخت پول به شرکت

 منتفع کند. 

های جدید برای تولید و مدیریت نیروی کار با هدف افزایش استفاده از فناوری -3

ارگران ها ککار به این معنا است که شرکتروی نیروی وری نیروی کار. مفهوم بهرهبهره

ه ی زمانی معین نسبت بتر در یک دورهرا مجبور خواهند کرد برای تولید کاالهای بیش

قبل شدیدتر کار کنند. اگر فناوری و مدیریت بتوانند کارگران را مجبور سازند تا در ازای 

دست  وری بهیت بهرهتوانند مزها میگاه شرکتتر کار کنند، آندستمزد ثابت سخت

ها از تعداد ساعات ثابتی که کارگران کاالها را تولید بیاورند. به عبارت دیگر، شرکت

 برند. تری میکنند سود بیشمی

ها تولید از راه مکانیزاسیون مؤثرترین سالح در جنگ بین شرکت یکاهش هزینه

از بازار را افزایش دهند،  شانوری نیروی کار و سهمخواهند بهرهها اگر میاست. شرکت

آالت و کنند، در ماشینگذاری میطور که در مدیریت بِرَند و تبلیغات سرمایهباید همان

ها گذاری کنند. در اصطالح مارکسیستی به این معنا است که شرکتفناوری نیز سرمایه

ان ونسبت سرمایه به کار را افزایش دهند و ت ی واحد تولیدباید برای کاهش هزینه

 شان را حفظ کنند. پذیریرقابت

نسبت سرمایه به کار )ترکیب ارزشی سرمایه( یکی از مقوالتی است که مارکس برای 

ارزشی  داران برای افزایش ترکیبکند. سرمایهتجزیه و تحلیل دقیق تغییر به آن اشاره می

ر( در روی کای ناشی از استخدام نیی متغیر )هزینهتر از سرمایهسرمایه مجبورند بیش

جایی ی قابل جابهآالت و سرمایهاستوار همانند ماشین یی ثابت )شامل سرمایهسرمایه

 گذاری کنند. مانند مواد خام( سرمایه

ی بین دهد تا رابطهمفهوم ترکیب ارزشی سرمایه به مارکس امکان می

ها در گذاریمایهی ثابت( به سرها بر زمین، تجهیزات و مواد خام )سرمایهگذاریسرمایه

وری نیروی کار )از راه ی متغیر( در روند تولید را مشخص و بهرهنیروی کار )سرمایه
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ها در گذاری وسیع شرکتمکانیزاسیون( و ایجاد ارزش اضافی را تعیین کند. سرمایه

شد اما در عوض سودآوری ی ثابت به افزایش ترکیب ارزشی سرمایه منجر سرمایه

لند مدت کاهش داد. برای مثال، ترکیب ارزشی سرمایه در آمریکا طی اقتصادی را در ب

که نرخ سود در همین درصد افزایش یافت در حالی 103به میزان  1985تا  1947های سال

های سودآوری که یک مشکل درونی و دایمی برای درصد افت کرد. بحران 53دوره 

های مولدشان را به مناطقی با یتگذاران را واداشت تا فعالداری است سرمایهسرمایه

انتقال تولید به  1و تر نیروی کار منتقل کنند )برای مثال کشورهای جنوب(دستمزد پایین

پذیر اتفاق افتاد امکان 1980ی که در دهه ی سیاسیسه تغییر عمدهجنوب جهان بدون 

 شد. نمی

 

  فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک سوسیالیستی در اروپای شرقی -1

وقتی اتحاد شوروی و بلوک شرق فروپاشید، مانعی که از پیشروی دلخواه و جهانیِ 

کرد، از بین رفت. اتحاد شوروی به بلوک کشورهای داری چندملیتی جلوگیری میسرمایه

ی جهانی داده بود و این کشورها از مانعِ شوروی جهان سوم قدرت ابراز وجود در عرصه

ظم اقتصادی جدید استفاده کردند که شامل حق و بلوک شرق برای پیشبرد یک ن

ه شد. فروپاشی مانعِ سوسیالیستی به این معنا بود کمشی توسعه و تجارت میحاکمیت خط

                                                      
 انجامد. از همین رو است کهمی« گرایش نزولی سود»ی ثابت به منظور افزایش بارآوری تولید به افزایش سرمایه .1

مارکس ارزان «. داری خودِ سرمایه استمانع واقعی تولید سرمایه»نویسد: مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه می

ردن دستمزدها نسبت به ارزشی که نیروی کار تولید ی ثابت، باال بردن شدت استثمار، پایین بشدن عناصر سرمایه

ی گرایش نزولی نرخ سود نام «عوامل خنثی کننده»ی بیکاران و تجارت خارجی را به عنوان کند، ارتش ذخیرهمی

 برد. می

میلیارد نفر دیگر  2سقوط کمونیسم، ابتدا به شکل نگهانی در شوروی سابق و سپس به آهستگی در چین، حدود  .2

 هم به نیروی کار مزدبگیر جهان افزود  را

 ( 32، ص 1393داری، دیوید هاروی، ترجمه مجید امینی، نشر کالغ، های سرمایه)معمای سرمایه و بحران
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ه تا االن شان ضربه خورد کتوانایی کشورهای جهان سوم برای گفتگو بر سر حق حاکمیت

  1نیز همچنان ادامه دارد.

 

 چینو برآمدن  بحران بدهی جهان سوم -2

حاکمیت ملی و لزوم ایجاد اقتصادهای ملی برای ها استعمارگری، حقنپس از قر

ی های بدهی اواخر دهههای پسااستعماری مانند چین دارای اهمیت بود. اما بحراندولت

شان را به نظام تجارت جهانی این کشورها را مجبور کرد که استقالل 1980ی و دهه 1970

ارت جهانی جدید که توسط قوانین بدیع مالکیت فکری و سازمان واگذار کنند. نظام تج

تر از ]الگوی تولید قدیمی مبتنی بر[ کارخانه در یک تجارت جهانی ایجاد شده است، بیش

ن کند. عصر اصالح بازار چیکمک می« جهانی»یِ های چندملیتی و ایدهمحل به ابرشرکت

ی جهانی کاال بود. در این دوران زنجیرهی اصلی در کنندهآغاز شد مشارکت 1978که از 

                                                      
ی امثال مارگارت یِ نئولیبرالی و سرمستانهداری و سوسیالیسم واقعاً موجود، ایدهوجودِ جهان دوقطبی سرمایه .1

ش کرد تال« بدیل دیگری ممکن نیست»برد. تاچر پس از فروپاشی بلوک شرق با این ادعا که تاچر را زیر سوال می

برال قرار دهد. در دوران پیشافروپاشی بلوک شرق، تمام جهان را زیر سیطره چتر یکپارچه و جهانیِ نظم نئولی

توانستند مقابل هر یک از ها میکشورهای پیرامونی در توازن قوای میان دو بلوک موجود و به دلیل رقابت میان آن

ها امتیازاتی را بگیرند. اما با یکپارچه شدن نظم جهانی این امکان دو بلوک غرب یا شرق مقاومت کنند و یا از آن

 نتفی شد. م

موجب افزایش چشمگیر میزان بدهی کشورهای جهان سوم شد. بر اساس بررسی  1979افزایش نرخ بهره از سال  .2

درصد از تولید ناخالص مالی  9.9میلیارد دالر ) 17.9کشور بدهکار  15، کل بدهی 1970بانک جهانی در سال 

(GNP بود. این رقم در پی بحران بدهی در سال ) 402.2به  1987( آنها ( درصد از  47.5میلیارد دالرGNP )

درصد  126.5تریلیون دالر رسید که بالغ بر  1.4کل بدهی خارجی کشورهای جان سوم  به  1991رسید. در سال 

های تجاری این کشورها بیشتر از ها و بانکداد. یعنی میزان بدهی دولتاز کل صادران این کشورها را تشکیل می

 یی نهایی افزایش این دیون، کاهش بودجهصادرات کاال و خدمات به دست می آوردند. نتیجهمبلغی بود که با 

شان بود. به عبارت دیگر کشورهای فقیر مجبورند از بودجه اجتماعی کشورهای جهان سوم برای بازپرداخت بدهی

رل و نظارتی بر زیاد شدن آن ای را بپردازند که هیچ کنتهای بهرهآموزش و بهداشت خود کم کنند تا بتوانند نرخ

 ندارند 

In the ruins of the present, Tricontinental,2019 
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در جریان تولید گسیخته، صدها میلیون کارگر چینی عمدتاً در سواحل چین  1978از سال 

 های تولید منفصل به کار گرفته شوند.در دسترس بود تا برای کار در دورپیمایی

ها دولت از نیازهای شهروندانش در آمریکای جداساختن سیاست -3

 وپا و ژاپنشمالی، ار

های جدیدی را وضع کردند که ها در مثلثِ آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن سیاستدولت

گذاری[ به کشورهای داد تا ]برای سرمایهشان اجازه میهای مستقر در سواحلبه شرکت

ها به بخش مالی آزادی ورود و خروج نسبتاً کامل از دیگر بروند. این سیاست

ها که به ایجاد اقتصادهای ملی مانند عوارض و یارانههایی داد. سیاستشان میکشورهای

های پسااستعماری ی جهان سوم و دولتی ملی )عناصر حیاتی پروژهی توسعهو برنامه

ها کرد، کنار گذاشته شد. فضای سیاستی جدید )نولیبرالیسم( به شرکتجدید( کمک می

های ای را در سراسر قارهرخانههای قدیمی و محلی را رها کرده و کااجازه داد تا کارخانه

 ساخت. جهان ایجاد کنند که اجزا و قطعات کاالها را در همه مناطق زمانی می

 ی جهانی کاالآیفون در زنجیره
تواند وجود داشته باشد. مواد خام و اجزای ی جهانی کاال نمیآیفون اپل بدون چرخه

داد ای تولید آیفون دو نوع درونشود. برکشور جهان تأمین می 30یِ آیفون از سازنده

 )ورودی( وجود دارد: 

 قطعات تولیدشده -2مواد خام   -1

مالکیت فکری عامل دیگری است که 

در تولید آیفون نقش دارد. مالکیت فکری 

همانند مواد خام و قطعات تولیدشده یک 

داد نیست بلکه حق قانونی داده شده درون

و  تواند پایهها است که میتوسط دولت
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های مدعی حقوق مالکیت بر تولیدات دارویی یا فناوری اساس رانت شود. شرکت

گیرند و توسط دولت را به کار می الکترونیک، رانت استفاده از حقوق داده شده به آنها

فرضیه  شوند. یکی دیگران از این محصوالت میی این حق انحصاری مانع استفادهبر پایه

سازد، پس حق دارد رانت مالکیت فکری های مذکور را میریاین است که چون اپل فناو

 -سازندهای که آیفون را میها را طلب کند. اما تقریباً تمام فناوریحاصل از فروش تلفن

با پول ]بودجه[ عمومی داده شده  -1یار صوتی، صفحه لمسی، فعالGPSاینترنت، سیستم 

اند. به بیان دیگر، اپل از ه داده شدههای تحقیقاتی توسعها و آزمایشگاهبه دانشگاه

های توسعه یافته توسط دولت برای تولید آیفون استفاده کرده است. دولت به فناوری

های خصوصی مانند اپل امکان داد تا خواستار مالکیت حقوق فکری برای این شرکت

ش خها شوند. سود حاصل از ابتکارات مبتنی بر تأمین مالی بخش عمومی به بفناوری

هایی از که هم بخش 2هایی مانند فاکسکانرسد. شرکتخصوصی رسید و همچنان می

کنند، به دلیل محافظت از حقوق مالکیت فکری سازند و هم آن را مونتاژ میآیفون را می

 توانند از ]فعالیت[ اپل و فروش اینکه اپل یک بِرَند قدرتمند را ساخته است، نمیو این

 هستیم:  روها را نساخته، با این سؤال روبهد. چون اپل این فناوریها جلوگیری کننتلفن

تأمین مالی شده توسط بخش  چه کسی مستحق است تا از فناوری»

 «.عمومی سود ببرد؟
 این مواد را در میان مواد خام یک آیفون خواهید یافت:

آلومینیوم، آرسنیک، کربن، کوبالت، کولتان )نیوبیوم و تانتالوم(، مس، گالیوم، طال،  

 . آهن، پالتین، سلیکون و قطع

 

                                                      
1. Voice-activated assistant (Siri) 

2. Foxconn 



 

 
 

 خسرو صادقی بروجنیی / ترجمه کونتیننتالتری 321

 
تأمین  1این مواد خام از منابع مختلفی از جمهوری دموکراتیک کنگو تا بولیوی

های معروفی مانند یونیسف )صندوق کودکان های سازمانها گزارششود. طی این سالمی

 ی سازندگان اپل از کار کودکان برایالملل استفادهسازمان ملل متحد( و سازمان عفو بین

ها به معدنچیان دستمزد دهد آناستخراج این مواد معدنی از معدن را افشا کرده و نشان می

 کنند. ( پرداخت می2اچیزی )مزد بخورنمیربسیار ن

                                                      
در مجاورت مرزهای بولیوی، شیلی و « مثلث لیتیوم»ی موسوم به درصد ذخایر لیتیوم جهان در منطقه 68. 1

های درصد ذخایر لیتیوم جهان متعلق به بولیوی است. این عنصر برای انتقال گرما در باتری 30آرژانتین قرار دارد. 

کودتایِ »رود. مورالس کودتا علیه خود را ه کار میهای برقی ببرقی به کار رفته در وسایل الکترونیکی و اتوموبیل

های چند ملیتی و آمریکا اجرا شد چون دولت بولیوی معادن لیتیوم خود را که با مشارکت شرکت نامدمی« لیتیمی

گذاری لیتیوم را از آمریکا و ها جلوگیری کرد و ابتکار عمل برای قیمتکردن آنملی اعالم کرد، از خصوصی

 های چند ملیتی گرفت.شرکت
kUQ&feature=youtu.be-hEwE64-https://www.youtube.com/watch?v= 

 

  

2. Starvation wages 

https://www.youtube.com/watch?v=-hEwE64-kUQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-hEwE64-kUQ&feature=youtu.be
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هزار کودک در شرایط بسیار  40الملل نشان داده برای مثال، گزارش سازمان عفو بین

کنند تا این مواد خام را استخراج خطرناک در معادن جمهوری دموکراتیک کنگو کار می

کنند. مرگ، قطع عضو و مشکالت بهداشتی مزمن امری عادی است. این کودکان برای 

کنند و بارهای سنگین را از معادن عمیق ر روز کار میساعت د 12یک تا دو دالر در روز، 

ی های معدن به خوبکه کار کودکان اجباری است، شرکتبرند. عالوه بر اینبیرون می

ی استخراج مواد خام مهم و مواد معدنی کمیاب زمین بسیار پایین است، آگاهند که هزینه

ن کنند از معادن پاییجبور میی تفنگ کارگران را منظامی با لولههای شبهچون گروه

ی آشنا در آفریقای مرکزی است. این اَشکال انضباط اکنون این یک منظرهبروند. هم

کند و همچنان به عنوان نیروی کار، عناصر مهم و معدنیِ آیفون را از زمین تأمین می

 شود. ی جهانی کاال تلقی میترین بخش زنجیرهارزشبی

ی آن مربوط ترین نسخهشود و تازهروز می)مرتب به 1ی اپلکنندهآیین رفتاری عرضه

یِ گوید اپل معتقد است همه کارگران در زنجیرهصراحت میاست( به 2019به سال 

یِ محصول مستحق یک محیط کار اخالقی و منصفانه هستند. با کارگران باید با عرضه

حقوق  باالترین استانداردهای ترین احترام و منزلت رفتار شود و سازندگان اپل بایدبیش

کارانی رسد این کلمات معنای چندانی برای اپل و پیمانبشر را رعایت کنند. به نظر می

 کنند. ندارد که مواد خام را از مناطقی دور از تصور خریداران آیفون تأمین می

کشور جهان، از اروپا تا  30پس از آن مواد خام وارد واحدهای تولیدی درحداقل 

 شود. های چین ساخته میشود. بسیاری از اجزای آیفون در کارخانهن میچی

هایی از آیفون ، نگاهی به مبدأ تولید قسمتبرای فهم تنوع سازندگان قطعات تولیدشده

 بیندازید:  6و  5

 سنج: شتابBosch  در آلمان، اختراع در آمریکا

                                                      
1. Apple’s Supplier Code of Conduct 

https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-Code-of-Conduct-January.pdf


 

 
 

 خسرو صادقی بروجنیی / ترجمه کونتیننتالتری 323

 ها و رمزگذارهای صوتی: تراشهCirrus Logic تولید خارج از  در آمریکا(

آمریکا(

 ی پایه: پردازندهQualcomm )در آمریکا )تولید خارج از آمریکا

 ها: سامسونگ در کره جنوبی، باتریHuizhou Desay Battery در چین

 ها: سونی در ژاپن، دوربینOmniVision های دوربین در آمریکا تراشه

در تایوان دوربین را  TMSCکاران سازد اما پیمانرا می FaceTimeجلوییِ 

کنند تولید می

 جنوبی و ها و پردازشگرها: سامسونگ در کرهتراشهTSMC  در تایوان، با

در آمریکا  GlobalFoundriesشان همکاری شریک

 کننده: های کنترلتراشهPMC Sierra  وBroadcom Corp  در آمریکا

)تولید خارج از آمریکا( 

 Japan Display و شارپ در ژاپن .LG Display جنوبی در کره

  TSMC  .در تایوانSK Hynix جنوبی در کره

 Alps Electric  در ژاپن

 یِ حسگر اثر انگشت را تأییدکنندهAuthentec سازد اما برای در چین می

کند سپاری میتولید به تایوان برون

 ی جانبی: حافظهToshiba جنوبی در ژاپن و سامسونگ در کره

 STMicroelectronics  در ایتالیا و فرانسه

 پیچ واسط صوتی: سیمTDK  در ژاپن

  مونتاژ اسکلت اصلی: فاکسکان وPegatron  در چین

 مانند تراشه( های سیگنال مختلطNFC شرکت :)NXP  در هلند

 برای آیفون بدنه( 5ی پالستیکیC :)Hi-P  وGreen Point-Jabil  در

سنگاپور 
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 1رادیویی:های فرکانس ماژول Win Semiconductors  تولیدکنندگان(

 Avagoهای ( در تایوان. فناوریRF Micro Devicesو  Avagoماژول 

در  Qualcommدر آمریکا. شرکت  TriQuint Semiconductorو 

(LTEای بلندمدت )آمریکا برای ساخت اتصال چرخه

 ی نمایش و محافظ )برای نمایش(: صفحهCorning (Gorilla Glass)  در

های یاقوتی رنگ کریستال GT Advanced Technologiesآمریکا. 

کند های نمایش را تولید میبرای صفحه

 Texas Instruments ،Fairchild  وMaxim Integrated  در آمریکا

  حسگر لمسی تشخیص هویت کاربر: شرکتTSMC  وXintec  .در تایوان

 ی لمسی: کننده صفحهکنترلBroadcom ر آمریکا )تولید در خارج از د

آمریکا( 

 ها: شرکت یِ ماژولکنندهفرستند و تقویتSkyworks  وQorvo  در آمریکا

 )تولید در خارج از آمریکا(. 

 

                                                      
ی رادیوی هاهای فرکانس رادیوی یک دستگاه الکترونیکی کوچک است که برای انتقال یا دریافت سیگنالماژول .1

 شود. کار برده می بین دو دستگاه به
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ترین ماز تایوان مه (Hon Hai Precision Industry) شرکت تولیدی فاکسکان

میلیارد دالر  160یِ ساالنه درآمد 2017ها است. این شرکت در سال شرکت در میان این

میلیون کارگر در  1.3ترین کارفرمای بخش خصوصی در چین است و داشت. بزرگ

لیست حقوقی آن در چین قرار دارد. در سراسر جهان فقط کارفرمایان وال مارت و 

های کنند. رسوایی در این کارخانهتر از فاکسکان کارگر استخدام میدونالد بیشمک

به دلیل  1«های فاکسکانخودکشی»ای به نام اکنون پدیدهعادی است. هم تولیدی امری

ومیر کارگران در اعتراض به دستمزدهای پایین و شرایط بد کاری در شهر وفور مرگ

2«قطارِ خودکشی»های چینی این پدیده را فاکسکان در شینزن چین وجود دارد. رسانه
 

این  2012دو شخصیت دانشگاهی چینی در در سال  4«جنی چان»و  3«پون نگای»نامیدند. 

دین شان از چنها در گزارش بسیاری انتقادیپدیده را در فاکسکان بررسی کردند. آن

نجا کشیم، ایما همیشه فریاد می»کنند: کارگر در کارخانه مونتاژ تلفن همراه نقل می

ن ما را دیم، فاکسکاشرایط[ خیلی سخت است، ما در یک اردوگاه کار اجباری گیر افتا]

مان کند! آیا ما باید کرامت انسانیمدیریت می« اطاعت، اطاعت، اطاعت مطلق»با اصول 

برای درک سرعت کار به توصیف این کارگر زن در مورد «. را فدایِ کارایی تولید کنیم؟

، دارمرا از روی خط تولید برمی 5من یک مادِربورد»اش گوش دهید: ثانیه از روز کاری 10

                                                      
1. Foxconn Suicides 
2. Suicide express 
3. Pun Ngai 
4. Jenny Chan 

( تخته مداری الکتریکی است Mainboard or Motherboardبُردِ مادر یا مادر برد یا برد اصلی )به انگلیسی:  .5

( و... بر روی آن سوار RAMاتفاقی )های گوناگون رایانه مانند واحد پردازنده مرکزی، حافظه دسترسی که بخش

 اند. ( در آن قرار گرفتهBIOSهای بسیار کاربردی و مهم دیجیتالی نظیر بایوس )شوند و قطعهمی
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1آرم تجاری
گذارم. هر می 2ی ضد الکتریسیته ساکنکنم، آن را در کیسهآن را اسکن می 

یک «. دهمثانیه، پنج تا کار انجام می 10کشد، من هر یک از این کارها دو ثانیه طول می

آیفون از زیر دستانش  700( گفت هر روز هزار و 2011) 3«برایان مرچنت»کارگر زن به 

ئول پاک کردن سطح صیقلی خاص روی صفحه نمایش تلفن بود و به شود. او مسرد می

 4انداخت.ساعت در روز، در هر دقیقه سه صفحه نمایش را برق می 12مدت 

                                                      
1. Logo 

رود ( برای نگهداری قطعات الکتریکی به کار میelectricity bag-antistaticکیسه ضدالکتریسیته ساکن ) .2

 زند. ها آسیب مینکه تخیله الکتریسیته ساکن به آ

3. Brian Merchant 
 انداخته است. صفحه نمایش را برق می 2160با یک محاسبه ساده این کارگر روزانه  .4



 

 
 

 خسرو صادقی بروجنیی / ترجمه کونتیننتالتری 327

های پشتی هرکدام چند دقیقه طول و مونتاژ قاب 1های تراشهکارهای دیگر مانند بستن تخته

قاطعانه  2012تا  2010سال کشد. فشار روی کارگران غیرعادی است. استیو جابز از می

های آکسفان( آگاهی دارد ادعا کرد اپل از نرخ باالی خودکشی در آکسفان )خودکشی

. «همه ما بر این ]اوضاع[ مسلط هستیم»کرد و مسئله تحت کنترل است. او مرتب اعالم می

تواند فقط با خودکشی سنجیده شود. با وجود این، مسئله همچنان ادامه دارد و نمی

تمزدهای پایین و شرایط بد کاری )از جمله تحقیر روزانه( زندگی کارگران را تعریف دس

بام یک ساختمان رفتند و تهدید کارگر در چند مورد روی پشت 150کند. حداکثر می

ک عنوان یک تاکتیبه« خودکشی فاکسکان»کنند. آنها از کردند خودشان را پرت می

 از فرایند تولید برای آیفون است. زنی استفاده کردند. این سطحی چانه

 

 قسمت دوم

 تحلیل مارکسیستیِ آیفون
د. هیچ هستی« انسان»توانید مطمئن باشید که چه خواندید خشمگین شدید میاگر از آن

ی کند، خواه در معادن آمریکاای که آیفون را ایجاد میانسانی نباید در مورد شرایط کاری

 اعتنا باشد. اما این مطلب فراتر از خشمهای شرق آسیا، بیالتین و آفریقا یا در کارخانه

 -االیک ک–یم از طریق چارچوب تحلیل مارکسیستی به تولید آیفون است. ما مایل

مندیم بپردازیم. ما نه فقط حق داریم از دست اپل و فاکسفان عصبانی باشیم بلکه عالقه

بتوانیم میزان استثمار کارگران برای تولید این کاال را محاسبه کنیم. به عبارت دیگر، 

 . خواهیم نرخ استثمار را محاسبه کنیممی

ان ی مارکس است. این محاسبه به ما امکنرخ استثمار یکی از مهمترین مفاهیم در نظریه

دهد تا نشان دهیم کارگران چقدر در افزایش ارزش در روند تولید نقش دارند. این می

دهد حتی اگر با جادویِ استثنایی مکانیزاسیون و مدیریت کارآمد فرایند موضوع نشان می
                                                      
1. Chip boards 
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نرخ منافع  شود. اینارگران پرداخت شود، نرخ استثمار]همچنان[ زیاد میتر به کتولید بیش

یحاً کند. تحلیل نرخ استثمار تلوداران و کارگران را به طور کمّی بیان میمتضاد سرمایه

هم سازد تا بفهمند چقدر از سمستلزم سیاست رادیکال است. این نرخ کارگران را قادر می

رای شود، بنابراین قالبی بداران به آنها اختصاص داده میارزش تولیدشده، توسط سرمایه

 سازد. برای درک نرخروش متفاوتس به منظور سازماندهی تولید و پایان استثمار می

استثمار ابتدا باید بفهمیم مارکس خودِ کاال و ارزش را ]به عنوان[ یک اصطالح کلیدی 

 کرد.میچگونه معنا  1ی اقتصادیدر نظام مارکسیستیِ اندیشه

 

اش مارکس اثر حماسیکاال چیست؟ 

( را با بحث در مورد کاال 1867) سرمایه

کاال، بیش از »نویسد: کند. او میآغاز می

هر چیز یک شیء خارجی است. چیزی که 

های خود هر نوع نیاز انسان را با ویژگی

کند. ماهیت این نیازها، چه از برآورده می

شکم ناشی شود چه تخیلی باشد، تغییری 

دهد. چگونگی برآورده در موضوع نمی

یِ اهمیت است، خواه مستقیماً در حکم وسیلهجا بین نیازهای انسانی هم در اینشدن ای

  2.«یِ وسیله تولید برآورده شودمعاش، یعنی شیئی مصرفی و خواه نامستقیم به مثابه

 

                                                      
 است. « اقتصادِ مارکسیستی»منظور همان  .1

، 1386اول، سرمایه )نقدی بر اقتصاد سیاسی(، جلد اول، کارل مارکس، ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگه، چاپ  .2

  65ص 
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کاال یک شیییء مفید اسییت اما بیش از چیزی مفید اسییت که هدفی را برای مصییرف 

اش تواند فروخته شود و افراد سازندهاست که می کند. همچنین چیزیکننده برآورده می

سود می سب  صرفی»کند. پس دو را قادر به ک درون کاال  2«ارزش ]مبادله[» و 1«ارزش م

صرف ست که برای م صرف کاال فقط مطلوبیت آن و چیزی ا نده کنوجود دارد. ارزش م

ند. آیفون یک مثال خوب اسیییت، چون کاربردهای زیادی دارد: تماس می گرفتن، ما

نما و دسییت گرفتن زمانی که احسییاس ناخوشییایندی دیدنِ فیلم، اسییتفاده به عنوان قطب

 دارید )یا حتی برای بهتر کردن تصویرتان(.

دانیم که در میان ارزش کاال )ارزش مبادله(، ]همان[ قیمت کاال است. می

جود ل وی بین قیمت و ارزش کها بحث طوالنی و ارزشمندس در مورد رابطهمارکسیست

های ها به قیمتیِ تبدیل ارزشیعنی مسئله -3«یِ تبدیلمسئله»دارد. این بحث به عنوان 

ی شود. با وجود این، ما معتقدیم در مثال آیفون این سطح مطالبهشناخته می -تولید

                                                      
1. Use value 

2. ]Exchange[ value 

3. The transformation problem 
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ه ی مهمی بدارد و همچنان قادریم نتیجهیِ نرخ استثمار[ بازنمیمشخص ما را ]از محاسبه

 وریم. دست بیا

تواند در بازار دالر است. این فقط ارزشی است که کاال می 999ی آیفون ارزش مبادله

وانند تهای متبلور شده وجود دارد که میکسب کند. اما فراتر از قیمت، انبوهی از ارزش

ارزش »و  2«ی متغیرسرمایه» 1،«ی ثابتسرمایه»بندی شوند: در سه بخش از ارزش کل دسته

 ها مفاهیم اصلی برای تحلیل مارکسیستی هستند. . این3«اضافی

 ی ثابتسرمایه

شود توسط اعمال کار و ماشین آالت به مواد خام مختلفی که به درون کارخانه منتقل می

آالت، شوند. این مواد خام و دیگر مواد کمکی شامل تجهیزات کار )ماشینکاال تبدیل می

اند. درونِ این مواد خام که دیگر ق دیگر درست شدهوسایل و ...( قبالً از طبیعتِ مناط

وجود دارد. ارزش مواد خام و تجهیزات مختلف کار از نظر  4نیستند کار مجسم« خام»

ید اکنون به کاالهای جدکمّی در میران کارشان ثابت شده است. این مقدار ارزش ثابت هم

شود. کارل الهای جدید میساخته شده در روند تولید منتقل شده و ارزش آنها وارد کا

 نامد. می« ی ثابتسرمایه»مارکس ارزش این مواد و تجهیزات کار را 

ی فلزات و مواد معدنی است که روی خط ی ثابت برای آیفون شامل همهسرمایه

آالت که با این مواد خام کار های مستهلک ماشینشود. همچنین بخشمونتاژ دیده می

شان را در روند تولید کاال تغییر آالت ارزشنی و ماشینکنند. فلزات، مواد معدمی

ماند. در پایان روند شود. این ارزش ثابت میها در آیفون حفظ میدهند. ارزش آننمی

ا و ...( هآالت، ساختمانتولید، کل ارزش انتقال داده شده از ابزار تولید )مواد خام، ماشین

                                                      
1. Constant capital  

2. Variable capital 
3. Surplus value 
4. Embodied labour 
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ماند می ها که ثابتش در ابزار تولید باشد. ارزش آناتر از ارزش اولیهتواند چیزی بیشنمی

 در آیفون وجود دارد. 

 ی متغیرسرمایه

داری طی روند تولید ]در موارد های سرمایهشرکت

 کنند: گذاری اولیه میزیر[ سرمایه

 یِ مزد و مزایای کارگران که به عنوان هزینه

 شود. ی متغیر شناخته میسرمایه

 های غیردستمزدی به ویژه وسایل، هزینه

ها ها، انرژی و... که به آنآالت، ساختمانماشین

 گویند. ی ثابت میسرمایه

مولد  یِ کارگران به تعبیر مارکسیستیکنیم همهما برای ساده کردن محاسبه، فرض می

ن کنند و همانند کارگراهستند. )به عبارت دیگر کسانی که ارزش اضافی تولید می

 کنند(. ی کاال، ارزش اضافی را فقط توزیع نمیغیرمولد فعال در بخش مبادله

داری مردم از دو طریق آزاد هستند. آنها از بردگی آزاد هستند و آزادند در نظام سرمایه

، مردم کنندهایی که خودشان را سیر میتا از گرسنگی بمیرند. آزادی از بردگی و روش

ت نیروی کارشان را به افراد صاحب سرمایه )زمین یا پول( کند تا ظرفیرا مجبور می

فروشند )چون آنها از بردگی آزاد هستند(، اما در عوض بفروشند. مردم خودشان را نمی

شان ن –فروشند. دستمزدها با مقدار مشخصی پولنیروی کارشان را در ازای دستمزد می

مصرفی کارگران ضروری است، که برای تأمین نیازهای  -یِ مقدار معینی ارزشدهنده

دانست. این کاال همانند مطابقت دارند. مارکس نیروی کار را یک کاالی خاص می

ی ارزش مصرفی و ارزش ]مبادله[ است. دستمزدها ارزش کاالهای دیگر دارای دو جنبه

که خودِ کار، ارزش مصرفِ نیروی کار است. این یِ نیروی کار هستند در حالیمبادله
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یِ نیروی کار برای فهم مارکسیستی ارزش اضافی ین ارزش مصرف و ارزش مبادلهتمایز ب

 و تولید آن بنیادی است. 

کارگران در یک روز کاری معین ظرفیت نیروی کارشان را به یک فعالیت کاری 

به  آالتهای مختلف آنها برای تبدیل کردن مواد خام و ماشینکنند. مهارتتبدیل می

شود. مقدار کل ارزش تولیده شده توسط کارگران در یک روز می کاال به کار گرفته

 ها برای مصرف و بازتولید خودشانکاری با شرایط کار معین بیش از چیزی است که آن

خود  –ها برای مصرف و بازتولید ]نیروی کار[شان احتیاج دارند نیاز دارند. ارزشی که آن

زشی است که در طول روزِ کاری ایجاد فقط بخشی از ار –دهد را در دستمزد نشان می

کنند. شود، ارزش تولید میکنند. کارگران بیش از دستمزدی که به آنها پرداخت میمی

آالت شود. اگر مدیریت کار تغییر کند یا ماشیناین ارزشِ مازاد، ارزش اضافی نامیده می

د و معنایش شود میبا سرعت متفاوتی کار کنند، ارزش تولیدشده طی روزِ کاری کم یا زیا

این  -تواند زیاد )یا کم( شود. این واقعیت که نیروی کار این است که ارزش اضافی می

کیفیتی دارد که بیش از چیزی که برای بازتولید خودش نیاز دارد، ارزش  -کاالی خاص

 سازد. ی متغیر میکند، از آن سرمایهتولید می

ن تر از کشورهای دیگر است. به عبارتی زمادر برخی کشورها استاندارد زندگی پایین

 –زمبعد از زمانِ کارِ ال –یِ روزِ کاری تر است. زمان کار اضافی، باقیماندهکار الزم کوتاه

است. یعنی زمانی است که کارگر صرف تولید کاالهایی بیش از مقدار نیازِ الزم برای 

 کند. میپرداخت دستمزدش 
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 نرخ ارزش اضافی

رزش ی متغیر و اهای سرمایهبندیبا استفاده از دسته -نرخ ارزش اضافی–مفهومِ مارکس

یِ متغیر بخشی از ارزش تولیدشده در روند تولید است که شود. سرمایهاضافی محاسبه می

دار رسد. در مقابل آن ارزش اضافی بخشی از ارزش است که به سرمایهبه کارگران می

تواند به عنوان بیان کمّی می -s/vیا  -ی متغیررسد. نسبت ارزش اضافی به سرمایهمی

االی شود. یک کاستثمار کارگران در نظر گرفته شود که نرخ ارزش اضافی نامیده می

 500ی ثابت فرضی را در نظر بگیرید که ارزش کل آن هزار دالر است. ارزش سرمایه

 هاید شده و در شکلوارد روند تولی –مواد خام، وسایل و انرژی  –دالر است. آن سرمایه 

یچ آن ه ماند. ارزشنخورده( میاش ثابت )دستشود، اما ارزشمختلف دوباره ترکیب می

دالر است.  250 -کنندچیزی که کارگران دریافت می -ی متغیرکند. سرمایهتغییری نمی

مقدار ارزش ایجاد شده طی زمانِ کارِ  –برددار سود میچیزی که سرمایه –ارزش اضافی 

بر یا ارزش اضافی تقسیم s/vدالر است. نرخ استثمار با  250ضافی است که در مثال ما ا
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شود. اعداد این کاالی فرضی رابط تعریفی زیر را در اختیار ما ی متغیر محاسبه میسرمایه

 گذارد: می

s/v = $250/ $250 = 100%  
درصد است. ]یعنی[ به ازای هر یک دالری که  100در این کاال، نرخ استثمار کارگر 

 برد. دار یک دالر ارزش اضافی سود میکند، سرمایهکارگر دریافت می

یِ اکنون ابزارهای مفهومی در اختیار داریم تا نرخ استثمار کارگران تولیدکنندهما هم

کار -زشی اریِ تجربی نظریهکه برای محاسبه آیفون را محاسبه کنیم. باید اشاره شود

کنند. اما این سازی میمارکس حتماً باید مفروضاتی بسازیم که واقعیت را ساده

ند تواناز نظر ما می –ها هستندیِ ارزشکنندههایی که منعکسمثل قیمت –مفروضات

 ,Shaikh And Tonak)کنند آمیز نمیها نتایج را اغراقسازیتوجیه شوند و این ساده

1994). 
کنیم. معتقدیم این مبلغ دالر( شروع می 999در آمریکا ) Xبا قیمت فروش آیفون 

های مجسم در هر دهد. حجم ارزشتقریباً ارزش کل مجسم شده در کاال را نشان می

، ی ثابتداری شامل سه بخش است: سرمایهکاالی تولیدشده در روند تولید سرمایه

های ارزش کل را در ارزش اضافی. بنابراین باید ارزش این بخش ی متغیر وسرمایه

 تخمین بزنیم.  Xآیفون

جزئیاتی به ویژه در مورد قیمت اجزای  TechInsightsهای دادهی ثابت: سرمایه

گذارد. قیمت کل در اختیار ما می Xو آیفون XS Maxیِ هر دو مدل آیفونسازنده

دالر است. با وجود این ، اولین بند  395.44و  453ی این دو مدل به ترتیب اجزای سازنده

است. ]این  1«پشتیبانی، مونتاژ و بازرسی»ی مواد های ]هزینه[ شامل هزینهاز ستون

کند. می غشوشها را برای تمایزات تحلیلی ساخته شده توسط مارکس مبندی[ دادهتقسیم

ی متغیر است، چون برای انجام این کارها باید نیروی بازرسی و مونتاژ مربوط به سرمایه

                                                      
1. test/assembly/supporting 
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ی کار خریداری شود. اما مواد پشتیبانی فقط بخش دیگری از مواد خام است و به سرمایه

ت ی ثابی سرمایهثابت تعلق دارد. ما برای ساده کردن موضوع، رقم فوق را از محاسبه

( و 453 – 24.5دالر ) 428.50ی ثابت تقریباً کنیم. بنابراین میزان سرمایهیحذف م

،  Xی ثابت را با استفاده از آیفون( است. میزان سرمایه395.44 – 24.55دالر ) 370.80

 گیریم. دالر در نظر می 370.89

 شوداستفاده می Xروشی که در این مطلب برای محاسبه نرخ ارزش اضافی در آیفون)

همانند روشی است که کارل مارکس نرخ ارزش اضافی در تولید نخ )صنایع نساجی( را 

پوند است ...  52ای مزدها هفته»محاسبه کرد. مارکس در جلد اول کتاب سرمایه نوشت: 

 430پوند =  80شود. بنابراین، ارزش اضافی در این مورد پوند می 510قیمت نخ برابر با 

11=  52/80نابراین نرخ ارزش اضافی پوند است. ب 510 –پوند 

13
1درصد است(153

 

ی بخش متغیر ارزش کل آیفون مشکل سازتر است. ما با محاسبهی متغیر: سرمایه

ند. در کرو هستیم که اطالعات ]مربوط به[ دستمزد را منتشر نمیکاری اپل روبهمخفی

یِ اطالعات کافی در مورد هزینهما  ی دیگر اشاره کرد. اوالًها باید به دو مسئلهمورد داده

یروی کار ی ناپل برای تحقیق و طراحی اولیه آیفون را در اختیار نداریم. ما معتقدیم هزینه

ف های مختلها در مدل، چون این هزینه توان نادیده گرفتدر تحقیق و طراحی اولیه را می

اچیز دیدتر خیلی نهای جیِ تحقیق و توسعه برای آیفونآیفون پخش شده و سهم هزینه

 است. 

های های دستمزدی بین کارگرانی که بخشهای شفافی در مورد تفاوتثانیاً، ما داده

ی را های دستمزدسازند، نداریم. این تفاوتمختلف آیفون را در کشورهای گوناگون می

سازند، هایی که قطعات مختلف آیفون را می، چون اکثر شرکت تواند نادیده گرفتمی

ست. توجه نیجا قابلهای دستمزدی در آنای قرار دارند که این تفاوتناطق دستمزدیدر م

 کنیم و استخراجدر واقع چون صورتحساب دستمزد را بر اساس وجه تولید حساب می
                                                      

 65سرمایه، ص  .1
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کنیم. ما این که آن را کاهش دهیم، متورم میگیریم، بیش از آنمواد خام را نادیده می

دالر( بر  24.55ی متغیر )سرمایهمان از گیریم تا طرحمی مفروضات را برای این درنظر

اساس مواد پشتیبانی، مونتاژ و بازرسی قابل قبول باشد و این میزان احتماالً کار مولد مصرفی 

 زند.در روند تولید آیفون را بیش از اندازه تخمین می

 

 دالر 999ارزش کل آیفون: 

 دالر 370.89(: cی ثابت )سرمایه

 دالر 24.55(: vی متغیر )سرمایه

 (sارزش کل = ارزش اضافی ) -ی متغیر( ی ثابت + سرمایه)سرمایه

 دالر 603.56دالر =  999 –دالر(  24.55دالر +  370.80)

دالر ارزش اضاف به  603.56شود، اپل دالر فروخته می X ،999هر بار یک آیفون

 کند.شکل پول کسب می
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 (s( / ارزش اضافی )vی متغیر )= سرمایه 603.56/  24.55=  2458%

های آوری شده از مثالبرابرِ نرخ استثمار جمع 25درصد است. این نرخ  2458نرخ استثمار 

ی ( است. به عبارت دیگر، کارگران سازنده1867) سرمایهمارکس در جلد اول کتاب 

تر از کارگران نساجی انگلستان در قرن نوزدهم برابر بیش 25آیفون در قرن بیست و یکم، 

 شوند. استثمار می

 گوید؟درصد به ما چه می 2458عدد 

گوید بخش بسیار کوچکی از کار ِ روزانه به ارزش مورد نیاز کارگران این عدد به ما می

ای از روز توسط کارگر صرف شود و بخش عمدهبه عنوان دستمزد اختصاص داده می

دار را افزایش دهند. هرچه نرخ استثمار باالتر شود تا کاالها را بسازند و ثروت سرمایهمی

 شود. تر میباشد، ثروتِ سرمایه توسط نیروی کار نیز بیش

 

 پیوست

( توزیع جغرافیایِ کل سود 2011) 3دریکو جیسون دِ 2، گِرِگ لیندِن1کنت ال. کرامر

شان را تحلیل کردند. آنها در مطالعه 4کنندگان اولیه آیفونشده توسط عرضهکسب

انداز داد را به نیروی کار و مواد تقسیم کردند و از یک چشمهای درونهزینه

اد( ی ثابت )موغیرمارکسیستی تالش کردند سهم تقریبی ارزش اضافی )سود کل(، سرمایه

تعیین کنند. ما با استفاده از این  4ی متغیر )نیروی کار( را در ارزش کل آیفون و سرمایه

 را تعیین کنیم.  4توانیم نرخ استثمار آیفون ی سرانگشتی میجدول و یک محاسبه

                                                      
1. Kenneth L. Kraemer 

2. Greg Linden  
3. Jason Dedrick 
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 درصد است. )سودِ اپل +  73، 4سهم تقریبی ارزش اضافی از ارزش کل آیفون

ز اپل + سودِ کشورهایِ امارات، تایوان ژاپن، های آمریکایی غیر اسود شرکت

 کره جنوبی+ سودهای نامشخص(

 درصد است.  21.9ی کل مواد اولیه سهم هزینه 

 درصد است که سهم نیرویِ کار غیرچینی  5.3ی کل نیروی کار سهم هزینه

 درصد است.  3.5

 ی نیروی کار غیرچینی شامل دستمزد در نظر بگیرید که بخش اعظمی از هزینه

کارمندان ارشد و مدیریتی است )کارگران غیرمولدی که دستمزدهایشان از 

درصد از  1.5توانیم فقط شود(. پس قاعدتاً میسهم ارزش اضافی پرداخت می

رصد و سهم د 1.8ی متغیر را در نظر بگیریم. سهم کارگران چینی سرمایه

 ی متغیر است. از کل سرمایه 1.5کارگران مولد غیرچینی 

  ( 73/ 3.3درصد = ) 2277، معادل 4با توجه به این ارقام نرخ استثمار آیفون

 است. 

 

 

 

 منابع
1. Anwar M. Shaikh and E. Ahmet Tonak, Measuring the Wealth of 

Nations. The Political Economy of National Accounts (Cambridge: 

Cambridge University Press), 1994. 

2. Baruch Gottlieb, A Political Economy of the Smallest Things, New 

York: ATROPOS Press, 2016. 

3. Brian Merchant, The One Device: The Secret History of the 

iPhone (New York: Little, Brown and Company), 2017. 



 

 
 

 خسرو صادقی بروجنیی / ترجمه کونتیننتالتری 339

4. Kenneth L. Kraemer, Greg Linden and Jason Dedrick, ‘Capturing 

Value in Global Networks: Apple’s iPad and iPhone’, Personal 

Computing Industry Center, July 2011. 

5. Karl Marx, Capital, volume 1 (New Delhi: LeftWord Books), 2014. 

6. Pun Ngai and Jenny Chan, ‘Global Capital, the State, and Chinese 

Workers: The Foxconn Experience,’ Modern China, vol. 38, no. 4, 

2012. 

Tricontinental: Institute for Social Research, In the Ruins of the 

Present, Working Document no. 1, 2018 

 
 

 منبع اصلی: 
 

The Rate of Exploitation: The Case of the iPhone 

https://ucl.rl.talis.com/items/89B0DB0B-8CAC-7792-AF06-5FAA8F37E183.html
https://ucl.rl.talis.com/items/89B0DB0B-8CAC-7792-AF06-5FAA8F37E183.html
https://www.thetricontinental.org/working-document-1/
https://www.thetricontinental.org/working-document-1/
https://www.thetricontinental.org/the-rate-of-exploitation-the-case-of-the-iphone/




 

1 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
ویکم به سمت مرکز اقتصاد آیا چین در قرن بیست 

 جهانی حرکت خواهد کرد؟

 آمدهاها، پیاندازها، محدودیتچشم

 

 کوملوسی  وآندر

 سیدرحیم تیموریی ترجمه

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 ویکم چین در قرن بیست 342 

ای عمومی در تاریخ این پرسش عنوان مناظره 1«ویکم به چین تعلق دارد؟آیا قرن بیست»

استاد  نیل فرگوسنمشهور است.  2ی مانکدر تورنتو بود، که به نام مناظره 2011ژوئن  17

ی اقتصاد و تجارت استاد اقتصاد مدرسه 3لیدیوید دائوکو هاروارد و تاریخ دانشگاه

ان انگار سیفرید زکریا خبرن، هوا در پکن دالیلی در توافق با این پرسش ارائه کردندشینگ

-1977ی اسبق آمریکا )وزیر خارجه هنری کسینجرو  4ی فارین افرزو سردبیر نشریه

]با اجرای سیاست معروف به دیپلماسی « سازی رابطه با چینعادی»( نیز که محرک 1973

[ بود، در سوی دیگر جدال بودند )گریفیتس و لوسیانی، 1970ی پینگ پنگ در دهه

درصد  20درصد مخالف و  40درصد از مخاطبان موافق پرسش،  39(. در آغاز 2011

درصد افزایش یافتند.  62درصد و مخالفان به  38بودند؛ در ادامه آرای موافقان به مردد 

تنها اهمیت باالی موضوع در سطع عمومی را خاطر نشان کرد؛ در عین حال مناظره نه

ی دهیِ بله/خیر را آشکار کرد. پروفسور لی پاسخمشکالت طراحی پرسش با ساختار ساده

جهانی را  5یطلبی این کشور برای سلطهما هرگونه جاهمدعی ظهور چین قدرتمند بود ا

رد کرد. وی تأکید داشت آرزوی چین ایفای نقش در یک جهان چندمرکزی بر مبنای 

است. موضع وی نزدیک به دیدگاه کسینجر بود، کسینجر نیز به ترقی چین  6«هماهنگی»

                                                      
1. Andrea Komlosy, ‘China’s Move towards a Global Economic Core in the 

Twenty-First Century? Prospects, Constraints, Consequences ’, REVIEW, 

XXXVI, 3/4, 2013, 351-85.  
گذاری است که هایی درباره موضوعات عمده در سیاست( مجموعه مناظرهMunk Debatesی مانک )مناظره .2

( است که توسط پیتر Aureaبنیاد اوریا ) شود. برگزارکننده آنهر شش ماه یک بار در تورنتو در کانادا برگزار می

ها در تورنتو مناظره مونک برگزار شده است. مناظره 2۳تاکنون  2۰۰۸از سال  مونک و همسرش مالنی تاسیس شد.

شکل  هایشوند و توسط رسانهتر میهایی که با به شهرت رسیدن این برنامه هر بار بزرگشوند، در سالنبرگزار می

 م.-نی پوشش داده می شونددهنده افکار جها
۳. David Daokui Li 
4. U.S journal Foreign Affairs 
5. Dominance  

6. Harmony  



 

 
 

 ی سیدرحیم تیموریکوملوسی /  ترجمه وآندر 343

ار اصالً قادر به این کاذعان داشت اما معتقد بود چین برای رهبری جهانی آماده نیست یا 

(. بنابراین فرگوسن هم در پنداشت خود از میراث تاریخیِ یک 2011نیست )کسینجر، 

موفقیت  1پاییی مطلق سرزمین و جمعیت، و هم در درک خود از همطوالنی، اندازه-قرن

ی همثاببه –ی مصرف ی صادرات بلکه در حوزهآمیز چین در توسعه نه فقط در زمینه

تا حدی تنها بود.  -شود ی جهانی منتج میی اصلی رشد پایدار که به سلطههاشاخص

عنوان هذا، استدالل فرگوسن برآمده از دو تحول بود. نخست، وی ترقی شرق آسیا بهمع

دید؛ که اکنون به یک می 2ایِ هژمونیمرکز جهانی آینده را بخشی از انتقال چرخه

ن شگام بوده، تغییرمکان یافته است. فرگوسن بدوهای طوالنی پیجهانی که مدتی منطقه

؛ 1998؛ فرانک، 2011، هاوتاَبلوس/ وان) 3«واگرایی بزرگ»که اشاره کند، دیدگاه این

تفسیر  «همگرایی بزرگ»(را پذیرفت که ترقی چین را تغییر مسیر به سوی 2000پومرانز، 

 -ی اروپات متحده و اتحادیهایاال -ی افول غرب کند، پذیرفت. دوم، فرگوسن بر مسئلهمی

کرد.  کنند، تأکیدهای اصلی که ترقی و صعود چین را امکان پذیر میعنوان پیشرانبه

برای چین هموار شد،  2008مطابق دیدگاه فرگوسن این مسیر با بحران اقتصادی جهانی 

ی صادرات ارزان به مرکز بزرگ مصرف و تقاضای که این کشور از تولیدکنندهطوری

ی سالهی پنجاینده برای تولیدات داخلی تبدیل شد. فرگوسن در تأیید مدعای خود برنامهفز

رسمی را شاهد آورد که -و سایر اسناد رسمی حکومتی و مدارک سیاسی نیمه 4چین

 است.« آوری برای مردماولویت بخشیدن به ثروت»ها بر گذاری آنهدف

دهای ارزشمند جهانی را سال گذشته و قبل از آن، دستاور 30چین در طی 

ی اجتماعی برای خود تضمین ی اقتصادی و هم توسعههم به لحاظ توسعه

                                                      
1. Catching-up  

2. cyclical shift of hegemony 
۳. Great Divergence 

4. National People Congress of the PR China 2011-2015 
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ی گرایانهی توسعهی بقا به مرحلهآمیز از مرحلهطور موفقیتکرد، و به

گام برداشت و از کشوری با درآمد پایین به سطح درآمد متوسط  1جدید

نقش تاریخی  2گراجمع اقتصادی یارتقا یافت. در این فرایند، الگوی توسعه

سال آینده،  15-10دهد که چین طی خود را بازی کرد. روندها نشان می

ی )مؤسسه شرایط و ظرفیت تبدیل شدن به کشوری با درآمد باال را دارد

 : مقدمه(.2011 3چینی اصالحات و توسعه،

 ی چینیمؤسسهچهارم جمعیت جهان را داراست، اما طبق استدالل گزارش چین یک

اصالحات و توسعه تنها چهار درصد از مصرف جهانی را دارد. بنابراین، گزارش از تغییر 

گذاری به مصرف برای تبدیل شدن چین به یک قدرت مصرفی جهانی جهت از سرمایه

 (.164: 2011ی چینی اصالحات و توسعه، کند )مؤسسهپشتیبانی می

ترقی شرق آسیا و ارتقای چین به مرکز  ی مونک،جدای از آرای مخاطبان مناظره

ط در عنوان گرایش مسلطور گسترده بهاقتصادی، حتی اگر هژمون جهانی نشود؛ امروزه به

انداز غرب که روند فوق از چشماقتصاد و ژئوپولتیک جهانی پذیرفته شده است. در حالی

را آن غرب دارندشود، ناظرانی که دید انتقادی نسبت به با ترس، و طرد، نگریسته می

کنند تفسیر می المللتر در توزیع ثروت و روابط بینی حرکت به سوی برابری بیشمثابهبه

داری برای غلبه بر مشکالت انباشت سرمایه امید دارند و به مشارکت در جهانی پساسرمایه

رین تی توأم با ترس و امید بهیک از دو اندیشههیچ (. شاید2006؛ فرانک، 2007)اریگی، 

ها ارائه نکنند، شرایطی که به حرکت موفقیت مبنا را برای ارزیابی شرایط و محدودیت

هایی که احتماالً مانع چین در تبدیل شدن به قدرت آمیز چین منتج شده یا محدودیت

ی چند مرکزی قدرت جهانی ران برای ایجاد تغییر از هژمونی غربی به یک موازنهپیش

 خواهد بود.
                                                      
1. New developmente-oriented stage 

2. aggregrate-oriented 
۳. China Institute for Reform and Development 
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(، از غیاب آنچه وی 55: 2011ی مانند زکریا )در گریفیتس/لوسیانی، شکاکان غرب

کنند. این ( طرفداری می1997نامیده )زکریا، « لیبرالیسم مشروطه»یا « لیبرال دموکراسی»

کنند، بنابراین های جدید را فراهم میها امکان نوآوری و سازگاری با فعالیتمؤلفه

 با اعتراض کسانی مواجه هستند که ظرفیت هاپیشرفت چین یک چالش جدی نیست. آن

ی ی اصالحات اقتصادراهبری رهبری سیاسی )به عبارت دیگر: سرشت اقتدارگرایانه

بینند. از دیدگاه هوانگ های غربی میمزیت این کشور در برابر دموکراسیچین( را 

 هایی تکنولوژی ماساچوست، ایجاد زیرساختیاشنگ اندیشمند سیاسی مؤسسه

گیری و مالکیت زمین در دست دولت که قدرت تصمیمی رشد ملی هنگامیبرندهپیش

 (. 2008متمرکز باشد، مؤثرتر است )یاشنگ، 

هاروارد نیز سناریویی محتمل برای فروپاشی تمدن غربی دو اندیشمند تاریخ از دانشگاه

ی طالعههد. مدویکم رخ میها در انتهای قرن بیستبینی آناند، که طبق پیشارائه کرده

ها، که بر فوریت اقدام متقابل تأکید کرده، بر تداوم حیات انسانی بعد از دیستوپیایی آن

ومیرهای بزرگ و ی جهانی پس از مرگی بزرگ اشاره دارد. از دل ویرانهیک فاجعه

پاشی فرو»های انسانی پس از های ویرانگر، و تجدیدساخت سرزمینیِ سکونتگاهسیل

کند و ظهور می 1«جمهوری دوم خلق چین»(، 2093تا  2073« )رت انبوهگسترده و مهاج

ا را از هگیرد. ما اطالعات و دادهدست میالمللی را بهرهبری زندگی انسانی و روابط بین

منتهی  شود تا تحولی را که به فاجعهتاریخ چینی دریافت خواهیم کرد، که دست به کار می

دست به 2090رهبریتِ ایجاد ثبات در جهان را از سال  دشده بازنویسی و چین را قادر کن

دهد در شرایط بازخیزیِ چین، بار دیگر گیرد. رهبری سیاسی قدرتمند به بشر اجازه می

 مکان یابد. 

نی ی آن رشد نامحدود، حیات انسای یادشده از تغییر مدل اقتصادیِ که در نتیجهمطالعه

اعی کند. این مطالعه همسو با ادبیات علوم اجتمدر کره زمین را تخریب کرده، پشتیبانی می

                                                      
1. Second People’s Republic of China 
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 داری توصیفی بحران نهایی سرمایهمثابهاست، که بحران کنونی را به 1گویانهآینده

بار و هم هم امکان سناریوهای فاجعه 2ی دوشاخه شدن جهانیدر لحظه کند و طبق آنمی

دارد.  ی پایدار و نسبتاً برابر وجوددارانههای بدیل برای ایجاد جهان پساسرمایهامکان گزینه

اند که بر جهانی به اشتراک گذاشته-این دورنگاه را اندیشمندان طرفدار رویکرد سیستم

؛ 2006؛ فرانک، 2007جهانی و انباشت، تکیه دارد )اریگی، هژمونی  3ایِ تغییرات چرخه

 افولجا، چین نماد امید است و توان جایگزین با هژمونی روبه(. در این2013والرشتاین، 

 غربی را دارد.

سبت نگرانه یا امیدوارانه نیک از دو دیدگاهِ شکاین مقاله در نگاه به چین طرفدار هیچ

ک که ظهور یسپارد؛ صدای کسانیبه هر دو صدا گوش میی ما به چین نیست. مطالعه

های مثبت و کنند )با تمام داللتبینی میالمللی را پیشچین مقتدر درون تقسیم کار بین

ی کنند اما همزمان دربارهکه موفقیت چین را تصدیق میانتقادی آن(، و صدای کسانی

ی مدت، پایداری و یکپارچگانداز تحول از حرکت سریع اقتصادی به ثبات بلندچشم

ثبت ی ایفای نقش جهانیِ ماجتماعی )برمبنای یک سناریوی رشد پایدار( که به چین اجازه

-ی عزیمت چین به سمت اقتصادما با طرح موضوع کلی درباره 4را بدهد، تردید دارند.

ک اای تجربی از بخش پوشکنیم، سپس استدالل خود را با مطالعهشروع می 1978بازار در 

 .رسانیمدهیم، و مطالعه را با وانگری نظری به پایان میبسط می

 

 

                                                      
1. Prognostic  

2. Global Bifurcation 
۳. Cyclical Shifts 

و  (2۰12ی چینی وجود دارد، از جمله در: نوالن)آمیز نسبت به معجزهی برآورد اغراقتردید جدی درباره. 4

 .(2۰14کراسیلشیکوف )
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 جهانی ورود چین به اقتصاد

چین  دهدنشان می« آیا چین در حال خرید جهان است؟»پیتر نوالن در کتاب خود با عنوان 

قویت المللی، تهای رقابتی در سطح بینی شرکترغم دستاوردهای بسیار در توسعهبه

ها و تأمین منابع جهانی، و گذاری، افزایش مهارتگذاری، ایجاد ظرفیت سرمایهسرمایه

، بریتانیا، ویژه آمریکانوز در مقایسه با کشورهای با درآمدباال بهایفای نقش کنشگرانه، ه

ی توسعه است. وی به بحران اقتصادی جهانی دههآلمان، فرانسه و ژاپن، کشوری درحال

ها و نهادهای مالی غربی را در رقابت بین المللی کند تا موفقیت شرکترجوع می 1970

رمایه در سابقه تراکم سویژه در نتیجه روند بیاز طریق آزادسازی اقتصادی اثبات کند، ب

کنندگانِ سیستمی که بر منابع، برندها، های اقتصادی تعداد اندکی از ادغامهمه بخش

درصد سهم بازار را بدست  100های عرضه کنترل داشتند تا تکنولوژی و زنجیره

های به مکان (. کسب و کارهای کم منفعت فروخته شدند یا16-20: 2012آوردند)نوالن، 

در مراکز  1تحقیق و توسعهسپاری شدند، در حالیکه اتاق فرمان و دفاتر پیرامونی برون

2قدیمی باقی ماندند. اگرچه وابستگی شرکت چندملیتی
به دلیل  به یک دولت خاص 

گیرد، و های پردرآمد صورت میها عمدتاً میان مکانیابد همکاریها کاهش میادغام

ترین سطح رنجیره تولید ادغام سعه را دربهترین حالت در پایینکشورهای درحال تو

 کند.می

 2008حکومت بریتانیا در سال  3پیمایش انجام شده توسط وزارت صنعت و تجارت

گذاری کل درصد از سرمایه 60کمپانی جهانی را رده بندی کرد، نشان می دهد  1400که 

 100گیرد، درحالیکه در شرکت رده باال صورت می 100در  R&Dدر تحقیق و توسعه 

و  22: 2012شود)نوالن، انجام می R&Dدر گذاری درصد سرمایه 1شرکت رده پایین 

                                                      
1. R&D 

2. MNC 

۳. DTI 



 ویکم چین در قرن بیست 348 

شرکت از میان  1400مورد از  37عالوه، تنها و صفحات بعد(. به 49صفحات بعد، 

شرکت متعلق به برزیل،  34کشورهای با درآمد پایین و متوسط بودند، که از میان آنان نیز 

 2010تا  2009های و سال 2002و  2001روسیه، هند و چین بود )کشورهای بریک(. بین 

پنجم افزایش یافت، های رده باالی جهانی تا سهدر کمپانی R&Dگذاری بر روی سرمایه

 گذاری در پیشرفت تکنیکی به یک منبع مهمِ مزیت رقابتی تبدیل شد.که سرمایهطوریبه

ای به این رقابت جهانی وارد شدند که تراکم باالی چین و سایر کشورها، در برهه

 ها را تضمین و مسلم کرده بود. های غربی، رهبری جهانی آنشرکت

محور -خود یکه حکومت چین و حزب کمونیست مدل مائوئیستیِ توسعههنگامی

ایین و مهارت کم از مراکز سپاری تولیداتِ با دستمزد پرها کرد، برون 1978را در سال 

ی این مراکز برای غلبه بر بحران بود. غربی به کشورهای در حال توسعه در رأس برنامه

بخشی و بسیج دهقانان از مناطق داخلی به مناطق ساحلی از طریق ترویج چین با تحرک

های مهاجرت داخلی در کشاورزی دهقانی، و با رفع محدودیت 1«نظام مسئولیت خانوار»

ند. از ی کاالی جهانی تغییر ایجاد کو اقتدار بر مناطق تولید صادراتی، توانست در زنجیره

با  -سا آهای غولهای تحت مالکیت دولت به شرکتسوی دیگر، دگرگونی از کمپانی

صورت  -های استراتژیک اقتصادهدف نزدیکی به استانداردهای غربیِ رقابت در بخش

های تحت مالکیت دولت هستند و به بعد(. این شرکت به 59: 2012گرفت )نوالن، 

                                                      
1. Household Responsibility System 

 "اصالحات و سیاست گشایش اقتصادی"ترویج شد، بنیاد اصلی  197۸-۸۳های نظام مسئولیت خانوار که بین سال

های تحرک بخشی محدودیتمند کرد. در مرحله نخست بود. این ابداع دهقانان را به تولید و فروش برای بازار توان

های روستایی و شهری بنگاه"و بسیج دهقانان برچیده شد، که به دهقانان اجازه داد در شهرهای نزدیک در 

( که تحت مالکیت جمعی بود کار کنند. نگاه کنید Township and Village Enterprises(TEVs))"کوچک

های چین قادر نبود از مهاجرت کارگران دهقان به استانهذا، حکومت (. مع2۰۰2( و یونگر)۳62: 2۰۰7به: اریگی)

های کاری جدید خود، از بابت حمایت از خانواده ساحلی ممانعت کند. کارگران در غیاب سیستم ثبت خانوار در مکان

های اجتماعی مطمئن بودند، بنابراین فقدان امنیت اجتماعیِ کارگران گاه قبلی خود و تأمین مراقبتدر سکونت

 (.2۰۰5اجر جبران شد. نگاه کنید به: پون)مه
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م گذاران بخش خصوصی، هکه مشوق پایهتقاضای بخش عمومی متکی هستند. در حالی

در جمهوری خلق و هم از بین دیاسپورای چینی، کاهش موانع حقوقی، اعتبارات حکومتی 

گران بود، این ارزان، و نبود هرنوع الزام برای حمایت و تأمین امنیت اجتماعی کار

ان الوصف، تعداد کارگرهای دولتی سیاست حمایت از نیروی کار را حفظ کردند. معغول

 یتنها عرضهها کاهش یافت، این رویه نهها و اخراجسازیتحت حمایت طی خصوصی

کار برای استخدام در واحدهای خصوصی را افزایش داد بلکه ریسک آغاز فعالیت نیروی

 مالکیت خصوصی را به همراه داشت. وکارهای تحتکسب

 1978ی درصد باالی مالکیت جمعی است که بعد از سال دهندهجدول یک نشان

ت که قرار گرف« های روستایی و شهری کوچکبنگاه»تحت تأثیر تحول حاصل از ایجاد 

های جدول همچنین نشان می دهد به دهقانان امکان کار در شهرهای نزدیک را داد. داده

مالکیت خصوصی افزایش سریع یافته که البته به معنی کاهش مالکیت  1997ز سال بعد ا

 دولتی و جمعی است. 

 سهم اشکال مختلف مالکیت در چین :1جدول 

 مالکیت غیرعمومی مالکیت عمومی 

تحت  سال

مالکیت 

 دولت

 فردی دارانهسرمایه مالکیت جمعی

گذاری سرمایه تعاونی

 مشترک

1952 19.1 1.5 0.7 6.9 71.8 

1957 33.2 56.4 7.6 0.0 2.8 

1978 56.2 42.9  0.9 

1997 41.9 33.9 24.2 

2005 31.0 8.0 61.0 

 2011منبع: آالن شیواجین دینگ، دانشگاه اقتصاد و مالیه شانگهای، 
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های چینی در اقتصاد جهانی، باید توجه داشت تولید هنگام ارزیابی نقش شرکت

مالً مالکیت دولت دو الگوی کاهای استراتژیک تحتشرکتپیمکانکاری خصوصی و 

باال از  پذیر در معرض فشارکاری یک بخش آسیبپیمان-متمایز هستند. تولید قراردادی

بودن و کارانی است که تنها قادرند با تولیدکنندگان چینی به دلیل دسترسجانب پیمان

از شرایط تأمین خوابگاه برای که آرزو دارند  -تحرک پذیری نیروی کار مهاجر ارزان

اشند )پون، سروکار داشته ب -عنوان نردبانی برای صعود اجتماعی استفاده کنندکارگران به

اال قرار ی کترین جایگاه زنجیره(. شرکت مپیمانکار چینی در پایین2011؛ اسچرر، 2005

ای برد. تقاضهای کوچک خانوادگی پیش میدارد، و اغلب قراردادهای فرعی را با بنگاه

باال برای نیروی کار مهاجر اثر مثبت بر اقتصاد روستایی دارد، هم از بابت جذب نیروی 

نفس و هم از بابت ایجاد تحرک در کشاورزی کوچک و مبتنی بر خانوار در کار تازه

 (.81: 2011مناطق روستایی در بکارگیری مهاجران در کار بدون دستمزد )کوملوسی، 

های دولتی به کارگران شهری اتکا دارد. این بخش تحت برعکس، بخش بنگاه

حمایت حکومت به سطح رقابتی باال ارتقا یافت. دنبال کردن رویکرد تمرکزگرا از نوع 

غربی آن، پیوستن به جریان جهانی به منظور افزایش سرمایه، بهبود تکنولوژی و تأمین 

 گذاری خارجی، فرصتهای سرمایهبرداشتن محددیتهای اصلی زمانه بودند. منابع، الزام

نی چی هایشرکتی را فراهم کرد. نوالن فهرست غول-مشارکت خارجی و همکاری بین

فتی، های نهای استراتژیکی چون ساخت نیروگاه، قطارهای پرسرعت، کمپانیدر بخش

(. این 55: 2012کند )نوالن، داری، هوافضا، تجهیزات مخابراتی و غیره را ارائه میبانک

رژی، با آالت، انها از طریق رونق بخشیدن به تقاضا برای زیرساخت، سازه، ماشینشرکت

ال رو به تقاضای داخلی از سوی یک اقتصاد سریعاً در حی اقتصاد پیوند یافتند، ازاینبقیه

شرکت برتر اعالمی  500های شرکتیِ چینی توانستند به فهرست رشد متکی بودند. غول

 های تحتبا این حال، شرکت و فهرست مجله فوربس راه یابند. 1فایننشیال تایمزسوی از 

                                                      
1. FT 500 
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وسعه هایی چون تحقیق و تمالکیت دولتیِ چین در مقایسه با کشورهای پردرآمد و در زمینه

R&D.برندها و بازارهای صادراتی، عملکرد پایینی داشتند ، 

سازیِ به جهانی ایی فرایندههای بزرگ چینی عالقهدر میان شرکت

منظور اطمینان از عرضه، همکاری تکنولوژیکی و تضمین فعالیت شان بهگذاریسرمایه

گذاری مستقیم های چرخش قرن وجود دارد. جریان خروجی سرمایهبازارها در سال

با یک شیب پایدار  2007تقریباً هیچ بود، تا سال  2000چیم در سال  1خارجی خروجی

 59نرخ رشد شتابان به خود گرفت ) 2010تا  2008د دالر(، و از میلیار 19رشد کرد )

های بزرگ چینی برای ادغام، کسب (. شرکت 2011جوالی  27میلیارد دالر( )چین دیلی، 

 سود و مشارکت در بازارهای جهانی شروع به تقال کردند. 

، الگذاری چین در کشورهای با درآمد بای افزایش مقدار مطلق سرمایهبا مالحظه

اند نی ظرفیت این کشور نگراگرا درباره، همانطورکه مفسران شکدلیلی وجود ندارد که 

های ی اخیر برخی از داراییچین در دهه. «چین در حال خریدن جهان است»فرض کنیم 

نقل، و صنعت خریداری کرد که از وهای معدن، حملکشورهای پردرآمد را در بخش

، ادغام 2005در سال  2توسط لنووو IBMد شرکت کامپیوتری ترین آنها باید به خریمهم

( 98: 2012)نوالن،  2010در سال 4سوئد توسط شرکت جیلی 3سازی ولووکمپانی اتومبیل

                                                      
1. FDI outflows 

2. Lenovo 
۳. Volvo 
4. Geely 
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در  2توسط گروه کاسکو 1یونان پیرائوس کانتینری ساله ترمینال 35ی امتیاز یا موافقتنامه

 3( اشاره کرد.2014فوریه  5)دویچلند نیوز،  2009سال 

طور پیوسته موقعیت خود را در چین از طریق های غربی نیز بهدر همین حال شرکت

 106به  2002میلیارد دالر در سال  52های چینی از گذاری در شرکتافزایش سرمایه

زوده، فروش و صادرات، بهبود ، به دلیل مقادیر باالی ارزش اف2010میلیارد دالر در سال 

های مشترک با گذاریی غربی سرمایهبیش از همه، خودروسازان عمده 4بخشیدند.

های تولید ارزان و بازار بزرگِ مهیا از سوی یک های چینی رقم زدند تا از هزینهشرکت

ی ارزش بازارهای نوظهور سازیِ زنجیرهجهانی 5طبقه متوسط روبه گسترش منتفع شوند.

رارداد های فراملیتیِ عرضه، قا به روی سودطلبان غربی گشود و صنایع محلی را در زنجیرهر

ر درون کشو در ما هایشرکت» یکاری درگیر کرد. طبق استدالل نوالن جملهو مقاطعه

( را در 1993-97، تفکر رابرت ریچ وزیر کار اسبق آمریکا )«کنندمی ایجاد آنها موقعیت

ها که آن»( و 1990« )ما که هستیم؟»با عناوین  6روارد بیزینس ریویواهی وی دردو مقاله

ا ی ملیِ صنایع آمریکدهد؛ پاسخی بر این واقعیت که شالوده( بازتاب می1991« )هستند؟

  7کشوری زیرورو شده است.-گذاری بینالمللی و سرمایههای بیناز طریق ادغام

                                                      
1. Piraeus Container Terminal 
2. Cosco-Group 

متوقف شد، اما  2۰15های بعدی در بندر پیرائوس توسط جناح چپ حکومت یونان در ژانویه سازیخصوصی .۳

 . 2۰15مجدداً تحت فشار بستانکارانِ اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به جلو رفت؛ نگاه کنید به: بارنارد، 

های آمریکایی و آلمانی را در چین های شرکتهای مستقیم خارجی و تملکگذاری( سرمایه۸4-95: 2۰12نوالن) .4

 کند.های اقتصادی فهرست میبر حسب بخش

از جمله باید به مشارکت فولکس واگن، جنرال موتورز، هیوندای، تویوتا، سیتروئن، فورد، بی ام و، مرسدس بنر و  .5

 اشاره کرد. 2۰1۳فیات در سال 

6. Harvard Business Review 
 11: 2۰12نوالن،  .7
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 2یه چینتوسط شرکت نفت فالت قار 1لوکالخرید کمپانی نفتی یونی 2005در سال 

های نفتی چینیِ تحت مالکیت دولت کمپانی 3دلیل مخاطرات امنیت ملی متوقف شد.به

که به میزان زیادی وابسته به واردات نفت بودند، درپی یافتن یک جای پای محکم در 

دچار ساختاری شدیداً انحصاری بود.  1990ی المللی بودند که در انتهای دههبازار بین

وقعیت در پی کسب یک م 4رویداد مشابه دیگر هنگامی بود که شرکت چاینالکو

بود. همین روش از سوی  2009در سال  5استراتژیک در شرکت معدنی استرالیاییِ ریو تینتو

ها و (. شرکت2014دسامبر  7کار رفت )لوموند، در قبال چین به 6یک شرکت فرانسوی

های غربی بر خالف تعهد خود به حرکت آزاد سرمایه، بازارهای خود را به روی دولت

وق ها را به جای خرید شرکت به تملک سهام ساین سیاست چینی جویندگان چینی بستند،

گذاری چین را به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای ها همچنین سرمایهآن 7داد.

 نوظهور تغییر مسیر دادند.

تا  2000بین  درحالیکه است، برعکس، نشده وارون جهانیمسیر مالکیت تا به امروز،

هشت برابر شد،  8به مقصد کشورهای خارجی ستقیم چینگذاری مسرمایهمجموع  2009

 هنوز حقیقت ؛ اما در«چین در حال خریدن جهان است»ها داغ شد که این بحث در رسانه

                                                      
1. Unilocal 

2. CNOOC 

( 2۸۰-۸۳: 2۰۰7های اریگی)های بین المللی داشت و با جزئیات زیاد در کتاباین رویداد بازتاب زیادی در رسانه .۳

 ( تحلیل شد.۸۰-99: 2۰12و نوالن)
4. chinalco 
5. Rio Tinto 

6. Club Mediterranee by Fosum 

و برای تسهیل ورود به بازار چین  -های چین استقبال گذاریهای سیاسی و تجاری غربی از سرمایهسایر گروه .7

 (.2۰14دسامبر  7شراکت کردند)لوموند، 

۸. FDI outward stock 
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دارد و جریان ورودی  وجود گذاری مستقیم خارجی چینسرمایه در بزرگی کسری

م اری مستقیگذتر از سرمایهبه این کشور بسیار بیش 1گذاری خارجی مستقیمسرمایه

گذاری چین در کشورهای پردرآمد خارجی چین در سایر کشورها است. بعالوه، سرمایه

میلیارد دالر  500میلیارد دالر در مقایسه با  27عدد آن  2009ناچیز است: در سال 

درصد از  67و پس از آن(. تنها  95: 2012گذاری غرب در چین است )نوالن، سرمایه

کنگ و به هنگ 2009گذاری مستقیم چین در سال سرمایه جریانات خروجی مجموع

 (.2014جوالی  7و دیلی چین،  2012:95ماکائو روانه شد )نوالن، 

گذاری خارجی از طریق فعالیت تولیدکنندگان همچنین در درون کشور چین، سرمایه

های استراتژیک تحت مالکیت دولت تفاوت دارد. بخش خصوصی چین با شرکت

ان ی عملکرد تولیدکنندگشود، چه نتیجهولید بخش خصوصی جهانی میکه تهنگامی

های دیاسپورا باشد یا فعالیت تولیدکنندگان سرزمین اصلی چین، طی این فرایند شغل

ارکردهای یابند تا کنیازمند مهارت پایین از چین به کشورهای درحال توسعه تغییرمکان می

جات عنوان مثال در منسوست، ارتقا یابند. بهشغلیِ که حفظ آنها در درون کشور ضروری ا

ترین بخشی که تاکنون جهانی شده، گزاره فوق بدان معنی است که ریسندگی یعنی مهم

ا سایر ی آسیایی یشد، اما پوشاک در کشورهای همسایهو بافندگی باید در چین حفظ می

میزان زیادی  به شرکتی-شد. ارتباطات مبتکرانه و بینکشورهای جنوب جهانی تولید می

دی گذاری خصوصی بعبه دیاسپورای چینی و هموارسازی مسیر از سوی آنها برای سرمایه

های نیروی که اصالحات در مقررات کار، هزینه 2006ویژه بعد از سال بستگی داشت، به

 کار را باال برد.

ونقل و ساختمان از طریق های خارجی در زیرساخت، حملگذاریسرمایه

مالکیت دولت، و نهایتاً همکاری شرکای خصوصی در حین ی بزرگ تحتهاشرکت

های چینی با توجه به فعالیت انحصاری خود و شوند. کمپانیاجرای قرارداد، انجام می

                                                      
1. Inward  
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های غربی تری دارند. برعکس، شرکتبیش داشتن امتیازات دولتی، رقبای غربی جذاب

 دهند، و با انتقادِ خود حرکت می ی پستی بااغلب کارگران خود را مانند یک بسته

توجهی به بازارهای کار محلی و ترویج احساسات ضدچینی روبرو هستند )نوالن، بی

 سرمایه،بازدهی خارجی نه بر گذاریی اول، هدف گذاری سرمایه(. در درجه74: 2012

 ترسیدس ای،های واسطهاولیه، کاالهای کشاورزی، نهاده حصول به مواد اطمینان از بلکه بر

سمی در سازیِ روابط به قشبکه .است فروش بازارهای همچنین و تکنولوژی ارتقایافته به

المللی را درون مالحظات استراتژیک چین حک شده که موقعیت چین در تقسیم کار بین

 تر معطوف به چین باشد. گیری آن هرچه بیشقوام بخشد و جهت

ی ببرهای شرق و جنوب شرق ربارهد 1های تطبیقیِ ویکتور کراسیلشیکوفکاوش

ودمندی ی سهای آمریکای التین مطالعهآمیز برخی دولتی صعود موفقیتآسیا و تجربه

 صحبت ادر اینج -ی صعود چین به مرکزبرای تعیین صحت و سقم تفسیرهای خام درباره

خط ی است. کراسیلشیکوف در مطالعه -نیست هژمونیک یا پساهژمونیک هایطلبیجاه از

بیند ی دوم ببرهای آسیای جنوب شرقی، شواهدی نمیی اول و دستهی دستهسیر توسعه

 های سیاسی مختلف در اینرغم نظامی رنسانس آسیای شرقی حمایت کند. بهکه از ایده

یابی آنها از طریق وابستگی به مراکز جهانی تحقق یافت. این کشورها از کشورها، برون

صنعتی و  یی صنعتی، به توسعهی کشورهای پیشرفتهوسعهطریق پیروی از الگوی ت

گستراند. ها را میای از تلهمجموعه 2پیرامونیهذا، موفقیت نیمهتکنولوژی نایل شدند. مع

 هایی بود که گوی سبقت را از دستبه فرض اگر موفقیت حاصل شود، مربوط به بخش

شوند،  های پیرامونی منتقلبه مکان هاداده بودند و بنابراین تعیین شده بود که آن بخش

که مرکزها به یک مسیر جدید وارد شده بودند. مطابق دیدگاه کراسیلشیکوف، درحالی

ی مدرنیزاسیون که با ابزارهای اقتدارگرایانه تحقق یافت، تضمین کارانهویژگی محافظه

                                                      
1. Victor Kraislishchikov  

2. Semi-peripherial Success 
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اال یا آمد بسان درکرد که قدرتِ نیروی کار ارزان در تولید صادراتی بسیج شود، بدین

 ها و تضمین عرضه عملی شود. شرطمنفعت نهایی باالی تولیدکنندگان با کاهش هزینه

الزم برای موفقیت افزایش نابرابری، و همزمان با آن توقف جریان سرریز حاصل از رشد 

دهد چرا ترِ جمعیتی بود. این مسئله توضیح میهای گستردهبه مناطق پیرامونی و الیه

 های تولیدهای ملی و چرخهآمیز که از طریق تالشی صعود موفقیتلیههای اوتکانه

، پیرامونی به مراکز را عملی نکرد. برعکسشد، تغییر اقتصادهای نیمهجهانی تقویت می

کردند یشدند، عقب گرد مها به سطح معنی از توسعه صنعتی نایل میپیرامونهمین که نیمه

د ای نداشتنهای اجتماعی و منطقهتعادلبر عدم زیرا نخبگان محلی تمایلی به غلبه

ه تر های پیچید(. دسترسی به نیروی کار ارزان مانع اجرای تکنیک2014)کراسیلشیکوف، 

بود، انسدادی بر توسعه در سطحی باال و محروم کننده طبقات متوسط آموزش دیده از 

 پیشرفت اجتماعی موردانتظار و موعود.

ر را با ای، این کشوبه نقش چین در بازیابیِ قدرت منطقهکس نباید بدون توجه هیچ

ی منطقه مقایسه کند. نقشی را چین در های کوچک و به لحاظ سیاسی وابستهدولت

های گذشته نیز ایفا کرده بود. این پرسش هنوز به روی محققان گشوده است: آیا سده

 رهای آسیایی پیش ازهایی که کشورهای بزرگ آمریکای التین و ببچین در همان دام

ای هاین گرفتار شدند، قرار خواهد گرفت؟ دالیلی موجه وجود دارند که چین از دولت

مندی دقیق، این کشور را قادر خواهد فوق متمایز باشد زیرا میراث تاریخی، اندازه، و زمان

ا از تنههایی که پیشرفت ببرها را متوقف کرد غلبه کند و این کار را نهکرد بر محدودیت

ا سایر المللی جدید بهای بینسازی منابع عظیم داخلی بلکه با ایجاد همکاریطریق فعال

نوان عاقتصادهای نوظهور در اقصی نقاط جنوب جهانی پیش ببرد. چین ممکن است به

فرض کراسیلشیکوف، بر عمل کند و نهایتاً بر خالف پیش یک قطب واسطه

 رانه غلبه کند.های مدرنیزاسیون محافظه کامحدودیت
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منسوجات و پوشاک: تبلور اصالحات و تجدیدساخت اقتصادی 

 در چین
اک، پوش و ویژه منسوجاتای خصوصی، بهاین قسمت از مقاله به بخش تولید کارخانه

به  کاری جهانیی خالصه کوتاهی از مسئله، گذار از تولید مقاطعهبعد از ارائه 1پردازد.می

ی افزایش درآمد و مصرف را به بخش کنیم که اجازهتولید در سطح باال را بیان می

های تولید در باالترین اندازها و محدودیتتری از جمعیت چین داد. همچنین چشمبزرگ

های رقیب ی مقابل تفسیرمریم. نتایج این مطالعه در نقطهشی کاالیی را برمیسطح زنجیره

ی گذار چین به جایگاه قرار دارد که چالش هژمونی یا دام مدرنیزاسیون را محدودکننده

های دانند. نهایتاً، این پرسش مطرح است که آیا استفاده از مدلمرکزیت اقتصادی می

 جهانی کمک خواهد کرد. مرکز/پیرامون به فهم تغییر موقعیت چین در اقتصاد

 از تولید قراردادی تا بازیگری جهانی
ج های دولتی خارهایی بودند که از زعامت شرکتمنسوجات و پوشاک نخستین بخش

، سهم دولت 1993سازی قرار گرفتند. بعد از تجدیدساخت سال شدند و مشمول خصوصی

ها بسته یا نیدرصد افت کرد، کمپا 20درصد به  98در بخش منسوجات/پوشاک از 

همزمان، کارکنان قبلی به  2میلیون کارگر اخراج شدند. 1.5خصوصی شدند و 

 3،ی تولید صادراتینخست در مناطق ویژه -گذاری در مناطق نوپا های سرمایهاستراتژی

های ساحلی تشویق شدند )شیائوالن و سپس در شهرهای ساحلی و نهایتاً در تمام استان

                                                      
اک شود، در حالیکه صنعت پوشالمللی، صنعت منسوجات تولید الیاف و پارچه را شامل میبندی بینمطابق طبقه .1

عنوان ی بافتنی، هم تولید پارچه و هم تولید نهایی محصول بهبه تولید انواع لباس از پارچه اشاره دارد. در مورد البسه

را برای کل خط تولید از طراحی تا « منسوجات»ی ا واژهجشود. در اینشودمیبندی میصنعت منسوجات طبقه

 بریم.کار میتولید نهایی به

 از هولدینگ منسوجات شانگهای. 2۰11آمار سال  .2

۳. EPZs 
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های ها و اقامتگاهگونه، میزبان سالنق صنعتی بزرگ با رشد قارچه(. مناط2007یونینگ، 

  1ی تولید قراردادی نامید.توان دورهرا می 2006تا  1980هایتولیدی شدند. سال

CMT صنایع خصوصی از طریق فرایندهای
3یا 2

OEM -واسطه به زبان ساده، به

های غربی و ژاپنی را تأمین شرکت-ی کاالترین حد زنجیرهعملیات کاربر در پایین

ها اجازه کردند. نیروی کار از طریق کارگران مهاجر و سیار تدارک شد، که به آنمی

ی ثبت خانوارها در محل کار را داده شد روستاهای موطن خود را ترک کنند اما اجازه

ها مجبور به کار در ساعات طوالنی برای (. آن2004دست نیاوردند )آلکساندر و چان، به

 2001شد )چان، شان هم میهایها شامل خوابگاهدستمزدهای اندک بودند، و کنترل بر آن

فتند کاران فرصت یاسپاری کارها به پیمان(. مشتریان خارجی با برون2005؛ پون، 2010و 

ای نیروی کار کارخانه 4ی کنند، از یک سوی با اتکا به ارزش اضافیِجویدر هزینه صرفه

دلیل انجام پول پرداخت نشده به نیروی کار، به 5و از سوی دیگر با تکیه بر ارزش انتقالیِ

ی مهاجران. تقاضای ایجادشده سهم مازاد تجاری فزاینده چین با هاخانواده توسط فعالیت

ی آمریکا را از طریق باال برد، و بودجه 2011میلیارد دالر در سال  1.6آمریکا را به میزان 

های تولید به بعد، زنجیره 1990ی داری این کشور تثبیت کرد. از دههخرید اسناد خزانه

رسیدند: « خریدارمحوری»به « تولیدمحوری»ز ی گذار ادر بخش منسوجات به لحظه

عه های تابها ساخت و تولید را به شرکتکه در رویکرد تولیدمحور، کمپانیدرحالی

ه در فروش کهای صاحب برند و خردهتغییرمکان دادند، در رویکرد خریدارمحور کمپانی

                                                      
 2۸-4۸: 2۰11نگاه کنید به: ونتن،  19۸۰های توسعه چین پس از گشایش دهه بندی سیاست درباره دوره .1

2. Cut Make Trim 
۳. Original Equipment Manufacture 
4. Surplus value 

  م.-شودشودمیتفاوت میان مزد کارگر و ارزش کاالیی که طی یک دوره معین تولید می

5. Transfer value 
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؛ 2003چ، جستجوی پیمانکاران متنوع مستقل هستند، غلبه دارند )گرِفی و مِمدووی

 1(.2010کوملوسی، 

سپاری یافتن منابع در چین و برون 2004در سال  2حصول موافقتنامه جهانی منسوجات

های صادراتی که در چارچوب به این کشور را تسریع کرد، چراکه به سیستم سهمیه

ی جهانی منسوجات در برقرار شد و توسط توافقنامه 1974ی مولتی فایبر در سال توافقنامه

با هدف حمایت از صنعت منسوجات غرب دنبال شد، پایان داد. هنگامیکه  1994ال س

گذاشت. حاال  3«اثر مکنده»ها لغو شدند، ظرفیت تولید چین بر خریداران جهانی سهمیه

کرد  را تشویق« خریداران جهانی»دادند از چین خرید کنند و این روند مشتریان ترجیح می

ی کامل کاال که پیمانکاران و کارگزاران چینی عرضه نجیرهبه چین متمایل شوند تا از ز

 (.9-2004:16چیلد و ویک، مند شوند )فرنسکردند، بهرهمی

حال، حکومت چین اهداف خود را تغییر داد. تولید صادراتی مستقیم برتری درعین

. از ندی کاال معرفی شدهای جدید برای ارتقای موقعیت چین در زنجیرهیافت و استراتژی

کننده ی پیمانکاران خارجی به کنترلکنندهجمله، تغییر رویکرد از از ایفای نقش پردازش

دهد به یک کشور پردرآمد اهداف عملکردی در باالترین سطح که به چین اجازه می

 و« خریداران جهانی»آفرینی برای مردم به جای تبدیل شود، اولویت دادن به ثروت

یگزینی تدریجی بازارهای صادراتی با بازارهای داخلی کنندگان غربی، و جامصرف

 (.2011-15ی ملی خلق چین، ؛ کنگره2011ی چین، ی رفرم و توسعه)مؤسسه

برد و نیازمند تغییراتِ گذاری برای سازگاری اجرای استراتژی جدید زمان می

هذا، اولویت سیاسی حزب کمونیست و حکومت چین های قدیم و جدید است. معبنگاه

                                                      
ی رویکرد خریدارمحور و استراژی ها، وال مارت است. برای بحث مبسوط دربارهی معرف این کمپانینمونه .1

 م.-2۰۰7مارت نگاه کنید به: اریگی، هایی مانند وال کمپانی
2. World Textile Agreement 
۳. hoover effect 
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های خصوصی طور که زمینه را برای بنیادها و کمپانیها همانپشتیبانی از تغییرات بود. آن

ران خود بازگذاشته بودند، حاال الزامات مربوط به کشی کامل از کارگمنظور بهرهبه

مقررات کار، حداقل دستمزدها، امنیت اجتماعی، افزایش درآمد، موقعیت اجتماعی، و 

گذاری در واکنش به اعتراضات مقررات 1قدرت خرید کارگران را در اولویت قرار دادند.

چس گیر کرد )اگر و فوها نفر را در سراسر کشور درعظیم کارگری اجرا شد که میلیون

(. حل تضادهای کارگران کارکردِ نهادی یافت، 2010؛ و پون و چانگ، 2011و دیگران، 

که به حکومت اجازه داد از اعتراضات کارگران برای سازگارکردن کارفرمایان با طوری

ها تنها از بابت ارتقای تولید خود تحت فشار مالکان کارخانه 2وضعیت جدید استفاده کند.

بودند، بلکه با انفجار هزینه از جانب افزایش دستمزدها، کاهش ساعات کاری و تأمین ن

 ها از تولید با تکنولوژی پایین دستامنیت اجتماعی کارگران مواجه بودند. در نهایت، آن

 تر گرویدند. این ارتقای موقعیت بر بخشهای با سودآوری بیشکشیدند و به فعالیت

 CMTی بهرههای سطح پایین و کمکه مدلر داشت طوریمنسوجات و پوشاک نیز اث

OBMیا ODM 3های پربازدهِ را با روش OEMو
 5جایگزین کردند. 4

ی صنعت منسوجات باید حمایت محیطی و ایمنی باکیفیت را تقویت کند، تجربه»

ی ملی ره)کنگ« آالت را بهبود بخشدبرندسازی مشارکتی را ترویج کند و سطح ماشین

                                                      
به بعد(. حداقل  2۳۰: 2۰1۰؛ نگاه کنید به ژانگ )2۰1۰و قانون امنیت اجتماعی  2۰۰7قانون قرارداد کار  .1

 های استانی و بخشی، الزامی شد.دستمزدها توسط حکومت

 2۰۰9-2۰1۰خشونت مرتبط با نیروی کار و قوانین اجتماعی در سال  ۰۰۰۰۸1برنامه عمل حقوق بشر چین،  .2

میلیون فعال سیاسی در حل تضادهای  2کمیسیون داوری تشکیل جلسه دادند، و بیش از  14۰۰۰فهرست کرد. 

 .2۰11جوالی  15، دیلی چیننیروی کار پادرمیانی کردند. 
۳. Original Desighn Manufacture 
4. Original Brand Manufacture 

مشتری -شامل همه خط تولید از طراحی تا تولید نهایی برای خریدار OEM  ،ODMدر مقایسه با  .5

 برد.تولید را تحت یک لیبل یا برند پیش می OMBکه شود، درحالیشودمیمی
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ی ساله دوازدهم چین دربارهی پنجهای برنامه(. سیاست9: فصل 2011-15ن خلق چی

 صنعت پوشاک شامل موارد زیر بود: 

ی نسل شدن و کاربست الیاف با تکنولوژی باال، و الیاف مشتقهتقویت صنعتی

ها تگاهسازیِ دسجدید. شتاب دادن به تولید منسوجات صنعتی. تقویت بومی

باال. حمایت از بازیافت تولیدات نساجی قدیمی و و لوازم بافندگی سطح 

 1زاید.

ی به عبارت دیگر، صنایع مصرفی چینیِ تحت مالکیت خصوصی ارزش افزوده

های باالتری را با کمک نوآوری در تولید )تولیدات جدید(، نوآوری فرایند )تکنولوژی

 های کاال( ایجاد کردند.جدید(، و تدارکات )ساماندهی زنجیره

 های جدید ورود کند و زنجیرهکند چین توانست به بخشای صنعتی ثابت میآماره

هم که، سبرسد. یک نتیجه این« کسب ارزش»را ارتقا دهد، و از این طریق به موقعیت 

درصد  8به  1990درصد در سال  20صنایع منسوجات و پوشاک در تولید صنعتی کل از 

 وری نیروی کار افزایش یافت.عالوه، بازدهی و بهرهرسید. به 2010در سال 

، صنایع ITهای استراتژیک نوظهور مانند نسل جدیدِ دقت بخشساله بهی پنجبرنامه

کاه، بازیافتی و بیولوژیک، تجهیزات هواپیمایی و ترافیک ریلی، ماهواره، نسل انرژی

ای و نوری و غیره را برشمرد که چین باید در آنها جدید انرژی خورشیدی، هسته

: 2011-15ق ی ملی خلتکنولوژی فشرده و دانش را برمبنای مسیر رشد بکار گیرد )کنگره

ی صنعتی و فصل دهم(. بنابراین، بخش منسوجات هنوز نقش مهمی در ارزش افزوده

محور، متمرکز بر های مهارتهای در فعالیتاشتغال دارد. منسوجات و پوشاک بخش

های کاال از طریق برندسازی د و کنترل زنجیرهآفرین، نیز در ایجاتکنولوژی و ارزش

 کمپانی پیشگام هستند.

                                                      
 هوا.، فیلدهای اصلی تولید، خبرگزاری شین4: ستون 2۰11-15ی ملی خلق چین کنگره .1
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فشار مالی و حقوقی سنگینی بر تولیدکنندگان قراردادی در مناطق  2006از سال 

های برنامه جدید را عملی کنند. هزاران کمپانی قادر به انجام ساحلی ایجاد شد تا سیاست

ژوئن  25یر از ورشکستگی باقی نبود )دیلی چین، ای غها نتیجهرهنمودها نبودند و برای آن

ها توانستند با مدل قدیمیِ دستمزدهای پایین و تولید در (. اما تعداد زیادی از کمپانی2011

اشتند خیزش و ی کافی دها نیز که بخت و سرمایهترین سطح بقا یابند. سایر کمپانیپایین

د، و های جدید ورود کردنکنولوژیآمیز داشتند، به تولیدات و تتجدیدساخت موفقیت

 تدارکات جدید را به بخش منسوجات و پوشاک گسیل کردند.

ری نیروی کار ودوزندگی و تولید لباس کشباف واجدِ پتانسیل باال برای افزایش بهره

یتنام، های داخلی چین یا به وهای ساحلی به استانها از استاننیست، بنابراین این فعالیت

کار  شوند که نیرویسپاری میصحرا برون س، اندونزی، یا آفریقای جنوبکامبوج، الئو

ید با زنی به تولریسی، بافندگی و گرهتر است. متقابالً، نخدر آن نقاط بسیار ارزان

را به  دهد که بخش منسوجاتهای پیشرفته و تولیدات سطح باال مجال بروز میتکنولوژی

 کند. منتقل میبر طلب و تکنولوژییک سطح سرمایه

های پوشاک که قادر بودند از طریق دسته از شرکتدر شرق کشور تنها آن

ها، یت مواد، ماشینی بهبود کیفواسطهبخشی به تولید سطح باال، برندسازی و تبلیغ، بهامکان

سپاری تولیدات کاربر به مناطق های کاری، و نظارت فرایندی، و نهایتاً با برونمهارت

توانستند از پس چالش ی کاال ارتقا دهند؛ میموقعیت خود را در زنجیره تر،ارزان

 ها را در بخش ریسندگی بافندگیتجدیدساخت اقتصادی برآیند. ما این نوع از شرکت

ها و الیافِ کیفیت باال را برای پوشاک مد، منسوجات خانگی، و می بینیم، که پارچه

 کند.کاربردهای فنی ارائه می

ایی، بندی مجدد فضاقتصادی در بخش منسوجات و پوشاک به پیکرهتجدیدساخت 

المللی، انجامیده است. تا همین اواخر، تولید صادراتی در سطح داخلی چین و در سطح بین

گرایانه به های توسعههای ساحلیِ شرق و جنوب چین متمرکز بود. تالشدر استان

در « عزیمت به غرب»تهی شد. شعار سپاری عملیات کاربر به مناطق داخلی چین منبرون
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های حکومت مرکزی، هم در های سیاسی مورد تأکید واقع شد و با استراتژیگزارش

ن، گیری آهای محلی برای پیها و هم از بابت فشار به حکومتی مشوقی عرضهزمینه

های بزرگِ داخلی چین به حرکت درآمدند. در این لحظه، گره خورد. بنابراین پیرامون

از نو گردآوری شد تا ابزاری سودمند برای گمارشِ مردم  1سیستم ثبت اطالعات خانوار

و  توانست در جذبدر یک مکان خاص شود. داشتن لیاقت و قابلیت در بین مهاجران می

که کارگران مهاجر غیرماهر در یک مقیم کردن نیروی کار ماهر سودمند باشد، درحالی

ها به روستاهای زادگاه خود که در آن امکان عودت آنوضعیت غیرمطمئن، موقتی بودند 

(. برای مثال 50: 2013رشد در مناطق داخلی وجود داشت )کوملوسی، یا شهرهای درحال

ی شهری رونق یافته در مناطق داخلی چین بود، شهر چونگ کینگ که یک منطقه

هاجران م برای ممیلیون را ثبت اطالعات کند تا اقامت دائحکومت محلی اجازه یافت یک

 (.2011اگوست  8تازه را رسمیت بخشد )نیو تسایتونگ، 

در  OEMی های عرضهبود، استفاده از زنجیره« غزیمت به جنوب»استراتژی بعدی 

چینی  هایتوسعه برای ایجادِ ترکیبات نیازمند مهارت پایین. کمپانیکشورهای درحال

دلیل ه کار محلیِ کشورهای جهان سوم بههای تابعه را در میان تولیدکنندگان مقاطعشرکت

ه بسیاری از ک -تر ایجاد کردند. در حقیقت کارفرمایان چینی سپاری بیشتقاضاهای برون

در  1990ی های تولیدی را در دههسایت -ها بخشی از دیاسپورای چینی بودندآن

کان امتوسعه برپا کردند. تولید منسوجات و پوشاک در خارج نوعی کشورهای درحال

ی صادرات کشور میزبان به بازارهای غربی بود. بعد از برای سودآوری از سهمیه

ای جدید سپاری وارد مرحله، برون2004-5آزادسازی تجارت جهانی منسوجات در سال 

ت های چینی سیاسشد. مطابق استراتژی ارتقای تکنولوژیکی در درون چین، شرکت

های ارج کشور را توسعه دادند، که به آنها پارچههای تولیدی ارزان خاستفاده از سایت

ساخت چین را عرضه کرد و درعین حال این زمینه را ایجاد کرد که کارهای و ساده و 

                                                      
1. Hukou  
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 سپاری کنند. در مورد افریقاینیازمند مهارت کم را به جنوب شرق آسیا یا افریقا برون

پس شد و سپارچه تولید میجا ی خام آفریقایی به چین وارد، و در آنجنوب صحرا، پنبه

ه شکل جانبگشت، بنابراین یک تجارت تولیدی سهودوز به آفریقا برمیبرای دوخت

ی جنوب صحرا اولویت کارخانجات پوشاک متعلق به ماندهگرفت. کشورهای عقبمی

که بازار داخلی درخدمت مالکان )دیاسپورای چینی در آفریقای جنوبی بودند، جایی

(. تحت قانون 2006مرتز، -ی بخش صادرات بود )تراوبیِ کنترل کنندهکارفرمایان محل

های تولیدی از ورودِ معاف از گمرک به آمریکا این پوشاک 1رشد و فرصت آفریقایی

ی این به اصطالح مشوق، تولیدات پوشاک داخلی آفریقای منفعت ایجاد کردند. در نتیجه

(. منفعت برندگان 2006سست شد )بنت، طور کامل جایگزین و از بنیاد صحرا به جنوب

ینی و های چکنندگان آمریکایی و نیز شبکه کمپانیفروشان و مصرفاین قانون خرده

 ها بودند.ی آنهای آفریقایی تابعهشرکت

خالصه اینکه، تغییرمکان عملیات کاربر به مناطق داخلی چین و کشورهای آسیایی 

که های ساحلی چین داد، طوریباال را به استانی جنوب شرقی و آفریقایی، امکان توسعه

ی کاال ها با کنترل موفق بر زنجیرهکیفیت را بهبود و برندسازی را سرعت بخشند. آن

تکیه « یخریداران جهان»که به توانستند تولید نهایی را به مشتری عرضه کنند، بدون این

 ها یکی بعد از دیگری در راه بودند.کنند. اما محدودیت

 های ارتقای تکنولوژیخش منسوجات چین شرقی مواجه با محدودیتب
، 1980ی تولید صادراتی در ی صنعتی ویژهبعد از دلتای رود پیرل یعنی اولین خوشه

دی بودند. های بعجیانگ گزینهسو و ژیهای جیانگی صنعتی شانگهای و نیز استانمنطقه

ی ساحلی آزاد تبدیل شد )شیائوالن/یونینگ، به ناحیه 1985تسه در سال دلتای رود یانگ

تریاک  هاییخی طوالنی از تولید ابریشم و پنبه دارد. در پی جنگ(. این منطقه تار2007

، شانگهای به یک قلمرو مستعمره تبدیل شد، مکان نخستین 1860تا  1842از سال 

                                                      
1 African Growth and Opportunity Act(AGOA) 
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هزار نفر در  200هزار کارگر  285، از بین 1930های منسوجات در چین. در سال کارخانه

هزار  550به  1960عداد در سال های منسوجات استخدام شده بودند که این تکارخانه

های منسوجات و پوشاک ی اصالحات و سیاست درهای باز، شرکترسید. تا شروع دوره

، نواحی 1990ی های صنعتی مرکزیِ شهری مستقر بودند. بعد از دههدولتی در بلوک

یا  جاهای قدیمی را جابهی سریع مواجه شدند که که کارخانهمرکزی با چالش توسعه

ی های منطقها را به نمایشگاه، فروشگاه و رستوران تبدیل کرد. صنعت به حومههآن

 مکان کرد.های مجاور نقلشانگهای یا به استان

 یهای نواحی صنعتی بزرگی صدها و هزاران محوطهی شهرکتوانید در همهشما می

ی امروزه با این نواح 2000و  1990های ی دههی توسعهای پیدا کنید. درنتیجهکارخانه

ز اند. برخی نیها مجبور به تعطیلی شدهمشکالت جدی مواجه هستند و هزاران مورد از آن

 هایی موفق از تجدیدساخت اقتصادی هستند.مثال

: به کنید بر روی شش کمپانی )نگاه 2011شده در سال ی میدانی انجاممطالعه

. دهدر چین شرقی نشان میوکار را دهای کسبی مدل(، تنوع گسترده2011 کوملوسی،

های این حوزه هستند. این شده در بخش منسوجات و چالشی تغییرات انجامها آیینهآن

 ها عبارتند از:کمپانی

های برای شرکت CMTکمپانی جیشان در شانگهای که پوشاک را با مدل  .1

 کند.اروپایی و ژاپنی تولید می

ان تولید ساپورت برای خریدارجیانگ که متخصص در کمپانی دانفنگ در ژی .2

 آلمانی است.

ی ی پوشاک ورزشکمپانی جیشان در شانگهای که دارای خط تولید یکپارچه .3

 ی خود در مناطق داخلی چین و خارج از کشورهای تابعهاست با شرکت

 سو که یک کمپانی بافندگی در پیوند با شرکتکمپانی نانجینگ در جیانگ .4

 ای است.ی کرهتولیدکننده
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سو که یک کمپانی ریسندگی و بافندگی در یین در جیانگمپانی جیانگک .5

 ای است.ی کرهپیوند با تولیدکننده

ی آلمانی کمپانی چیندو در شانگهای که با شرکت دورنیر که یک تولیدکننده .6

 های بافندگی باکیفیت باال است، ارتباط دارد.ماشین

ی شرکتی را به نمایش هاای از مدلبخش پوشاک و منسوجات طیف گسترده

ی جهانی کاال تا کارکردهای متتج به گذارد، از انجام کارکردهای مختلف در زنجیرهمی

ی برند. این کارکردها با برندهای غربی بر سر بازارهای افزایش ارزش افزوده و توسعه

ر وای نمونهدهندههای موردمطالعه بازتابصادراتی و داخلی دچار چالش هستند. کمپانی

 دوشاخه شدن هستند.

های اول و دوم میز کار بزرگ برای خریداران ژاپنی و غربی هستند و احتماالً کمپانی

ارد های ورزشی تخصص ددر معرض تعطیلی قرار دارند. کمپانی سوم که در تولید لباس

ریزی حکومت برای تجدیدساخت بخش پوشاک دست به گریبان است. با چالش برنامه

قای گونه ارتارم و پنجم این مطالعه با این محدودیت مواجه هستند که چههای چهکمپانی

ی نیروی کار فراوان، تحت فشار شرکت مادر صنعت منسوجات در یک کشور با عرضه

نولوژی از ی انتقال تکی جنوبی قرار دارد. کمپانی ششم یعنی چیندو نیز با مسئلهاز کره

 و سازگاری دانشی با فنون جدید مواجه است. های نساجی دورنیر آلمانکارخانه ماشین

 حرکت به سمت مرکز اقتصاد جهانی؟
 کند:ی میدانی نتایج زیر را تایید میمطالعه

های ساحلی به مناطق داخلی چین از استان 1جایی تولید سطح پاییننخست، ما با جابه

توسعه مواجهیم. تولیدکنندگان قراردادی در نواحی ساحلی پویا و کشورهای درحال

ند، و عملیات ی بربر، توسعهروند، یا راهی برای تولید تکنولوژیاحتماالً رو به تعطیلی می

                                                      
1. Low end manufacture 
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رون بخش منسوجات و ی کاال، هم دباال در باالترین حد زنجیره یافزوده واجد ارزش

 پوشاک و هم فراتر از آن، پیدا کنند.

های تولیدات قراردادی کوچک و با ارزش متوسط برای مدتی عملیات دوم، بنگاه

فروشان غربی با مُدهای ارزان ادامه کنندگان خریداران و خردهعنوان تأمینخود را به

است که در بلندمدت از  ی معرفِ یک الگوی غیرمرسومها نمونهخواهند داد. روش آن

هد ها رخت برخواچین شرقی ناپدید خواهد شد، و بدون برجای ماندن ردپا از این کمپانی

 بست.

های سوم، ارتقای بخش منسوجات بازارهای صادراتی جدید را به روی کمپانی

. از این رو، گشایداروپاییِ متخصص در تولید ماشینی )آلمانی، سوئیسی، ایتالیایی( می

مراتب بین مراکز صنعتی قدیمی و بازارهای نوظهور در سطحی جدید بازتولید لهسلس

شدند، و منافع بهبود تکنولوژیکی موفق چین را به تولیدکنندگان ماشینیِ تکنولوژی باال 

طور های حرکت در توسعه را بهها و موفقیتتغییر مسیر دادند. فرایند ارتقای محدودیت

 .نمایدای تعادل جهانی، شکاف تکنولوژیکی جدید رخ میدهد. به جهمزمان نشان می

سپاری عملیات کاربر ازجمله برش، دوخت و دوز پوشاک به مناطق چهارم، برون

کند. ی کاال وارد مینفس ارزان را به زنجیرهدارای مزیتِ دستمزد پایین، نیروی کار تازه

. دن مناطق دیگر استشهای ساحلی به موقعیت مرکزی، پیرامونیحاصل ترقی استان

کنند، اما نواحی ساحلی در بهبود کلی بخش پوشاک و اثرات آن بر کشور ایفای سهم می

 خود است. یاثر جانبی این فرایند قبل از همه ارتقای ناحیه

پنجم، مشاهدات بخش قبل مشکالت تبدیل فرایند ارتقا به عمل را حتی در خودِ 

وجات دارای تکنولوژی باال نیازمند شرایطی است دهد. تولید منسنواحی ساحلی نشان می

دات هزینه، کم مهارت در تولیسختی با مدیریت فعلیِ مبتنی بر نیروی کار کمکه به

ت آالهای خود را بر ماشینکه مدیران و مالکان تالشباید. در حالیقراردادی تحقق می

ارتقای تکنولوژی و ی اجتماعی را در ها اهمیت سرمایهکنند، آنجدید متمرکز می
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در  اندازکنند. تمایل به پسضرورت آن در آموزش و انگیزش کارکنان را فراموش می

پرداخت دستمزدها و منافع اجتماعی هنوز غلبه دارد که مانع تبدیل دستاوردهای بالقوه 

 شود. ی حاصل از تکنولوژی جدید به نتایج پایدار میورانهبهره

مانی ی آلکه با تولیدکننده -انی چیندو در شانگهایششم، همانطورکه موردِ کمپ

نی تحت نشان داد ارتقای منسوجات چی -های بافندگی باکیفیت باال در ارتباط استماشین

د، و شوآالت در آلمان تولید میگیرد. ماشینی غربی صورت میی تولیدکنندهغلبه

رکت پردازد. بنابراین، شیشرکت تابعه در شانگهای تنها به فروش، خدمات و بازآموزی م

غربی بر بازآموزی نیروی کار مشتریان خود پافشاری دارد، از این رو بر پیشرفت نیروی 

کار آموزش دیده و آگاه تأکید دارند که موجد صعود اجتماعی و افزایش درآمد در چین 

 است. معلوم نیست این روند تا چه حد مطلوب بخش پوشاک چین است. 

ان یک عنوی موردی فوق دیدگاه شکاکان نسبت به ترقی چین بههدر مجموع، مطالع

کند. ارتقای چین هنوز به کمال نرسیده است: صعود به مرکز جهانی جدید را تأیید می

ن ی توسعه این کشور تبایمرکز یک هدف ادعایی است؛ و واقعیت هنوز با ادعاهای برنامه

های ی تالشدهندهکنند که نشانه میدارد. با این حال، مشاهدات سلسله دالیلی ارائ

انی ی قراردادی به مکبلندپروازانه برای تجدیدساخت و تحول چین از یک تولیدکننده

برای تولیدات واجدِ ارزش و مهارت باال است که جریان کاالها را نه تنها در چین بلکه 

 کند.در مقیاس جهانی کنترل می

غییر هژمونیک در دستورکار قرار در این لحظه است که چشم اندازهای یک ت

قال هذا، انتگیرد. گذار به مرکز جهانی شرط ضروری برای چنین تغییری است. معمی

 دهد. ما باید ضمنموقعیت به مرکز جهانی ضرورتاً همراهِ یک تغییر هژمونیک رخ نمی

تقا و ری احتمال، شرایط و پیامدهای دگرگونی در نظم جهانی، از قلمروی امباحثه درباره

 همپایی در تکنولوژی فراتر رویم.
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 تغییر هژمونیک یا جهان چندقطبی؟
ه های امیدوارانه و شک گرایاندر غرب بسیار داغ است. فرافکنی« چین»ی مباحثه درباره

با  گیرند که چین ولوکنند، و این واقعیت را نادیده میاغلب تصویر اصلی را تیره می

نده ی متوسط بالآسا، نواحی نوظهور و پویا، و یک طبقهبرقدارابودن شهرهایی با رشد 

ای در این کشور های اجتماعی و منطقههنوز یک کشور درحال توسعه است؛ عدم توازن

ی حزب کمونیست، دگرگونی داخلی چین را سلطهدر حال فوران است و حکومتِ تحت

ازیگر دیل شدن به یک بی این کشور برای تبهای سیاسی و اقتصادی فزایندهشبا تال

کند. این هدف همگام با راستا میی جهانی همالمللی مورد پذیرش و احترام جامعهبین

 رود.ی میراث فرهنگی چین پیش میآرمانِ پذیرش و اشاعه

خی و ی تاریزمینههای هژمون به اتخاذ فهم پتانسیل چین برای گذار در مسیر قدرت

فاوت از دیگر کشورهای نوظهور، کشورهای جهان اول ژئوپولیتیک نیاز دارد. چین مت

سابق، در صدد ترقی و تبدیل شدن به یک مرکز جهانی بر مبنای نقش تاریخی خود در 

رهبری قدرت اقتصادی و فرهنگی دنیا قبل از برآمدن هژمونی بریتانیا و آمریکا است. 

دن اقتصادی، در حال شسال تابعیت سیاسی و پیرامونی 150شرق بعد از بیش از بازخیزی

 زمینه، معرف تغییری هژمونیکی موقعیت خوداتکاییِ قبلی است. اما آیا این پساعاده

های جنوب جهانیِ تحت هدایت چین، اجازه خواهد داد خواهد بود که به چین یا دولت

 بر هژمونی آمریکا غلبه کنند؟

ق انتقال تواند از طریمیداری ی تمایز بحث این است که آیا سیستم جهانی سرمایهنقطه

به هژمون چین احیا شود یا خیر؟ احیای دوباره به چین اجازه خواهد داد توان صنعتی خود 

های ی جدید وارد کند، سپس وابستگی اولیه از پیشران( به یک چرخه1990-2008را )

ایجاد استانداردهای جدید در -ی خوداتکاغربی را به ایجاد ظرفیت تحقیق و توسعه
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بندی تقریباً با این زمان 1تبدیل کند. -سال اخیر  25آورهای تولیدی و فرایندی در نو

تنها ی کندراتیف نههای کندراتیف همخوانی دارد، با این ادعا که پنج چرخهالگوی چرخه

ج ی اوچین را به سمت تبدیل شدن به یک مرکز جهانی سوق خواهد داد، بلکه نقطه

 خواهد کرد.  هژمونیک این کشور را تقویت

  

 
 های کندراتیف و هژمونیچرخه :2جدول 

 هژمون Bچرخه کندراتیف: فاز Aچرخه کندراتیف: فاز  هژمون

 1790-1820 ترقی بریتانیا

 منسوجات

ی اوج نقطه 1850-1820

 بریتانیا

 1850-1873 بلوغ بریتانیا

 آهن، فوالدراه

 افول بریتانیا 1896-1873

 1896-1914 ترقی آمریکا

الکتریسیته، شیمی، صنعت 

 غدا

ی اوج نقطه 1945-1914

 آمریکا

 افول آمریکا 1973-1990 1945-1973 بلوغ آمریکا

                                                      
( بر مبنای اندازه، میراث و حرکت 2۰15(، و منزل )199۸(، فرانک)2۰11فرگوسن در گریفیتس/لوسیانی) .1

 کنند.انداز حمایت میآمیز چین از این چشمموفقیت
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کاالهای مصرفی انبوه، 

 اتومبیل، پتروشیمی

 1990-2008 ترقی چین

 ی ظرفیت صنعتیتوسعه

 2008-2030؟

تغییرات بستگی به هدایت 

ها، ایجاد ظرفیت

 استانداردها دارد.

اوچ ی نقطه

 چین؟

 افول چین؟   بلوغ چین؟

 

به میزان کافی اثرات متناقض « امواج بلند رشد اقتصادی»های کندراتیف یا چرخه

توسعه را بر ترتیبات فضایی مرکز و پیرامون در مقیاس منطقه ای و جهانی در نظر 

های فراگیر هچرخپیرامون بازتابی از -ای در روابط مرکزگیرند. بعالوه تغییرات منطقهنمی

است. هر دو مدل کامالً ساختاری هستند و « امواج بلند»ی که خود دنباله، باشدجهانی می

ها ها نباید بیش از حد تأکید شود. از این رو، آندالیل خوبی وجود دارد که بر اهمیت آن

  1های تجربی.عنوان فرضیه لحاظ شوند، نه چارچوبی برای آزمون یافتهباید به

آمیز ها با پذیرش ادعای مقامات چینی نسبت به ویژگی صلحر دیدگاهسای

ی هژمونیک بعدی ی چرخههای جهانی آنها در یک جهان چندمرکزی، ایدهطلبیجاه

؛ والرشتاین، 2007کنند )اریگی، داری را رد میجهانی سرمایه-درون چارچوب سیستم

 دارند پتانسیل ایجاد یک پیشرفترغم خطوط استداللی متفاوت تأیید ها به(. آن2013

 کار انسانی تهی شده است و احیای سیستمی تنها در جدید با وفور منابع طبیعی و نیروی

ها دهد که نظم جهانی بعدی بر مبنای پایداری و عدالت اجتماعی باشد. آنصورتی رخ می

ول هژمونی اف دنبالگویند، که بهدارانه، پساهژمونیک سخن میاز شروع عصری پساسرمایه

 ی تجربی خود به این قیاس منطقیرسد. جوانی اریگی بر مبنای مطالعهآمریکا از راه می

رسیده که چین قدرت پیشگام در نظم جهانی جدید خواهد بود. طبق استدالل وی چین به 

                                                      
 (.2۰15های کندراتیف نگاه کنید به کوملوسی)جهانی از چرخه-برای فهم سیستمی .1
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جای اعمال هژمونی، بر اساس یک سیستم سیاسی قوی، که به جای انباشت سرمایه مبتنی 

که مدل (. درحالی361: 2007زار است، رهبری خواهد کرد )اریگی، بر روابط با

داری موجود را مورد جهانی سرمایه-ها، تداوم سیستمی هژمونیمحور در مطالعهچرخه

دهد، اریگی، والرشتاین و دیگران فرض یک بحران نهایی را پیش پرسش قرار نمی

ی داری در قرن طوالنسرمایه ی سیستمی بلندمدت را که با برآمدنکشند، که چرخهمی

داری رساند و حاال در حال نیل به هدف پایان سرمایهشانزدهم شروع شد به پایان می

داری برای مایهجهانی سر-عنوان یک سیستم تاریخی است. آنها هیچ پتانسیلی در سیستمبه

رد چین ادارانه ادعا ندغلبه بر بحران ساختاری کنونی آن نمی بینند. الگوی پساسرمایه

یه ی انباشت سرماگرایانهرهبری دائم را از آن خود خواهد کرد، اما صریحاً پایان مدل برون

شود چین پتانسیل ایفای نقش رهبری در گذار به کند. فرض میمختص غرب را اعالم می

 نظم جهانی آینده را دارد.

تند رئالیستی هسزمان، سناریوهایی هر دو سناریو کامالً ساختاری و نظری هستند. هم

های بزرگ را ایجاد ای از رقابت قدرتکه کاهش هژمونی آمریکا دورهآگاه از این

کنند و مراکز جدید به خواهد کرد که در آن مراکز قدیمی برای بقای خود تقال می

 ی هژمونیکشوند، خواه این موقعیت توأم با یک چرخهموقعیت رهبری جهانی نایل می

داری یا موجد اقتصاد بازارِ تحت هدایت چین ورای گذار ی سرمایهجهان-جدید در سیستم

ها همچنین بر این نکته توافق دارند که تضادهای فعلی که بازتاب هژمونیک باشد. آن

بحران هژمونی آمریکا هستند ممکن است در موقعیت چیرگی قرار گیرند یا به یک آشوب 

دهد که تصور آن دشوار نان تغییر میچدائمی راه دهند که شرایط حیات انسانی را آن

را  کند این شرایطشهر تصویرشده از سوی اُورکس و کانوی به ما کمک میاست. ویران

ها بر این است که چین پس از یک سناریوی وحشتناک فروپاشی تجسم کنیم، تأکید آن

 (.2014اقلیمی در موقعیت رهبر قرار خواهد گرفت )اُورکس/ کانوی، 

شهرهای تصویرشده در فیلم و ادبیات را کنار و شهرها و ویرانظه آرمانبرای چند لح

ست گذاریم: نخی آزمون میعنوان یک مرکز را به بوتهبندی چین بهبه جای آن، صورت
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ی این کشور و دوم با تحلیل دارانههای احیای هژمونیک و سرمایهبا نگاه به شاخص

 دارانه در یک جهان چندمرکزی. ایهسناریوی تبدیل این کشور به قدرت پساسرم

 های هژمونیکعنوان یک مرکز: نشانهگیری چین بهشکل
رافیک های تشواهد فراوانی از شتاب چین در دستیابی به منابع جهانی )معادن، زیرساخت،

شود، تا اقتصاد درحال رشد چین و نیازهای داده، مواد معدنی، مواد غذایی( دیده می

های شود. مقاومت شدید غرب علیه دستیابی چین به مالکیت شرکتجمعیت آن تأمین 

طلبی مراکز قدیمی برای سدکردن مسیر یک کشور در حال ترقی و غربی نشان از جاه

 معرف همان سبک خاص برای توقف در پیشرفت کشورهای پیشرو است.

ای چین ایجاد نهادهای مالی مستقل را، هم در درون این کشور و هم در میان اعض

ین کند. ی ارزی جایگزکند تا متعاقباً دالر را با یوآن یا یک بستهبریکس، تقویت می

جنوب همراه با گسترش بازار داخلی، لزوم حمایت مالی از دالر -افزایش همکاری جنوب

ین ای به چآمریکا در قالب خرید اسناد خزانه این کشور را رفع خواهد کرد. چنین رویه

ت تا نقش آمریکا در مبادله در یک بازار صادراتی باز را دچار این فرصت را داده اس

خدشه کند. تقویت بازار داخلی در کنار بازارهای صادراتی غیرغربی اتکا به تقاضای 

 ی تجاری آمریکاآمریکا را کمرنگ خواهد کرد، این درحالی است که تطابق با رویه

 کند. بازصنعتی شدن این کشور را تقویت می

عددی از ادعاهای فرهنگی مبتنی بر میراث تاریخی، فرهنگ، ادبیات، و شواهد مت

ع شدن سریی فلسفه و زبان چینی وجود دارد. همزمان چین در حال مواجهه با غربیاشاعه

را  پذیریِ غربیاست و این پرسش هنوز مطرح است که آیا چین قادر خواهد بود فرهنگ

. قدرت فرهنگی چین در حال ورود به های خود کنترل کندبدون از دست دادن سنت

زینی داری در برابر جایگسپهر مقدس غرب است، با این قید مهم تفسیر چینی از سرمایه

 کند. مقاومت می« دموکراسی»با « هارمونی»
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های ی نظامی است. در مقایسه با قدرتسرانجام اینکه، چین در حال ورود به مسابقه

عنوان یک قدرت تهاجمی از راه است. سرزنش چین بهبزرگ قبلی این تحول هنوز در آغ

 های استعماریی اقیانوس آرام از طرف قدرتگری در منطقهای برای تأیید نظامیبهانه

(. خواه ناخواه، پیشرفت جهانی 2013ای آن است )نوالن، سابق، آمریکا و متحدان منطقه

ب علیه های تحریمی غراستالمللی این کشور توأم است. سیچین با حضور اقتصادی بین

جنوب را تقویت خواهد کرد. روسیه -ی اوکراین، همکاری جنوبروسیه پس از مناقشه

ی اروپا به سمت چین چرخش خواهد یافت، و برزیل، های اتحادیهبرای جبران تحریم

آرژانتین و آفریقای جنوبی ممکن است از افزایش تقاضا از جانب روسیه که تحت 

های اقتصادی در کشاندن غذا از اروپا قرار دارد منتفع شوند. جنگ محدودیت واردات

تماعی کند، که ممکن است بیش از ظرفیت اجچین به سمت رقابت تسلیحاتی نقش ایفا می

 و اقتصادی آن باشد.

 هدارانهای پساسرمایهعنوان یک مرکز: نشانهگیری چین بهشکل
در سال « یالیسمسوس»ول فعلی به گشایش اگر ما به حزب کمونیست چین معتقد باشیم، تح

ختی س، صد سال بعد از تأسیس جمهوری خلق چین، منتهی خواهد شد. این موضع به2049

 های حزب بر فرایندهای متعارفِتواند با دانش آکادمیک جور درآید. اما تقدم سیاستمی

 ب مواردهای آکادمیک غربی در اغلفرضکند. پیشتحول جوامع را به ما گوشزد می

 دهند.ادراکات چینی را بازتاب نمی

دارانه توسط دانشمندان غربی به چین نسبت داده شده های پساسرمایهار قضا نشانه

ده که ی ایستا، تاریک و استبدادزعنوان یک منطقهاست. تفاسیر شرق شناسانه از چین به

ین در یده و مؤثر چها بر مطالعات چین مسلط بود، تغییر کرده و موقعیت قوی، پیچقرن

تا انقالب  1842های تریاک در ی جنگی صدسالهبه استثنای دوره -تمام طول تاریخ 

ین هارا، بمورد تأکید است. کنت پومرانز، آندره گوندرفرانک، کائورا ساگی -1949

شود، رویکردی ها ارجاع میبه آن« مکتب کالیفرنیا»وونگ و سایرین که با عنوان 
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ی ی توسعهطور تجربی پیشرفت چین و سطح باالنسبت به چین پذیرفتند و به غیراروپایی را

؛ 1998های اروپایی بود، تبیین کردند )فرانک، آن را که تا قرن هجدهم جلوتر از دولت

(. جووانی اریگی در کتاب آدام اسمیت 1997؛ وونگ، 2005هارا، ؛ ساگی2000پومرانز، 

 راتر رفت.( از مکتب کالیفرنیا ف2007در پکن)

عنوان نمود خاصی از اقتصاد بازار داری بهاریگی به تعریف فرنان برودل از سرمایه

هایی که منفعت عمومی را به منفعت کند، وی انحصار بازارها توسط دولترجوع می

اد بازار اقتص»عنوان یک اند در نظر دارد و سیستم تاریخی چین را بهداران گره زدهسرمایه

(. سیستم 332: 2007کند )اریگی، داری تعریف میی سرمایهو نه جامعه« اریدغیرسرمایه

وارد  دارانه را دوباره در خودفعلی چین که بر این میراث تاریخی ابتنا دارد، عناصر سرمایه

ی امعهشدن سریع جی کاالییکه منافع دولت را تابع سرمایه نماید. مشاهدهکرده بدون این

دارانه در شرایط مشارکت محدود طبقات کارگر های سرمایهفعالیت چین و افزایش میزان

 انگیزد.و فقیر، تفسیرهای متفاوتی را برمی

دولت و ارزیابی -یافته با سنت غربی، فهم مارکسیستی روابط سرمایهبرای افراد تعلیم

که اریگی بین عناصر سوسیالیستی و کاپیتالیستی مدنظر دارد دشوار  1نسبت به پیوندی

 دارانه را همچون مکانیسماست. همین دشواری برای متفکران لیبرال که روابط سرمایه

بازار می نگرند، وجود دارد. در مقابل، رویکردهای -بنیادین جهانی از روابط جامعه

پسااستعماری ادعا دارند جوامع غیرغربی تابع معیارهای غربی نیستند. در مورد چین، 

اریخ طور خاص، تبی برخی از واژگان و مفاهیم اصلی دارد. بهصحت این ادعا نیاز به ارزیا

ز کند که با تعاریف غربی متمایارائه می« پیرامون»و « هژمونی»نگاری چین تفسیری از 

های شرق آسیا به محوریت خود این کشور، است. روش چین در پیوند درونیِ دولت ملت

منطقه اشتراک یابد و پل ارتباطی  ها و هنجارهای عرفی در ایناجازه داد اصول، ارزش

ی پیرامون معنی عالوه در مورد چین، واژهبین هژمونی و چندمرکزی ایجاد شود. به

                                                      
1. Hybridization  
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های این کشور لزوماً تابع چین نبودند و این کند؛ پیرامونمتفاوتی را به ذهن متبادر می

؛ وونگ 318 :2007کرد )اریگی، گذاری میها سرمایهکشور به جای تاراج منابع در آن

1997 :148.) 

ال توانیم یک پایان باز را تصور کنیم. احتمهای متمایز، ما تنها میدر برابر این دیدگاه

های جنوب جهانی مقاومت کنند دارد کشور هژمون و متحدان غربی آن در برابر چالش

نی تغییر معها را دچار وقفه کنند. برخی نویسندگان معتقد هستند این مقاومت بهو گذار آن

؛ 7: 2007مسیر از هژمونی جهانی آمریکا به امپراتوری جهانی آمریکا است )اریگی، 

در جهت منافع شرکای « قرن جدید آمریکایی»(. احتمال دارد بازگشت 2009مینگی، 

ورت اوکراین دیدیم، ص -ی روسیه اروپایی و یا حتی علیه منافع آنها، چیزی که در مناقشه

ممکن است شاهد یک امپریالیسم جدید از سوی چین باشیم. نهایتاً،  (.2014گیرد )شولز، 

 ی جهانی چندقطبی جدید با وساطت یک چینِ مستحکم شکل گیرد.ممکن است جامعه

 تجدیدنظر در مرکز و پیرامون
ز ی وسیع احتماالت و اقتضائات دارد که در مراکتحلیل مسیر حرکت چین نشان از گستره

های مختلف تاریخی چین بسط ها در دورههد. این تنوع و دگرگونیدها رخ میو پیرامون

گردند، که عالوه، به بسترهای مختلف تاریخی برمیدهد. بهیافته و یک توالی را نشان می

 دهند. از این جهت همزمانی را نشان می

گذاری بر تقویت (، چینِ سوسیالیست با سیاست1949-1976ی مائو )در طی دوره

در  همپایی»ی المللی خودداری کرد، و ایدهداخلی از کنشگری در مقیاس بینی توسعه

های جایگزین کرد. اگرچه عملکرد سنجه 2«گام بزرگ به جلو»اندازِ را با چشم 1«توسعه

ا نه ی مائو ردلیل تحریم و خودانزوایی این کشور پایین است، چین دورهاقتصادی به

مون. در چشم رهبری چین، این کشور که سنت امپراتوری توان مرکز تلقی کرد و نه پیرامی

                                                      
1. Catching up 
2. Great leaps forward 
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های سیاسی مختلف بر دوش خود داشت، در نقش یک مرکز بود. چین در عین را با پرچم

هان رویِ مسیر مائوئیستی توسعه در سراسر جهای سیاسی دنبالهحال یک مرکز برای جنبش

 بود. 

، دستخوش 1978در سال « های بازاصالحات و سیاست در»چین با تغییر از مائوئیسم به 

عنوان ها برای تعیین چین بهفرایند پیرامونی شدن قرار گرفت. این گزاره از عزم خارجی

ق ها اجازه داد از طریشود، که به آنهای غربی استنتاج میمکان کار ارزان برای کمپانی

ی زارهائق شوند. گها بر بحران جهانی اقتصادی فادغام منابع جدید و بیرونی کردن هزینه

فوق عاملیت حزب کمونیست چین را در سازگاری با تقاضای جهانی برای نیروی کار 

های گذاری بخششمرد، در عین حال کنترل دولتی بر سرمایهارزان و غیررسمی ناچیز می

ند. افزایش کاستراتژیک مهم اقتصاد را در فرایند ادغام مجدد در اقتصاد جهانی برجسته می

ی کشور را به منبع ایجاد های ساحلی، مناطق داخلی و حومهت از حومه به استانمهاجر

شدن فضایی را به مسیری سوق داد که به جای ارزش تبدیل کرد، و از این رو پیرامونی

 نیروهای بازار توسط مقررات اجرایی دولت اداره شود. 

ناطق شکاف موجود بین م دارانه برعنوان یک اقتصاد بازار غیرسرمایهارزیابی چین به

ساحلی و داخلی این کشور، و متقابالً بین چین و کشورهای در حال توسعه پرتوی دیگر 

توزیع ی بازتوان به وعدهافکند، ترمیم شکاف منوط به این است که تا چه میزان میمی

 منافع از سوی مسئوالن مرکزی اعتماد کرد.

می  کند. چین مثالی برجسته است که نشاناین مقاله استدالل متفاوتی را پیشنهاد می

تواند های کاالیی میشدنِ تولید قراردادی در سطح پایین زنجیرههای پیرامونیدهد پویش

عنوان مرکز تثبیت کند، مشروط به آن که با تجدیدساخت یک پیرامون قبلی را به

آمیز چین قیتی موفتکنولوژیکی و بخشی آغاز شود. اما باید در نظر داشته باشید که همپای

های خاص متکی است. از یک سوی، اندازه، میراث تاریخی، در توسعه به شرایط و برهه

مدت این کشور در پیوند است که چین را از و خودبسندگی چین با مرکزیت طوالنی
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کند. این دیگر اقتصادهای نوظهورِ کوچک و دارای اهمیت تاریخی اندک متمایز می

یر عنوان بخشی از یک تغیکند که ترقی چین را بهآن را ایجاد میموقعیت حتی امکان 

ی اقتصاد جهانی هژمونیک بپذیریم، که چین را به ایفای نقش رهبری در آینده

گمارد. از سوی دیگر، تداوم تجدیدساخت دارانه( میدارانه یا غیرسرمایه)سرمایه

ی نامه( و موافقت2001اقتصادی، از هنگام پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی )

یافته بود، گری غربی از صنایع مصرفی بلوغ( که پایانی بر حمایت2004جهانی منسوجات )

ی دهد از سیاست آزادسازی برای غلبه بر کشورهای درحال توسعهبه چین اجازه می

های کاالیی جهانیِ تحت کنترل چین استفاده کند. ها در زنجیرهتر و ادغام آنکوچک

عنوان یک مرکز، شاید با ایفای نقش این کشور در راین شروع کنشگری چین بهبناب

 یها را در یک رابطهشدن سایر کشورهای درحال توسعه همراه نباشد، اما آنپیرامونی

 کند.پیرامونی تغییرشکل یافته با مرکز چین ادغام می

ر های ساحلی دشدن نیز به همان میزان با توجه به ابتکار عمل کمپانیپیرامونی

ای ها دستورات برنامهدهد. آنهای غربی چین رخ میسپاری عملیات کاربر به استانبرون

ه ی نیروی کار ارزان جابجا شده بکنند، که ارتقای صنایع ساحلی را به هزینهرا دنبال می

ه در شدن دارد، ککنند. شکل گیری مرکز نشان از نوعی قطبیمناطق داخلی تقویت می

کند و از آفرینی میایش و تحرک روبه باالی طبقات متوسط در مناطق ساحلی نقشافز

های داخلی منتقل و روند سوی دیگر دستمزدهای اندک و نیروی کار ارزان را به استان

عه و ای رسمی بر اثرات توسکند. متقابالً، اسناد برنامهها را تسریع میشدن آنپیرامونی

 ایی تأکید دارند. گسترش رشد در مناطق روست

های تولیدی درون چین و ( تأکید دارد شاید بتوان شبکه347: 2007ه اریگی)کچنان

عنوان احیای ظرفیت کهن مرکز چین برای ایفای نقش واسط در کشورهای همسایه را به

ای که روابط آنها را متوازن کند و ادغام منطقهی آسیای شرقی تصور کرد، طورینیمکره

بات شود این مهم اث باید هنوز این وجود ی شرکا پیش ببرد. بارسانی به همهمنفعترا برای 

د در توانکه در اسناد رسمی بر آن تأکید شده است، میچنانهارمونی، آنکه آیا مفهوم 
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وسیوسی کنف یهاکه نه با ایده -داریبرابر فشارهای رقابت در یک اقتصاد جهانی سرمایه

 دوام آورد.  -رود سرمایه پیش می بلکه با منطق انباشت
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 ملت یا مذهب؟

ایام در  سهه یونیاسههتص صهه  دهیچی( متناقض و پ ودی نی)دو ی ودیت  سهه یونیصهه  یرابطه

 «گویا»، اگرچه تیدرواقع صبودص ظاهراً یسکوالر سراپا یاسیخود ظاهراً جنبش س یاولیه

ego  ،سکوالر بود ستص در  یمذهب هموارهآن  id «اید»آن  از  ی، دومریاخ دورانبوده ا

ر د یمذهب س یونیاز ص  صورتی دهدصقد جوالن میتمامو  مدهآ دربهن ان خود  یگوشه

ی، مذهب ید ولوژیادر مقام یک جنبش سهههیاسهههی دارای  کهاسهههت  یافتهنفوذ  لیاسهههرا 

 صدارد یاسالم ییو ج ادگرا پیکارجو یحیمس اونجلیس با سرشت مشترکی 

سیس س یونیص  سال سراز همان  یا ش ش، خود1897آغاز خود در  ی در مل یرا جنب

شت سرنو صل ا یآن مبتن ید ولوژیص اگرفتدر نظر می دفاع از حق تعیین  سبر دو ا  یسا

 شودمحسوب میواحد  یجمع مل کیدر سراسر ج ان  انی ودی تمامیت، نخستاستص 

ی اجداد نیسههرزم مبنی بر تملک یمل موجودیت نیامدعای (ص دوم، 1اتنوس) قوم کی -

هر دو  1صحا ز اعتبار اسههت ،(لیاسههرا  نیسههرزمارض موعود یا همان ) ارتس ییسههرا ل،آن

 2دارندص شهیر یمذهب اساطیراصل در 

 یوالرسک یمعنا ظاهراً نسخه کیبه  این اصل شروع کن ص نخستین اصلاز  دیبگذار

در  قوم ی ود 3اسهههتص« قوم ی وه» در مقام از فرزندان اسهههرا یلکتاب مقدس  یانگارهاز 

از  یکی 2گا ون، ایدسههع به بیان ؛اسههت مبتنی بر مذهب یسههراسههر ج ان اسههاسههاً مف وم

محسهههوب  مردم( مذهبیما فقط به خاطر تورات )قانون  دممر»: تی ودی مراجع نیباالتر

 لفظ نیسکوالر مدرن ا یرا به معنا یوضوح ملت واحدبهها تمامیت ی ودی 4ص«شوندمی

شک سال  شیبیا در طی  دهندینم لیت شمار از دو هزار  صر به  یک ملت به هر معنای معا

ی اجتماعات دربرگیرنده شیها پمدت ی ودیان از 5ص(ندباشههه بوده هرگز اگر)اند نیامده

اسههتص  د وی دین و تی ودیها مشههترآ آن یژگیواند که تن ا قومی متمایز بسههیاری بوده

                                                      
1. Ethnos 

2. Sa‘adia Ga’on 
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 ی ودیکه مادرش  یشهههخ ههه- ی ودیریغتبدیل شهههدن یک  یبرا یشهههرز الزم و کاف

مذهبی اسههههتص  -سههههتین  یرگید نیکه د ایی ودیبرعکس، به ی ودی، تغییر کیش 

ای ها که ی ودی بودن بربرای نژادپرسهههت جزبهشهههود، برگزیند دیگر ی ودی تلقی نمی

 یابه خد یاکنند ینم عمل تی وده به یهستند ک یمسلماً افراد 6نژاد استص یها مسئلهآن

 صپندارندیم ی ودی ها رانیز آن گرانیدانند و دیم ی ودی را شانندارند، اما خود باورآن 

سههکوالر  تیهو -م   بازخواه  گشههت یاسههتانا نیبعداً به ا- لیاسههرا  اما در خارج از

 رودصیم نیسه نسل از ب ایپس از دو  معموالً ی ودی

سبورگیپ پالتفرم صالحات  گذارانیسند بن 1،ت تا  - متحدهاالتیادر  ی ودیجنبش ا

 اگرچهص اسهههت 1885 سهههال به مربوز - ییکایآمر تی ودیفرقه در  نیترامروز بزرگبه

 یهادهینشههده بود، اما ا سیتأسهه یطور رسههمدر آن زمان هنوز به یسههتیونصهه ی جنبش

پرده یب هان ایدهآبه  نسبت پالتفرمص نگرش گرفتقرار میموردبحث  از پیش یستیونیص 

 و  گیریدر نظر می یمذهب اجتماعیملت بلکه نه  گریما خودمان را د»شهههده اسهههت:  انیب

 یایاح یاارون ه تحت لوای فرزندان یقربان پرستش یا نیانتظار بازگشت به فلسط نیبنابرا

 7ص«ی را نداری  ودی مربوز به دولت نیاز قوان کیهر 

 ی بودن ودیکه  برجسهههته این ادعای صههه یونیسهههتی را انی ودی، یغرب یدر اروپا

 نیها، انظر آناز  بردندصی، با حرارت زیر سههلال میمذهبای نه مقولهاسههت  یمل ایمقوله

شابه دیدگاه ی ودستیزانه به ی ودیان  شکل خطرناکی م به ری خارجی عن  ماابهبهایده به 

 صدیرسینظر م

 برنارد هیعل جدل خود در یو دانشمند فرانسو استمداریس 2ماال، آلفرد ناکتعنوانبه

ی مجزا ملت انی ودیادعا که  نیا د کهخاطرنشههان کر 1903در سههال  سههتیونیصهه  3الزار

                                                      
1. Pittsburgh Platform 

2. Alfred Naquet 

3. Bernard Lazare 
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 گذارانیبن 1مون،ودر ادوار همچون شرویپ ی ودستیزان یبا موعظه یدانتفاوت چنهستند، 

 صندارد فرانسه ی ی ودستیزاتحادیه

 

 ایرا شههه روند ملت جداگانه شخودبود که برنارد الزار  یخوشهههحالی مایهاگر 

ند،  ما من اعالم مبه خودش مربوز اسهههتبدا که گرچه ی؛ ا  ایبه دن ی ودیکن  

علق ت فرانسهجز  یملت چیشناس  صصص من به هینمبه رسمیت را  ی ودی ملیتآمدم صصص 

دور بودند، اما پاسهه   یملت هسههتندا اگرچه در گذشههته کی انی ودی ایصصص آندارم 

مورد  نیکه در اکند میداللت  یخاص طیشرا هب ملتاستص مف وم  یمنف من مطلقاً

سعه  یایقلمرو یدارا دیملت با کیدص نوجود ندار شد که در آن تو قل االو  ابدیبا

 دیبا لتم، را گسترش ندهد مبنا نیا یج ان یونیکنفدراس کهیتا وقت ،ما یهدر زمان

شترک شدص و  یزبان م شته با شترک یاقلمرو  گرید انی ودیدا ند صصص مانند ندار یزبان م

به   سههیونیو اگر صهه  دانسههتینم یعبر یااحتماالً کلمه زیخود من، برنارد الزار ن

گر دی از خونانشه شد که برقراری ارتباز با او متوجه میبود،  دهیهدف خود رس

 آسان نیستصصص وجهچیهبهنقاز دنیا 

 یو روسهه یل سههتان انی ودی شههباهت بهبیکامالً  یو فرانسههو یآلمان انی ودی

ستند شخ ه یهایژگیص وه بر  تیکه م ر مل ستین یزیچچیشامل ه انی ودی یم

 اریک، باشدمجاز  ملت در مقام انی ودی نشناختبه رسمیت اگر  خود داشته باشدص

                                                      
1. Édouard Drumont 
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مح هههول  ،مدرن ی ودیخواهد بودص  یم هههنوع ملتیدهد، یانجام م درومونکه 

 8صاندههجده قرن تابع آن بود باًیتقراسالف وی به مدت است که  یعیطبریانتخاب غ

ست هاستیونیص  کهیهنگام سرپر شغول الب 1زمنیو  یچ یبه   چیزی بودند کهبرای  یم

ی برجسهههته انی ود، ی شهههدیشهههناخته م 2بالفور ییهعنوان اعالمبه 1917در سهههال  بعداً

ادعای  -کردندرا نمایندگی می ییایتانیبر انی ودی ندگانینما ئتیکه اجماع ه-یی ایتانیبر

 9ردندصی ودستیزی، رد کملیت ی ودی را از منظر بسیار مشابه، یعنی اشاره به قرابت آن با 

ی ها به برابراین دیدگاه، وضهههعیت واقعی ی ودیان را در اکار کشهههورهای غربی که آن

حقوق  1789ها از سههال متحده، آندادص در ایاالتحقوقی دسههت یافته بودند، بازتاب می

سال  سه در  شتند و انقالب فران شدص ناپلئون بناپارت  1791برابر دا موجب رهایی ی ودیان 

ایی که فتح کرده بود، آزاد ساختص این امر در طی قرن نوزده  نیز ی ودیان را در کشوره

به سههایر کشههورهای اروپای غربی گسههترش یافتص در بریتانیای کبیر، این فرایند تدریجی 

به برابری حقوق کامل نا ل  1858ی سههوگند دیرهنگام تحت الیحه نسههبتاًبود و ی ودیان 

فرهنگی و زبانی در ملل میزبان  لحاظاز سههرعتبهشههدندص در تمام این کشههورها، ی ودیان 

پنداشته  ها برای متعلقمربوطه هض  شدند و نگران غلبه بر مخالفت ی ودستیزانه با حق آن

 ها بودندصشدن به این ملت

 کامالًوضههعیت در اروپای شههرقی، در بخش اروپایی اموراتوری روسههیه و اقمار آن، 

فاوت داشهههت؛ در اینجا اسهههطوره یت ی ودی دات تا اواخر قرن ی مل قدانی بودص  رای معت

نشههده و در معرض تبعیض نوزده ، ی ودیان در آن بخش از دنیا که تا حد زیادی هضهه 

ملت با فرهنگ سهههکوالر و شهههبههای یک ملت یا قانونی قرار داشهههتند، به چیزی در مایه

زبانان شییدی ،عالوهبهادبیات خودش به زبان متمایز آن، یعنی ییدیش، تطور یافته بودندص 

                                                      
1. Chaim Weizmann 

2. Balfour Declaration 
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ق شههماری از مناطانگشههت باًیتقرکسههر بزرگ و در برخی موارد اکاریت جمعیت را در 

ها و شههه رها در نقاز غربی اموراتوری روسهههیه تشهههکیل مح هههور روسهههتایی، شههه رآ

ملت شهههامل اجتماعات ی ودی جاافتاده در اروپای غربی و شهههبهاگرچه این  10دادندصمی

های دیگر )نه حتی ی ودیان در بخش آسهههیایی رهشهههد، چه رسهههد به قامتحده نمیایاالت

 نینابرابدادص تشههکیل میرا توج ی از ی ودیان ج ان اموراتوری روسههیه،(، اما اکاریت قابل

پای شهههرقی  یان ارو که ی ود ندارد  تهه یروتعجبی  گاره رف یت ی ود را مسهههل  ان ی مل

 گرفتند، اگرچه فقط اقلیت کوچکی پیرو ص یونیس  بودندص

ند، یه و م    1بو کارگران ی ودی در اموراتوری روسههه مان   شههههدتبهترین سههههاز

گذاری حزب شههکل گرفتص سههال بعد، وقتی بوند به بنیان 1897، در سههتیونیضههدصهه 

سیه سیال دموکراتیک رو سو ی( کمک نمود، این حق را که پصل)آرصاسصدیصا 2کارگری 

ا به آن اعطا شههدص بخش ملی خودمختاری درون حزب جدید باشههد، مطالبه کرد و در ابتد

، فراکسیون اکاریت )بلشویکی( حزب 1903ی در سال پصلی دوم آرصاسصدیصادر کنگره

عاب ی انشپ صلصااس بوند از آرصدیص نیبنابرای ساخت و ملغص لنین، آن حق را ابه رهبری وص 

بلشهویکی در اقلیت بود، دوباره به حزب  ونیفراکسهکه  1906ی شهشه  کردص )در کنگره

های لنین این ادعا بود که ی ودیان یک ملت نیستندص او در ی استداللدر زمره ملحق شد(ص

پردازان ترین نظریهیکی از برجسهههته»ی کارل کا وتسهههکی، حمایت از این ادعا به عقیده

 11الذکر( ناکت علیه الزار استناد کردص، و همچنین جدل )فوق«مارکسیست

سکی و ضعیف است: کا وت نسبتاًی خاص هی این نکت، استدالل لنین دربارهحالنیباا

شان دادند که یک ملت پان ی ودی وجود ندارد که تمام ی ودیان را در -ناکت در عمل ن

ص اما بوند نه به ی ودیان ج ان بلکه فقط به کارگران ی ودی در ردیبربگسههراسههر ج ان در 

داد: بوند وضهههوح نشهههان میبهطور که نام کامل آن اموراتوری روسهههیه مربوز بود، همان

                                                      
1. Bund 

2. Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP) 
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، و ناکت یکا وتسههک 1)فدراسههیون( عمومی کارگران ی ودی لیتوانی، ل سههتان و روسههیهص

اقد زبان ف ج انیان  ودیسهههاختند که می این نکته مبتنیبر  را  ودیی-ت پانیملانکار 

ها نآ بهکه بوند  یانی ودیاما ی هسههتند و درون قلمروی مشههخ ههی قرار ندارندص مشههترک

شان را مربوز می شتندشد، زبان متمایز خود در را  تیجمع تیراکا گرچهو : ییدیشص دا

 گرید یخبا بر ینظر تفاوت چندان نیاز ا اما دادند،ینم لیتشک ی واحدیی پیوستهقلمرو

ی هدر درج معموالً تیکه مل یی، جای نداشتندشرق یاروپا کییدر موزا یمل یهاگروهاز 

 بوده استص رهنگیف-ای زبانینخست مقوله

 ی نوینعبر قوم

آن  یاز اعضها یص امواج بزرگوجود ندارد گرید یشهرق یزبان اروپا-ییدیش یمل اجتماع

تند گرف  یها نفر که ت هههمنویلیج ان م اجرت کردند و م گرید نقازبه  1880 یدهه از

 صاز بین رفتند یناز ی ودکشی نروند یا در یافتن مأمن امنی ناکام ماندند، در

شین جدیدی تبدیل یعبرملت به  نیدر فلسط ی ودی، م اجران ضمن نیا در  م اجرن

: رسههاندمی یسههتیونیصهه  ید ولوژیا محوریاصههل  نیما را به دوم مسههئله نیشههدندص ایم

 ص ودی یاجداد می نبر  تیمالک یادعا

در سهههکوت از کنار این واقعیت  معموالًی این اصهههل درباره ریاخ اتیغیتبل یادعاها

سرزم شاملضرورتاً  مذکورحق  یاجرا گذرند کهمی ستعمار  شکل از  نیا موردنظر )مت

ی در آنجا نیفلسههط هایعرب که( 1948از سههال  پیش نیفلسههطبخش بسههیار کوچکی از 

 صاست بوده انی ودسکونت داشتند، توسط ی

تعمار ی به معنای اسههسههتیونیصهه ی در دوران اولیه، این واقعیت انکارناپذیر که پروژه

شرمندگی نمی ساس  ست، باعث اح سی خودش را از همان آغاز ا سیا س   ص یونی شدص 

ی ( قطعنامه1898ی دوم صهه یونیسههتی )کردص بدین ترتیب، کنگرهگونه توصههیف میاین

                                                      
1. General Jewish Labour Bund (Federation) of Lithuania, Poland, and Russia 



 

 

 ی سرخصهیونیسم مسیحایی: االغ و گوساله 390

بذیل را ت هههویب کرد )متممی بر برنامه ل ی اوازل که سهههال پیش از آن در کنگرهی 

 ت ویب شده بود(:

 

این کنگره در تأیید اسهههتعمار که از پیش در فلسهههطین آغاز شهههده اسهههت و با میل به 

 دارد که:اعالم می لهیوسنیبدهای بیشتر در آن ج ت، تقویت تالش

سههازی صههحیح در فلسههطین، ضههروری این کنگره برای شهه رآ ص1

ی الزم را از سهههوی حکومت ترکیه به کند که اجازهقلمداد می

ی سازی را طبق برنامه و تحت هدایت کمیتهدست آورد و ش رآ

 منتخب این کنگره انجام دهدص

وب امور استعمار من  ییهکل تیو هدا یسرپرستاین کمیته برای  ص2

خواهد  مسههتقرو در لندن  شههده لیاز ده عضههو تشههک ؛خواهد شههد

 12صبود

 یبانک سیه تأسب  یت م ی،ستیونیجنبش ص  یهاتیفعال یمال نیتأم یبرا نیکنگره همچن

ستبه نام  ستعمار ترا سال  المقرراین بانک حسبگرفت و  ی ودی یا در لندن  1899در 

به  و بدون خجالتی خود را همچنان پروژهها ستیونی، ص ست یدر قرن ب 13به ثبت رسیدص

 یمقاله امر، این بارز ینمونهکردندص استعمار توصیف می عنوانبهبینانه واقع کامالًطریقی 

ش ور والد سکیجابوت ریمیم ص  1ین ست ستیونیرهبر  سال  گرارا  وارید»به نام  1923در 

 هایتعبیرحسنبا  یروابط عمومدلیل مسا ل به این واژه  ،قرن آن بعداً در 14استص «نیآهن

 شدص نیگزیگوناگون جا

                                                      
1. Vladimir Jabotinsky 
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 ی ودی تیبا اکار ی ودی ملتی-خلق دولت ی،سههتیونیصهه  یپروژههدف جاکه ازآن

 لیکرا تشههه تیجمع تیاکار یدر هر کشهههور  یکنندگان مسهههتقدیجاکه تولو ازآنبود 

س ترزیرآرهبران  یدهند، برایم شکار بود که اقت اد  سیآن کامالً آ ستعمار یا گران ا

 سهه یونیصههه  گذارانیبن 1باشهههدص تئودور هرتزل، انیبوم کار یروین متکی به دینبا ی ودی

 12در دفتر خاطرات خود مورخ  ایگسترده مدخلرا در  ی ودیدولت  یه، پروژیاسیس

شر 1895ژو ن  ست که اغلب این پیامشامل مدخل  آنکردص  حیت ا م»: شودقول مینقل ا

از دسههت  جیتدربه شههده اسههت،به ما اعطا  یی کههاقلمرودر را  یخ ههوصهه باید اراضههی

راه  کردن با ف را[ ی]بوم تیجمع میاندر  رتریفقافراد  کنی می یسعص در آوری به انصاحب

شورهاها برای آن کار صدای، بیتیترانز یدر ک  یمان انتقال دهی ،به خارج از مرزها سرو

 15ص« یکنها دریغ میکاری را از آن هرگونهاما در کشور خودمان 

ارل ک که ییاز الگو عمداًت خودزمان آغاز همان از  یسهههتیونیاسهههتعمار صههه  نیبنابرا

به »مارکس  مهمسهههتعمرات  نای صهههحیح کل مای میرویبود، پ دهینام «مع از  زیکرد )مت

ستعمرات» ستعمرات  «یعازر-م صصص که به غارت  یتیثروتمند و پرجمع یدر کشورها»و م

مسهههتعمرات »نامید )برخالف می «مسهههتعمرات کار» راها کا وتسهههکی آن 16ص(«روندیم

 یزیهمان چ با مسامحه الگو نیا 17(صوابسته هستندکار بومی  استامار نیرویکه به  «استامار

ص کندیم ادی نشینیعنوان استعمار م اجراز آن به یدانشگاه یاست که گفتمان پسااستعمار

سب شماربر  یستیمارکس ریغ یدانشگاه یشناسسن  رایز ،مسامحهبا )فقط  م اجران و  ین

کار روی نیبه  یاسههیاقت ههاد سهه یبر وابسههتگ شهههیمتمرکز اسههت، اما هم انیبوم یآوارگ

 کند(صینم پافشاری یاصل یاریعنوان معبهم اجران 

                                                      
1. Theodor Herzl 

 داری هدایت شد.ها به تولید برای بازارهای جهانی سرمایههاست که کشاورزی آنمنظور آن دسته از مستعمره .2

 )م.(
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در : ها هسهههتی اینجا شهههاهد یکی از آن د، امانوجود ندار  یتاردر  یادیز عام نیقوان
ندگان کندیکرد که تول یرویالگو پ نیاز ا یتوج جا که اسهههتعمار قابل دوران مدرن، هر

- یدیجد م اجرم اجران عمدتاً خودشان م اجر بودند، ملت  یاسیاقت اد س در  یمستق
 به وجود آمدص -ی م اجرانطبقهشبه ای ، قشرستو نه کا

فرد ربهج ات منح  یاریاز بس یستیونیاستص استعمار ص  بدی یامر کامالً  نیا علت

، واندخیم یعبر را شکه خود یدیجد لیم ساخت: ستیمستانا ن قانون نیاما از ا 18استص

ص  یایام اولیهاز  سطشیسال پ 120حدود  یعنی، تیسیونیم اجرت  شروع به  نی، در فل

 دیجد یمل یتموجود نیا به نگرش متعارضههی سهه یونی، صهه حالنیکردص باا گیریشههکل

 استص دهیرس آنوجود  خود داشته و سرانجام به انکار

 در سههراسههر ی ودیملت  میان یرابطه شههد،میوبرو آن ربا  سهه یونیکه صهه  یمعضههل

تبودآن  یپروژه مح هههول یِو ملت واقعگیرد فرض می ید ولوژیااین ج ان که  ه ص الب

را  تیمعمول مل یارهایج ان مع انی ودیآگاه بودند که  سهههتیونیصههه  یهاد ولوگیا

حل  تند،هس نامتشابه یملتی ودیان که با ادعای اینرا  مشکل نیها اکنندص آنیبرآورده نم

سئله اغلب نیا 19کردندص ستفاده از عبارشدمیهمراه  پراکنده انی ودی ریبا تحق م  یات، با ا

 یملت م اجر عبر مقابل، در 20صبودند تمیزقابل  انهزیسههتی ود یهاشهههیزحمت از کلبه که

با نو مدرنیعاد یغرور ملتحدی از ظ ور  به و  ،  بان  یعبر و، قلمرومج ز  مدرن ز

را  آنها سهتیونیص صه شهدیم تلقیسهکوالر  یگفتمان روزمره آن برای خودانح هاری 

 صمتمایزخاص و  اریبسدانستند، اما بخشی میدر سراسر ج ان   ودیاز ملت  یبخش

 ییشههوف» را نیدر فلسههط اجتماع م اجران ی ودی، لیاسههرا  دولت سیاز تأسهه شیپ

یدندمی)شههه رآ(  «یعبر مایز ،نام ماع، «قدیمی ییشهههوف»از  در ت  یمذهبی ودی اجت

ده توسههط شههخلق ن ادهای تمامبا افتخار به  یعبربرچسههب یص سههتیونیصهه -اشههیکوچک پ

 حقوق برابر در یبرا یعبر زنان ییهاتحاد: بدین ترتیبشهههدص می الحاقم اجر  اجتماع
 در ارتس ی( کارگران عبرستادروتی)ه یسازمان عموم(؛ 1919 سی)تأس ارتس ییسرا ل

شگاه عبر(؛ 1920) سرا لیی عمری ک  حزب ی)حت غیرهو  رهی(؛ و غ1925)  یاورشل یدان
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 زارگبرنامه یتابک ینسکی، جابوت1937وجود داشت(ص در سال  یعبر یهاستیکمون به نام

 «،یدولت عبر» یمطالبهمنتشههر کردص و  د وی یحل مسههئلهراه – یعبر دولتعنوان  تحت
سر داده  ومطرح  یستیونیص  یدر تظاهرات گسترده شعارها نیتریاز اصل یکیعنوان به

 شجنب میان شهههکاف، به دنبال بریتانیا فرمانآخر  یهالشهههد که من شهههخ هههاً در سههها

 21، شاهد آن بودمصبریتانیاو  یستیونیص 

منتشههر  1948مه  14که در  لیاسههتقالل اسههرا  ییهدر اعالم یعبر یکاربرد واژه نیا

سند را  نیساختن متن ا یین ا تیمسئولبار اصلی که  یاستص شخ  تعمدی تردیدبیشد، 

که  -شناختیواژهدقت  مقید بهو برجسته شناس زبان-بود  1موشه شارت ،داشت دوشبر 

 هیباشههدص اعالمآن  ریوزنخسههتدومین و بعداً  لیاسههرا ی خارجه ریوز یننخسههت قرار بود

 خورد وبه چشهه  میبارها  یص اولشههودمیقا ل  یعبرو  ی ودی میان واژگان یقاطع زیتما

شهههود و در هر مورد به ذکر میسهههه بار ی دوم دهد؛پیوسهههته به ی ودیان ج ان ارجاع می

 :آمده است ن ایی در ادامهدو پاراگراف  اشاره داردص لیاسرا /نیفلسطاجتماع م اجران در 

 

و  هیهمسهها هایدولت تمام یسههوبهنیک  یگیصههلح و همسهها شههن ادیما دسههت خود را با پ

پیوندهای تعاون و کمک متقابل با تا   یخواهیها مو از آن کنی دراز می شهههانمردمان

آماده است تا س   خود را  لیاسرا  دولتبرقرار کنندص  شانخود سرزمین در عبریمردم 

 انجام دهدص انهیکل خاورم شرفتیپ یدر تالش مشترآ برا

 وظایف که برای انجامدرخواسهههت داری   2سهههووراایدر سهههراسهههر د ی ودیمردم ما از 

 یایتحقق رؤ یبزرگ برا نبردو در  جمع شههوند ییشههوف دوروسههاز م اجرت و سههاخت

 22صستندیبا کنار آن -لیاسرا  یرستگار- دیرین

                                                      
1. Moshe Sharett 

2. Diaspora 
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 یعبر مردم بیشدن عج دیناپد

م مردو  -شهههودنیز یاد می( یعبر) «ییشهههوف»عنوان که از آن به- یعبر مردم میان زیتما

ز این توانست امی زحمتبه لیاسرا  گذارنایدر سند بن، پراکنده در سراسر ج ان ی ودی

 نیمسهههتقل در سهههرزم» ی، در همان لحظه که وجود ملت عبرحالنیص بااتر باشهههدروشهههن

ر ، شروع به کمرنگ شدن کردص به نظگرفتمورد تجلیل قرار می یطور رسمبه «یشتنخو

 ای ی، احسههاس ناراحتلیاسههرا  گذارانیبن ریوزنخسههت 1،ونیگور-بن دیویرسههد که دیم

در  را هیکه اعالم ونیگور-بن یاصل دایضبط ص مطابق باص داشت ی آن واژهاب ام درباره

 مکتوب یاز متن رسهم او ،کردقرا ت می 1948مه  14در  دولتموقت  یشهورا یجلسهه

 ی ودیمردم » خواند ،«مسهههتقل یعبرمردم » یجا: او بهمنحرف شهههد)و منتشهههرشهههده( 
 23ص«مستقل

 یرسههم یباشههدص اما ترجمه ی بودهدیم   ممکن اسههت لغزش فرو اریبسهه رییتغ نیا

 عامدانهعل ج بار تق یر، مسلماً کرده استمنتشر  لیاسرا  حکومتکه  هیاعالم ی ازسیانگل

ین نخستکندص در یم نیگزیجا ی ودیجا با را در همه یعبراین ترجمه، ص را بر گردن دارد

و در پاراگراف « حاک  ی ودی مردم»با  را« مسهههتقل یعبرمردم »الذکر، فوق پاراگراف

صل ییهکه قبالً در اعالم« )ییشوف»دوم،  ول را با عبارت مجع( است« ییشوف عبری»ی، ا

 ی،جعل رسهههمدر پس این  فیظر نیت 24کندصجایگزین می« اسهههرا یل-ی ودیان ارتس»

 اسهههتقالل یویدن تیواقعتوانند یمفقط  یمحل یمردم عبر کهیآموزنده اسهههت: درحال

دارای سههراسههر ج ان  در «ی ودمردم ی»که شههود یکنند، ادعا م تأییدخود را  یاسههیسهه

 صنیفلسط باشد، یعنی ارتس ییسرا لهستند که باید کل « سرزمین خودشان»بر  تیحاکم

سال عرض درواقع، در  سال پس از  ملت ارجاع به  در مقام یعبری واژه، 1948چند 

حت ت شهههد که دیناپد لیاسهههرا  یاز گفتمان عمومدر عمل بود،  ریگفراکه سهههابقاً  دیجد

 یآموزشهه نظامو  هااسههت که به رسههانه یسههتیونیصهه  هدایت سههفت و سههخت اید ولوژی

                                                      
1. David Ben-Gurion 
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، اما شدیاستفاده م دیملت جد یهاشاره به زبان روزمر ینام هنوز برا نیص اکندرسوخ می

 به خود ملتص نه گرید

ما محو شهههدن لت عبر زیت  یبه پروژه دنیبخشههه تیلزوم مشهههروع یبا انگیزه یم

 ی،ملت عبر بودص ی در زمان گذشته، حال و آیندهستیونیص  گراستعمار یطلبانهگسترش

ستص یدیجد ساخت شدامی یحقوق مل مدعی کداماحتماالً  ا ست با ست بمی توان  هتوان

تمسههک جوید، اما این  -شههودف میده می که معموالً طورآن–ی مل تعیین سههرنوشههتحق 

ی که مردم ی ودی اکاریت جمعیت آن را تشهههکیل بدهد اطالق ایقلمروحق حداکار به 

سط جمعیت یسازی قومپاآ یهانیدر م- 1948در ماه مه  شودصمی  ی ودیان -نیعرب فل

سبتاً   یبه قطعنامه ستوانتیم ایص ندبود تحت قیمومیت بریتانیا نیاز فلسط کوچکیبخش ن

ه ب متوسههل شههود که نیفلسههط  یتقسهه ی( مجمع سههازمان ملل درباره1947نوامبر  29) 181

نواحی  جملهازبخشید، مشروعیت می تحت قیمومیت بریتانیا نیفلسطاز درصد  56 ت رف

ا ب مجبور استادعا  نیص درهرصورت، ابودنداعراب  تحت سکونت عمدتاًیا  منح راًکه 

 کندص سازشمقابله و  ،نیفلسط یاعراب بوم یحقوق مل برایتر قدرتمند یادعا

 نیترو م هههم  نیترزیرآ، ونیگور-بن یبه رهبر یاصهههل انیجر سههه یونیاما صههه 

ستراتژ ستا صرفاً به بخش وجهچیهبه آن، ی ستعمار را  شت ا سط یق د ندا /ارتس نیاز فل

ه خود، چ یمشخص کردن مرزهااز  اندیشانهمآل لیمحدود کندص )درواقع، اسرا  سرا لیی

 یبرا فضایی نیز چیه 25(کرده استص اجتناباز آن زمان تاکنون چه  استقالل ییهدر اعالم

سط شتنمی یباق نیدولت عرب فل -بن س یونیص  میان یمورد هرگز تفاوت نی: در اگذا

که اسههتناد به وجود ملت  بود بدان معنا نیاما ا 26صشههتوجود ندا ینسههکیو جابوت ونیگور

به  ،آن یبرا یحقوق مل ادعایو  دیجد یعبر یدن   یاشهههت ابرای مشهههروعیت بخشههه

سیار یستیونیص  سیار ب ست ب س یزیص چناکافی ا  گالی به بیانودص ب ازیموردن ترعظی  اریب

 :ستیونیمورخ ص  1المیا

                                                      
1. Yigal Elam 
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شود و به آن  متوسل حق تعیین سرنوشتبه اصل  نیدر فلسط توانستمین س یونیص 

 کرد صصصیعمل م یب محلاعرا یو به نفع جنبش ملی علیه آن روشناصل به نیکندص ا اتکا

 رشیوردپذم  یداشت که با مفاه ازین ایافسانهبه  س یونی، ص یمل ینظریه دیدگاه از

سازگار  یمل ییهنظر شتیصصص به  بودنا س بردا سترده اریب شت ترگ  ازین انگارانهساده از بردا

شتص در ا شت د نیدا سهمهصصص  گریبردا سهمه جایگزین ج ان انی ودی یپر  جمعیت یپر

 27صشدمی نیفلسط

سانه» حق  که هستند یمل یتیج ان موجودیان  ودیادعا است که  نیا، موردنظر« یاف

 قح»ص داردو اسهههتعمار آن برای ت هههاحب کل فلسهههطین ( ی: ال دی)بخوان یخیظاهراً تار

 یساختگ یادعا نیا یبرا بازاریابی بندعیترج، « ودی مردم برای سرنوشت نییتع ]مجعول[

 وانمندتبسههیار  حالنیبااباشههد، اما  قبولرقابلیغکه طبق هر معیار عقالنی  اسههتص هرچند

نخبگان همچنین بلکه  انی ودی شهههمار زیادی از تن انهموفق شهههد  مسهههلماً بوده اسهههتص

سرا که آن  یغرب یستیالیامور یکشورها سیرا ازنظر  سازگار ب دیمف یا ا ایمان و همچنین 

 کندص متقاعد یافتند،یممسیحی خود 

ستفاده ، اکار کند اشکالبی ستیونیص  دولت بخشیمشروعیت-خود نکهیا یبرا اما

 زجدا امهین یبخشهه یحت ای دیجد یلیاسههرا م اجر ملت  در اشههاره به یعبراصههطالح از 

عنوان مگر بهاسههتفاده مانده اسههت، و رها شههدص در عمل بیص شههودرها  دیبا، ج ان انی ودی

با وام –هنوز وجود دارد، اما  یملت عبر 28صدهیسهههنج یاسهههینکات سههه طرح یبرا یابزار

 صرای خودب است اما دیگر نه درخودملتی  -طبقه رابطه بامارکس در  گرفتن تمایز مش ور

نام اسههتص  آن از، محروم کردن تیموجود هسههتی یکپن ان کردن  یبرا یملثر راه

ی نام اطرهبا از دست دادن خ یملت عبر به شکل ضعیفی قابل اندیشیدن استصنام فقط یب

 افتهی نامناسههب تقلیلو  کنندهصههحیح خود، به وضههعیت اشههاره به خودش با اسههامی گیج

 استص
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 صههرفاً گرانیو د شخود یاغلب توسههط اعضهها ی، ملت عبریررسههمیگفتمان غ در

سرا  سرا  قانون رایکننده است، زجیگواژه  نیشودص اما ایم نامیده یلیا  یه معنارا ب آن لیا

 یه ملگرو دو ، آشههکاراعالوهبهشههناسههد، نه قومیت یا هویت ملیص به رسههمیت می تیتابع

 29صینیفلسط و عرب یوجود دارد: عبر یلیاسرا 

نامند یم ی ودیرا  یملت عبر ی، اعضهههالیدر اسهههرا  یو عموم یدر گفتمان رسهههم

 نیشهههوند(ص اما ایخوانده م یلیاسهههرا  انی ودیمعموالً  لیخارج از اسهههرا  کهی)درحال

 ی ودیوجود دارند که  لیصههدها هزار نفر در اسههرا  رایاسههت، ز گل و گشههاد توصههیف

 یاعضا ترشیب ای شانخود از جانباند و دهش هض  یعبر یدر جامعه یخوباما به ستندین

 ،افراد نیاز ا یاریشهههوندص بسهههینم یتلق ملت متفاوتیمتعلق به  ،آن جامعه ی(مذهبریغ)

و طبق د کننم اجرت  لیبه اسههرا  اجازه یافتندهسههتند که  یانی ودی کینزد شههاوندانیخو

شت به  سر غیری ودی یا فرزندقانون بازگ شور درآمدند، همچون هم  یسک تابعیت آن ک

به  لیاسهههرا  که در یکارگر خارج فرزندان 30داردص ی ودیمادربزرگ پدربزرگ یا که 

 انی ودیریغ نیسهههتص عالوه بر اا یعبر هاوجود دارند که تن ا زبان آن زین انددنیا آمده

شههان و اکار مردم ی ودی قلمداد خوداز جانب که  هسههتند لیدر اسههرا  اشههخاصههی، یعبر

؛ سههتین لیاسههرا  یونقان نیموازبا کامالً مطابق ها به نحوی شههوند، اما ی ودی بودن آنمی

 سارتدک ریخاخام غ راها آن تغییر کیش امااند دهیگرو تی ودیبه که  یکسهههانهمچون 

 ی ودص یباشدبه جا آورده  -،ی به مقدساتتوهینچه -از جنسیت ملنث بوده  شاید ه که 

 تیبرخوردار است، به رسم لیاسرا  در خاخام ارتدکس که از انح ار را مقامها بودن آن

 صشناسدینم

ابداع  ی از نوملتی خیال ماابهبهکه نخسهههتین بار ی ودیت را  سههه یونیصههه  بدین ترتیب

 فروبردص یمذهب تحمیلیرا در بستر  یعبر یملت واقعدر ادامه، ، ه بودکرد

سیان حالتبه  ی کهعبر ملت شدهجمع ن  ش را از یاد برده،خود صحیحو نام  ی دچار 

نامطمئن شهههده اسهههت درباره تا آن–ی هویت خود  ندای خودکه  به پروپاگا -جا که 
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شروعیت ستی مربوز میم ص یونی شکالی نداردبخش  ادعا  تواند به اینمی -شود، هیچ ا

 31ص«ی است ودی مردمملت -دولت ،لیاسرا »ادامه دهد که 

از  یبرخ یو حت آوردیبرمسهههر مجههدداً  یمیقههد یخههاطره، یدر موارد نههادر امهها

ی رسههم یسههردرگمبر آن ، یشههاعر عبر 1گور، حیی  همچون، یمیقد یهاسههتیونیصهه 

ندص افسهههوس می له عنوان فرعیعنوان و خور قا یا اسههههت:  نهیزم نیدر ا ی اوم خود گو

دولت  سیاز شش دهه پس از تأس شیب : ایهست هاکنون چعبری بودند،  قبالًها اسرا یلی»

 32ص«هستند بانیگربهخود دست تیهنوز با هو ها، آنهایلیاسرا 

سرکوب  یستیونیص   یرژ سکوالر بود یعبر یمل یآگاه تعمدیبا  ساً  سا ، و که ا

ر و بالقوه ناپذییورش کید ولوژیا تی، موقع«ی ودی-یلیاسرا » ی جعلیمل یآگاه ترویج

ساً تع ی بودن ودی، امادعا کردهطور که اعطا کردص همان مذهببه  یقاطع سا  یمذهب ینیا

و کنترل  نظارت دار،مرزبان و دروازه ها در مقامخاخام راحدومرز آن  که ایحوزهاست، 

 صدکننیم

 ... گرید لایوس با

شینیاستعمار  ص ابدییموجود گسترش م یپر کردن تمام فضا یگاز است: برا مال م اجرن

ه، متحداالتیداردص در مورد ا ازین یاسهههتراتژ حاًیو ترج ید ولوژیاما برخالف گاز، به ا

در  متوسهل شهدص یال  تیرفت و به مشه شیپ آشهکار سهرنوشهت تحت عنوان ید ولوژیا

ص  سته به  شهیالبته هم سرا لییارتس  یمطالبه، س یونیمورد  بود، اما در  یال  یوعدهواب

در  یتازگنهص به شهههدص دیگرمی ی مبدل خودفریبی سهههکوالر پوشهههاندهبا جامه دوران قبل

شاهد بودی  که ت وع یصحنه شت،  سرا  ریسفآوری که پربیننده گ ساز لیا مان ملل در 

سند مالکیت اسرا یل بر کل سرزمین مقدس در هوا تکان  عنوانبه، کتاب مقدس را متحد

 33صدهدمی

                                                      
1. Haim Guri 
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-نداشههتص ب روشههنیکامالً  اسههتراتژی یسههتیونی، جنبش صهه یاسههتراتژ یزمینه در

، این 1937اکتبر  5پسرش آموس، مورخ  برای یادر نامه آنمعظ   ستیاستراتژ ونیگور

دهد در این نامه او توضیح میاستص  کرده بندیاستراتژی را به موجزترین شکل صورت

یک دولت در بخشهههی از که  بود 1پیل ونیسهههیگزارش کم رشیپذ که چرا حاضهههر به

سطین  تر از ی کوچکتوج قابل به طرز بخشاین دادص )یم شن ادیپ ی ودیبه م اجران فل

س یهرنامبآن چیزی بود که  سال   یتق شن اد داد بعدسازمان ملل ده   نامه نیا خواندن ص(پی

 یخاسههتص بر یاجباردارد، عالقه  نیفلسههط یدر تمامیت آن برای هر کس که به مسههئله

ستند، ی دره هایخوردگخطخاطر به  سینومتن دست نیکلمات ا شه ه بره  مورد مناق

 آید:ای در ادامه میی کلیدی بدون مناقشهقطعهاما 

ه ب نکیاگر ا یهسهههت ، حت دولت کیطرفدار سهههرسهههخت  لیدل نیفرض من )به هم

سی  شد( ا خورده وندیپ تق ست که  نیبا سرزماز  یفقط در بخش ی ودی دولتا  ین، نهآن 

 صراه استآغاز  بلکه انیپا

 اتص احساس یکنیم شعف، احساس  یآوریبه دست م ناموهزار د 10 ای هزار یوقت

ساحت،با  سازد کهدار نمیجریحهما را  ساب این م  زیراص  یستین نیزمسرکل  مالک اکت

 نفسهههه بلکه چون از طریق آن قدرتفیتن ا نه دارای عواقبی اسهههت، تیمالک شیافزا نیا

دص کنیکل کمک م در نیزمسرقدرت به ت رف  شیو هر افزا  یدهیم شیخود را افزا

قدرت ما  ینهبیشی تیباشد، تقو سرزمیناز  یاگر فقط در بخش یدولت، حت یک سیأست

                                                      
1. Peel Commission 

 دهم هکتار )م.(واحد مساحت در برخی نقاط امپراتوری عثمانی معادل یک. 2
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 یآزادسههاز به منظورما  یخیتار هایمجاهدت محرآ نیرومندی برایو  یدر زمان کنون

 کل کشور استص

 یص ما اعتقاد محکمراه خواهی  داددولت  وندربه  ، یتوانیرا که م یانی ودیتمام  ما

 یود یاقت هههاد  کیص ما پذیرا شهههوی را  ی ودی ونیلیاز دو م شیب  یتوانیکه م  یدار

 شرفتهیپ یدفاع یروین کیص ما خواهی  ساخت -ییایو در ی، صنعتیکشاورز-ی چندوج 

 ان جهای تردیدی ندارم یکی از ب ترین ارتشکه  یارتش برتر - خواهی  داد سازمانرا 

از  ر،ی کشوسکونت در اجزای باقیماندهمطمئن هست  که برای خواهد بودص در آن مقطع، 

 34دصمان  یخواهن، ناکام گرید وسایل از راه امان، یعرب گانیتوافق و تفاه  با همسا راه

با موفق یاسهههتراتژ نیا ونیگور-، بن49-1947در طول جنگ  ار به ک یادیز تیرا 

سرا  ضاف لیبرد: ا سط ی ازمناطق ا سی که برنامه ییهابخش عالوه بررا  نیفل سازمان  ی تق

از  هاانضهههمام نیاز ا یکردص برخ به خاآ خود منضهههم  داده بود، تخ هههیصملل به آن 

 35صداد رخ ،اردن اول، عبداهلل «عرب گانیهمسههها»از  یکیبا  یپن ان «توافق و تفاه » قیطر

سلحهص – به دست آمدند «گرید وسایل یبرخ از راهاز » هیبق  ونیورگ-اما بن یعنی با زور ا

ی دوبندهایآنچه قبه فراسهوی  لیفتح اسهرا  پیشهبرد برایتالش عدم در  او ؛ماجراجو نبود

 اعمال کردص ییهاتیمحدود دادند،سیاسی اجازه می

ار اسهههتعم یرا برا تحت قیمومیت بریتانیا نیدرصهههد از فلسهههط 22 باز ه  مسهههئله نیا

کردند می احساس لیرهبران اسرا  تندروترینص گذاشتمی دسترسغیرقابل ی،ستیونیص 

 36استص ماندهیباقمی ناتما کارکه هنوز 

سال  سمت خود کنار رفت  ونیگور-بن کهی، هنگام1963پس از ژو ن  سرانجام از 

آنچه  یو درباره تندرو جسههورتر شههد فراکسههیونملثر نبود،  گرید ی اوهبازدارند اقتدارو 

ن بدیص به وقوع پیوسهههت یمکررعلنی مباحاات ، دناتمام مانده بو 49-1947در جنگ 
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ها را از م ههاحبه یامجموعه معاریو گاهیرع هه ی، روزنامه1964 ییهژانو 31در  ترتیب

 1،هنژوال کودر جامعه منتشههر کرد که  ی عمومی برجسههتههاتماالبا  مبحث نیا بابدر 

 یهمه 37صداده بودانجام  ،سههابق سههتیو ترور یراسههت افراط ناسههیونالیسههت اسههتمداریسهه

ع )که درواق لید اسههرا در این دیدگاه سهه ی  بودند که مرزهای موجوکنندگان م ههاحبه

صرفاً خطوز آتش ییهرگز ن ا شده و  سن سال  یب قادر ( ندشد برقرار 1949بودند که در 

ند  مام»نیسهههت ندص « نیم ت به نیاافراد  یبرخ را در بربگیر ها را  حهمرز  ایعنوان م ههههال

که رحالید ن ادندصگردن نمی تیواقع نیبه ا گرید ی، اما برخرفتندیپذمی ریناپذاجتناب

تواند وجود یم زین یفعل یمرزها وندر یحت لیاسهههرا »داشهههت که  عقیده 2پرز مونیشههه

، نه هستند[ 1948جنگ ] یهجینت یفعل یمرزها»که  مدعی شد 3انی، موشه دا«داشته باشد

یل با  ی( حت6کودیل گامشهههی)پ 5هروت انرهبر از 4،إلیعازر -بن هیو آر «صبه هدف ]ما[ ن

 «صاردد یکل کشور بستگستن از شُدست نَبه  لیوجود اسرا »گفت:  بیشتری صراحت

سیاست روی آورده پرآوازه ژنرال، انیمانند دا- 7ییگال آلونچند ماه بعد،  ای که به 

 اعالم کرد: -برجسته بود، و تندرویی

شور  نیا سهک س  باقی مانده و مرزهای آن کژدی ریزی اند، نه به دلیل فقدان برنامهمنق

که  یاسههیسهه تیمحدود خاطربه فقط ، بلکه ینظام قابلیت فقدان ای کیاسههتراتژ حیصههح

 سههتورد ی، وقتی ]او[راسههتبهمسههئول آن بودص  ونیگور-بن یصدفاع د ریو وز ریوزنخسههت

                                                      
1. Geulah Cohen 

2. Shimon Peres 

3. Moshe Dayan 

4. Aryeh Ben-Eliezer 

5. Herut 

6. Likud 

7. Yigal Allon 
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،  بودی سازسرنوشتهای هایمان در تمام جب ه، ما در اوج پیروزیارتش ما داد توقف به

ص با تن ا چند روز یدر جنوب غرب نایسههه صهههحرایقلب  تادر شهههمال  یتانیل یاز رودخانه

ن در تمامیت آکشور  یمتجاوز عرب و آزادسازهای نیل به شکست ن ایی ارتشجنگ، 

 38صبودممکن می

ند دا مان کاب انیآلون  مشهههی خط یاجرا یبود و هر دو برا 1967جنگ ژو ن  یهنیدر 

 صآوردندبعد فشار  یجنگ و در دوره ی خود در زمانطلبانهجنگ

 حیمس االغ

که در سال  ینیفلسط یهاقلمروبه  یستیونیص   ی، گسترش استعمار رژیخیتار دیدگاه از

 کیتحقق  یمسهههئله: ای ماتقدم بودنتیجه ، عمالًدرآمدند لیاسهههرا  اشهههغال به 1967

که بالفاصههله وارد عمل شههدند و  پیکارجویانی یهاص اما گروهفرضههی آشههکار سههرنوشههت

 رمسههتق دهیدبیخ ههمانه و آسهه ینیفلسههط تیجمع یمحاصههرهدر را  ی ودی یهاپاسههگاه

 زنظراشهههدند که یی برافروخته میحایمسههه-یمذهب حاًیصهههر ید ولوژیا با نوعی ،کردند

 39بدیع بودص کامالًتاریخی 

ی را سهههتیونیاسهههتعمار صههه  شهههگامانیپ، اید ولوژی که 1948پیش از  یمرحلهدر 

 اماًتمسههکوالر بودص  ظاهراًای مذهبی داشههت، اما سههرچشههمه تاًین اانگیخت، اگرچه برمی

 -ارودیدند، نوزایی ققنوسها میطور که آنیا آن–سههازی بود، یعنی زایش راجع به ملت

ها ی از شهههکل افتادهص آنای ی ودیان پراکندهملت عبری نیرومندی از میان خاکسهههتره

 خودسهههاخته انیگراها چپاکار آن کهنیص ان ادندرا می یعبر یهندیآ های دولتبنیان

س   بودند و ص یونی سبهادعای  سو صطالح  ست امروزه پس از یستیالیا شتند، ممکن ا  دا

به نظر برسهههدصاسهههتعمارزدایی نیمه ما در آن  ی دوم قرن بیسهههت  عجیب  یاما  بی، ترکا

 نیکه در هفتم یاعنامهقط سینوشینبودص پ ییاستاناترکیبی  ،با استعمار ادعایی س یالیسوس

سنیب یکنگره سو شتوتگارت، ی ستیالیالملل  شد1907)ا کنگره »که  ، اظ ار کرد( ارا ه 
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صوالً  ستیس تماما ستعمار ا ستیس رایکند، زیرا محکوم نم یا ستعمار ا وای لتحت  یا

 نیتربرجسته نویس،پیش آن یهسندیص نو«کند فایا بخشیتمدن شنق تواندیم س یالیسوس

که  بودهلند  یهندینما 1ن کولف کی، هندریمسا ل استعماردر باب الملل نیب یسخنگو

، ی)کا وتسههک 40صبود یاندونز یدر جاوا یامزرعهمالک و داشههت  انهنژادپرسههتگرایش 

ن کول را رد ف یهامقطعن سینوشیکرد که پ اصرارآلمان، به کنگره  ندگانیاکار نما هیعل

یرون پیروزمند ب -که لنین با نگاه تأییدآمیزی گزارش کرده اسهههت– او یدص مداخلهنکن

رأی  10و  ی،رأ 108به  128با طلبانه به شهههکل تنگاتنگی دنظرتجدی آمد و آن حرکت

 41شکست خوردص(، سیسو  گانندیممتنع نما

سال  سال  پیش شگامیپ ید ولوژیا آن، 1967در  شدهمدت 1948از  سوخ  بود:  ها من

سرا  شده و ا ساخته  سته یقدرت لیملت  سمیغاگرچه به طور  ،بود یاه ص یرر  س ینویص 

 بخش نبودصال ام یادهیا گرید یستیالیسوس

سال  ستعمار  یهزیو انگ هیماابه توجبه شگامیپ ید ولوژینقش هر ا، 1967تا  1948از  ا

ش ود نبود؛ها چندان ستیونیص  شتص پاآ یبرا چندانیفراخوان  م ی سازآن وجود ندا

م اجرت   یو موج عظ 49-1947 یهادر طول سهههال ینیفلسهههطهای عرب  یعظ یقوم

سط یبوم تی، جمعآمد به دنبال آن یزودکه به انی ودی سرا  ینیفل سال را لیا  1949 در 

صد  14به  سال نفر 1،173،000از مجموع نفر  159.100کاهش داد: صرف در  1967ص تا 

از نفر  392،700: افتی رییزحمت تغها بهینیاز دو برابر شد، اما نسبت فلسط شیب تیجمع

ا جبران ر انی ودی یها م اجرت اضههافینیفلسههط یعیطب دمالیتول نفر، و 776.300،2 انیم

لت م-با نگاهی سههرسههری شههبیه یک دولتسههت توانیم لیظاهر، اسههرا العلی 42کردصمی

سیار بزرگی؛ سد، با اقلیت قومی نه ب شروع عادی به نظر بر سئلآن ظاهراً  تیم ص نبودساز هم

ستعمار رژ ست که ا ست ا شتص بهیب یستیونیص   یدر ضماال، عنوانامان ادامه دا ی ارا

ه از ک قومی و ه  به کسههانی سههازیپاآتحت تملک اعراب که ه  به آوارگان قربانی 

                                                      
1. Hendrick van Kol 
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 ی ودیبه م اجران ید و خلعتوسهههط دولت ی گریختند تعلق داشهههت، سهههازی قومپاآ

در سههطح  لیاسههرا  یشههدهرفتهیقلمرو پذ وندرو  یاسههتعمار داخل نیاما ا 43واگذار شههدص

 انیجوپناه عمدتاًشود و محسوب می ج ان یآنچه افکار عمومبرابر و در ، بودی المللنیب

سط شت ی یتوج چیه به برد،از یاد می بالکل ای گرفتمی دهینادرا  یدیتبع ینیفل ص نیاز ندا

 بره بودند ک یشهههرق یو اروپا قای، آفرایاز آسههه دیجد ریان اکاراً م اجران فقنشهههینم اجر

ا سا ق پیکارجویان بها شدندص آنیم تلنبار دولتی یتوسط بوروکراس شدهدهیدزد اراضی

 باشندصاید ولوژیک نبودند و نیازی نبود که 

زب ح یتحت سلطه یی بودند کههاا تالف لیاسرا  هایحکومت، تمام 1977تا سال 

ندص( یپ صلآیصا) 1لیکارگر اسهههرا  با دو وقفه نیکل اطی و در  44قرار داشهههت  یدوره )

 45، بودندصیپصلآیصامتحد وفادار ، (انصآرصپی) 2یمذهب یحزب مل شههامل هامخت ههر(، آن

الت ح نیدر ب تر سهه یونیها به صهه که نگرش آنارتدکس -فرا یبرخالف احزاب مذهب

سیونرا در  77-1948 یبود )و بخش اعظ  دوره رومیانه س یشرکا در مقام ای اپوزی  اریب

چک  ندا تالف کو ند با  تی ودی صپیآرصانی د ولوژی(، اگذرا تدکس را  تدل ار مع

سال می بیترک س یونیص  بودص  یمیمال نوعاز  صپیآرصان مدل س یونی، ص 1968کردص تا 

شاپ-حیی رهبر آن،  سرا  هایحکومت تمامدر  نهیکاب ریوز- 3رایموشه  سال  لیا  1948از 

 بابارشد در  ریوز نیترجویو آشت نیعموماً دلسوزتر -1970در سال  ویتا زمان مرگ 

 شدصیم قلمداد انینیمسا ل جنگ و صلح و نگرش نسبت به فلسط

 انیاز اعضا و حام ترینسل جوان به متفاوت ارینوع بسای از آموزه صحنه،اما در پشت

، مرکز (ی)کالج مذهب  یاورشل هایوایشیکی از یآن در  یشدص منبر اصلمی القا انصآرصپی

اسههحاق   یآن، خاخام ابراه گذارنایبن بودص 1924 شههده در سههالیستأسهه 4،راو کوآاه

                                                      
1. Israeli Labor Party (ILP) 

2. National Religious Party 

3. Haim-Moshe Shapira 

4. Mercaz HaRav Kook 
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بودص  در روزگار خودش نادر اریبسههه یگونهاز  یسهههتیونی(، صههه 1835-1865) 1کوآ

با  انهلجوجارتدکس  یهاخاخام شهههتریها کافر بودند و بسهههتیونیکه اکار صههه درحالی

، یو اتی بودص مطابق ال اییحیمس ستیونیص یک کوآ کردند، میمخالفت  س یونیص 

ستعمار ص   یاز برنامه یبخش ی، ودی دولت کی یین ا گذاریبنیانو  نیفلسط یستیونیا

  تالفااز  او ییدهچیپ یاسیس یآموزهص دیرسمیخود  وجبه ا حیمس ظ وربا بود که  یال 

نگاه  راضی دیها باآن صکردیمها مدارا خدایی آنبا بیسکوالر دفاع و  یهاستیونیبا ص 

 –رد کمی سهیمقا حیبا االغ مسها را آمد: او آنشدند و حتی دلشان به دست میداشته می

شت خود حمل میچارپایی احمق اما  شاگرد  46صکندابزاری ال ی که منجی را بر پ سر و  پ

سال 2تزوی ی ودا کوآ، وی بر را  وایشی ریاست 1982و  1951 نیحساس ب یهاکه در 

شکل خام شت،  شیانه صکردیم آموزه را موعظه تری از آنتر و افراطیع ده دا  ،در آن آ

شه لو هایی همچونافعی صل یرساو  4پورات حنان 3،نگریمو  یم اجران مذهب یرهبران ا

ندص آن قرار گرفت ال یات ریتحت تأث انگرید ی ازاریص بسههبار آمدند 1967متع ههب پس از 

س متع بانگروه از  نیا به ت رف یزودبه انصآرصپی، 1967پس از جنگ ژو ن   اییحیم

سال  ست ینیحزب در حزب د نی، ا2008درآمدص در  سیونالی  5هابیت های ودی افراطی نا

 ( ادغام شدصی ودی ی)خانه

کار نیا یوقت ند انیجوپی مل شههههد ندصیم دودجنگ هنوز  یهاتوپ، وارد ع  کرد

ازجمله - چشهه  طمع داشههت هارا که به آن مقدس کشههورو  مناطق حیاتیتازه  لیاسههرا 

گریختند، به  آن چنگالاز  49-1947 یهادر سهههال و -و هبرون  یاماکن مقدس اورشهههل

در  یی راهاهپاسههگابدون درنگ  یمذهب یهاسههتیشههوون صبود خویش درآورده ت ههرف
                                                      
1. Abraham Isaac Kook 

2. Zvi Yehuda Kook 

3. Moshe Levinger 

4. Hanan Porat 

5. HaBayit HaYehudi 
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شغال یهانیسرزم سط یشدهتازه ا سرا زمانص از آن برپا کردند نیفل ستعمار ا  تحت لی، ا

اسهههت و مراکز جمعیت  افتهیمسهههروقه گسهههترش یهانیدر سهههرزم هاآن تیال ام و هدا

 کندصهای منزوی را محاصره میفلسطینی محدود به محوطه

ت تا گذاش اییحیمس یهاستیونیص فرصتی تاریخی در اختیار  1967سال  فتوحات

بکردند، جامهها موعظه میهای آنرا خاخام آنچه ندص  ، بیترت نیه همی عمل بووشهههان

ص  یپروژه یِبعد یمرحله یخیآنچه ازنظر تار یها براآن ید ولوژیا ستعمار   یستیونیا

ستورکار بل ی، هدفدبو  -النیعقریغ یمنطق- قراردادی ی یتوج، ندمدت آنماندگار در د

 ها بسته شده بودصآن پیوندی بود که در آسمانص کردفراه  می

 کیر که د ایید ولوژیتعجب نخواهند کرد که ا از کشف این نکته هاستیمارکس

اسههتص در جامعه آن  یماد تیمتناسههب با واقع کند،پیدا می شههود و نفوذظاهر می جامعه

اسههتعمار قابل یهانیسههرزم ینظام ت ههاحب از عبارت اسههتی ماد تی، واقعفعلی مورد

دولت م اجری که از  یبرا ناپذیرمقاومت باًیتقر یاجاذبه –لیاسهههرا به دسهههت  مجاور

یت منکوب عادل مز نده در ت قه یقدرت محلکن مان یب یبانیپشهههت نیو همچن یاو منط ا

ندب ره یج ان کیهژمون یاموراتور  یمذهب ید ولوژی، اکیالکتید نیص در اشهههودمی م

 رایکه ام طورهمان- کند، بلکهیاسههتعمار فراه  م یبرا محرکیو  زهیتن ا انگنه اییحیمسهه

 ی برایامانیب یاسههیسهه یرانه یتواقع آنچه در به نیهمچن -کرده اسههت شههاهدهم 1هاس

 47صپوشاندی میجنگ مذهبی مبدل ، جامهاست یسازی قومو پاآ سلب مالکیت

ص 1967سال  از س یمذهب س یونی،  سگاه احداث یبرا را الزم رتیغ اییحیم  یهاپا

ستعمار ستص  کرده، فراه  شدهدهیآن دزد یکه از مردم بوم یاخ مانه نیزمسردر  یا ا

 یژد ولویا نیدر برابر ا یملثر یاخالق ای فکریسهههالح  چیمعتدل ه یهاسهههتیونیصههه 

 لیدر اسههرا  1967که پس از جنگ  یومعم ی، در بحث و گفتگوهابدین ترتیبندارندص 

                                                      
1. Amira Hass 
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ضمام« چپ»معتدل  یهاستیونیص  فوران کرد، شادر رویارویی با ان ن طلبان تندرو خود

 را در وضع نامساعدی یافتندص

 زیاد تیاز جمع یناشههه یشهههناختتیخطر جمع نگرانکه  1ماال، آموس اوزعنوانبه

شیبا ع مالزم دهشتناآرنگ و بوی  علیهبود،  ی ودیدولت  برایعرب   گرایانضمام یا

سترش شتطلبانه قد گ ستدالل صبرافرا کل »بر  انی ودی «یخیتار»حقوق هایی را که به او ا

در ادامه  یکردص و فیتوصهه «اسههطوره اتتوهم»ورزیدند، اسههتناد می «لیاسههرا  نیسههرزم

سیس یو مرزها یکه حقوق ارض شد مدعی صل جمع توانمی فقط ی راا  یشناختیتبر ا

ی که در آن سهههاکن اسهههت و اکاریت را تشهههکیل ایقلمروهر کس بر : مبتنی سهههاخت

 48استص اساسیب یگریهر اصل د دهد، حق داردصمی

ضمام کی شکل چیهطلب اهل جدل ان شان خاطر یبرا یم ضعضعف  کردنن اوز  مو

 نداشت:

 

تواند ینم وجهچیهبه ،«سههاکن اسههت نیقطعه زم نیا بر امروزکسههی که »ر، یعنی ایمع نیا

شدص ز اریمع یگانه  وجهچیهبه س یونیص ، همان را به کار بندداگر آموس آن و تن ا  رایبا

 صندارد ی یتوج

 یاراد رایکند، زمی دییتأ  یآن وجود داشههت ونتاکنون در کهرا  ییآموس اوز مرزها اگر

که  ناختیشتیجمع تیوضعآن بورسد که  شاز خود دیهستند، با یشناختتیمنطق جمع

شته  شهیهمکند، یم نییمرزها را تع ستعماری ندیدر فرآ ایوجود دا ست خلق یا ص شده ا

 نیبر ا یحق چیه سهه یونی، ما در آغاز تحقق صهه شههناختییتجمع اریمع طبق بر، یراسههتبه

شت شی می، تمام حق از توهمات  یکشور ندا سطوره نا ضدا ست-شدص  ه ها هموارص یونی

                                                      
1. Amos Oz 
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شهههناختی جمعیت تیوضهههع رشیپذ یآمادگ، ما حالنیباااندص همین ادعا را طرح کرده

ضعیت ماابهبهمعینی را  شتی ص ما هر کاری کردی  تا این و  شناختییتجمع یگانه معیار ندا

وجود  ی نفسبرا ی یتوج چیه پس نه،اسههتا اگر  زیکار جا نیانجام ا ایص آ یده رییرا تغ

 یقابلهم کی که با ی راجع به مرزهاییمقدس زیچچیههست، پس ص اگر نیست نجایما در ا

ظام نگ  یعنی] مشهههخص ین ند، تعیین شههههده[ 1948ج ندارد و تا  تیواقع رییغوجود 

 49مجاز استص زیمناطق ن ریدر ساشناختی جمعیت

سال  ص 1967از  س یهاتسیونی،  س اییحیم سینفوذ  سبنام یا شان با تنا ست  به شمار د

سماًها اندص آنآورده ست ا شرکای ا تالف با جناح را س ی   در مقام  سکوالر در قدرت 

ستند، درحالی شده و تا حد ناپدید  ستیونیص  «چپ»که ه ضعیف   رفته تحلیلشدن ت

 استص

سال گذشته،  یط در شو عقب یمذهب ق ر ی ازمداوم فرایندچند  در  تهیسکوالر ینین

 که یمذهب متع ههبوزرا و مقامات  رایوجود داشههته اسههت، ز ی ودی-یلیاسههرا  یجامعه

سارت یافته  عیطم به لحاظ اید ولوژیک که سکوالر تیخود را بر اکار یهنجارهااند، ج

ستند، س کیموارد مکرر تفک هاآرتصدر  ریاخ یهاکنندص گزارشیم تحمیل ه  ی راتیجن

 ریوزیک  50صسههازدی آشههکار میها، ارتش و آموزش عالشی، همایونقل عمومدر حمل

 51کرده استص تزریقمدارس سکوالر  بهرا  یمذهب آموزش ی،مذهب ستیونیآموزش ص 

 اسطوره کیتار یسویه

ت، اما اسهه ینگران موجب لیاسههرا  یبر جامعه اییحیمسهه یهاسههتیونیهولناآ صهه  ریتأث

تببهخطر  مه تری ازسهههترگ مرا نا ئت میها نآ ترعظی  یهاها و پروژهبر گیردص نشههه

غریب  عجیب و هایاند، نباید پروژهکسههب کرده یاسههینفوذ سهه متع ههبین نیازآنجاکه ا

 ی مردود شمردصالیخیبرا با  هاآن
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اما  ،دارند شهههیر ینید یدر اسههطوره تاًین ا یسههتیونیصهه  ید ولوژیا یهاشههاخه تمام

فرض  یاللفظتحت یقتیرا حقاسههطوره اسههت و آن  حیصههر ابن بارهدر  اییحیمسهه یگونه

قوم  یانباست م ین ،لیاسرا  نیاست که سرزم نیا تیآن روا بخش مش ورترینص ردیگیم

سرا   ودی ست که نوادگان ا ستندص با هاییلیا ستان ه شاره اغلب نیاوجودبا شود ینم ایا

تار با که مطابق شهههده اسهههت،  تیگونه که در کتب مقدس روامقدس، آن  یهمان 

 هبلکشههد، یکنعان خوانده م نیسههرزم اصههلدر  که نیآن سههرزم یانبومنه  هایلیاسههرا 

ودند که ب نیالن رنیب ی، بوم یپدرسههاالر، ابراه کیها نوادگان آن ی م اج  بودندصفاتحان

 عنوانرا ی وه به او وعده داده بودص پس از گذشهههت چند نسهههل، ابتدا به کنعان نیسهههرزم

عنوان هدر م ر و سوس بدگان دولتی بر در مقامبعداً  ودر کنعان  نشینکوچنیمهداران گله

 فتح طتوس سرزمین کنعان را تحت رهبری یوشع پسر نونها ، آننایس یدر صحرا ریعشا

 به ت رف خویش درآوردندص واقعبه یقومسازی پاآو  ینظام

جا خالصههه شههد، طور که در اینخیلی م   نیسههت که این داسههتان، درسههت همان

تع بان است که م نیم   ا ر واقع دارد یا خیرصمبتنی بر امو گونه پایه و اساس تاریخیهیچ

ای مابت خوانند و آن را نمونهاللفظی میتحت طوررا به یوشع، کتاب ستیونیص  یمذهب

 صرندیگیم در نظر یک الگو و عمالً

هابیت حزب  یمل ییهاتحاد ونیکنفرانس فراکسههه 2017سهههوتامبر در ، بدین ترتیب

)که در  1بتزالل اسموتریش را که  یت م طرحاز ا تالف حاک  بود،  یکه بخش های ودی

ویج اسههت( تر نهیکاب ریوز این مقاله، بود و در زمان نوشههتن کنیسههه سههخنگویآن زمان 

را به  دیبعت-ای- یتسههل ماتومیاولت یش،ص طرح اسههموترکرد بیاتفاق آرا ت ههوبهنمود، می

اد پیشهههن  لیاسهههرا  نیاعراب سهههرزم یبرا بدیلدو »دهد که در آن یارا ه م انینیفلسهههط

 :«شودیم

                                                      
1. Bezalel Smotrich 
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که  ص1 نایی هرکس  یا توا یل  مالپوشهههچشههه م خود را دارد،  یمل ی از تحقق آ

 کندص یزندگ ی ودی دولتدر  یعنوان فردبماند و به جانیتواند در ایم

تمایلی ندارد یا قادر نیسههت از آمال ملی خود چشهه  بووشههد، برای که  هرکس ص2

 صکشورهای عرب از ما کمک دریافت خواهد کردم اجرت به یکی از 

 وجود داردص زینی سوم یهنیگز

س صرار دارد  یهرک  هیخشونت عل ی توسل بهادامه–سوم را انتخاب کند  «یهنیگز»که ا

انه با عقاط یتیامن یروهاین -ی ودجمعیت یو  لیاسهههرا  دولت، لیاسهههرا  یدفاع یروهاین

 52تر برای ما به او رسیدگی خواهند کردصشرایط راحتنیرویی بیشتر از زمان حال و تحت 

سموتر صر ی اینارا ههنگام در  یشا شعبه کتاب  حاًیطرح  ع ال ام نمونه و منبعنوان به یو

 53اشاره کردص خود

 یکشههمورخ هولوکاسههت و نسههل 1بالتمن، لیرا به دن اظ ارنظر در باب این طرح من

 آورده شده است: گزیدهچند  نجایدر اکن ص یم محول،  یاورشل یدر دانشگاه عبر

ران پژوهشهههگ کندصیم هیتک مقدس یوشهههعکتاب  برخود  یعنوان الگوبه یشاسهههموتر

 یبرا یسههند م م یوشههع،اند که کتاب کرده تعیین از پیشدر ج ان باسههتان  یکشههنسههل

کند که یم فیرا توص یاقدامات آندر ج ان باستان است صصص  یکشنسل مشخ ات یبررس

عنوان به حاًیسازمان ملل صر 1948 یکشلنس تیو مجازات جنا یریشگیپ ونیکنوانسدر 

 صصصاندشده فیتعر یکشنسل

س سموتر نیتح سل برای یشا شن شع یک  ییهاارزشبه اتخاذ کتاب مقدسصصص او را در  یو

شابهکه دهد یم سوق ستآلمان اسصاس م سه، او عتاًیص طبی ا  ییهاخود را برای چنین مقای

                                                      
1. Daniel Blatman 
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 ینیبج ان ندارد یکند، سعیم تیحما یکشکه از نسل یکس انداخت، زیرانمی زحمتبه

 را درآ کند صصص خوداز  پیش یهایکشنسل همربوز ب

طرز  یرابای به ماابه نمونهتواند یم یوشههعاخالق کتاب که معتقد اسههت  یشاسههموتر ایآ

 اصصصدر زمان حال به کار آید انینیرفتار با فلسط

س ی یبد شت  اهوینتان نیامیبن ریوزنخستاز توان یت که نما  بارهنیدرا یکارتا انتظار دا

ی عموم یهاتماالو  کنیسهههاز صههدها عضههو  ،لیاسههرا برای  یانجام دهدص اما خطر واقع

ش -یستیونیص  ییهاتحاد یو حت 1دیآت شی، کودیازجمله ل- گریاحزاب د  شودیم ینا

ی  ودیها هابیتو همکارانش در حزب  یشاسموترکنند که ی درآ میخوبکه کامالً به

 یپا خیزند، جب هبه ترسههندیهسههتند، اما م وسههوسههمتدر حال کشههیدن دولت به کدام 

، سهه اسههموتریشههی: دینبگو عمومرا به  قتیو حقشههکل دهند  یلیبا چپ اسههرا  ی رامتحد

ستالس یتلریمانند ه س  پیش و س ینی، ا ست که ب ایید ولوژیا ،اهاز آن ما و ی  ارتکابه ا

 54شودصیمنجر م یکشنسل

  

                                                      
1. Yesh Atid 
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 ی سرخگوساله پرورش

 هسینهستند که اکنون آشکارا در ک حقیقیملمنان  ایی،حیمس س یونیص  جناح افراطیدر 

 صندیآیحساب مدر ا تالف حاک  به یاحتمال یشوند و شرکایم یندگینما

د: ارتدکس تفاوت دارن تی ودی بسهههیار م   با دیگر پیروان ج تکاز یفعاالن  نیا

 سهههلطنت ای جدید ازاسهههتقرار گونهدر ج ت  های بالفعلگامها م هههم  هسهههتند که آن

نا کردن سهههومین  بردارندصکتاب مقدس طبق  ی ودی عبد مجز ی کلیدی از این طرح، ب

ستص )دو یمیمقدس قد یتوه بر ی ودی ست  ا سیبلبا به ترتیبرا معبد نخ  586ال ها در 

د راه معب بر سر ی بدی یمانع ص(دندکر تخریب یالدیم 70 سال ها دریو روم الدیاز م شیپ

ست که کوه معبد  نیسوم ا شرحرماتفاقاً  انی ودیا ست فیال سلمانان ا سومم مکان  نی، 

جای خود را شوند تا  رانیو دیبا هانیو گنبد صخرهص ا یمقدس اسالم، مکان مسجداالق 

 55صبدهندمعبد سوم  به

 ایفرقه، 1984تا  1979ص از سههال ندسههتین دیجد وجهچیهامر به نیتحقق ا یها براطرح

ش رآ یمخف شاز   هیعل یستی، دست به حمالت ترورینیرزمیز انی ودیمعروف به  نانین

، شیدندک صخرهگنبد  کردنمنفجر  یبرا یانقشه نیهمچن هاآنزدص  نیفلسط یرهبران مدن

 راًمحاکمه شههدندص اکا سهه یو به ات ام ترور ریدسههتگ موقعبهدرسههت گروه  نیا یاما اعضهها

 مورد عفو قرار گرفتندص 1990در سال ها های کوتاهی خوردند و سرحلقهحبس

 هایی برایریختن طرحبه  بدون ندامت رزمانشو ه  متع هههبرهبر  1ی ودا اتزیون

سوم ادامه دادندص اما اکنون  ست و از آن شمارمعبد  شده ا شیها چند برابر  به مراکز  حوا

را به توجه  ،ریاخ یونیزیمسهههتند تلو یمجموعه کی 56اندصمنتقل شهههده یاسهههیقدرت سههه

ت سههاخ یبرا یعمل تدارکاتکه در حال کند جلب میاز فعاالن  یاگسههترده یشههبکه

 یهاالگوها و طراحیشههامل  ین تدارکاتا 57مراسهه  در آن هسههتندص یمعبد سههوم و اجرا

ی که کاهنان یبرا ی ردای رسهههمیدوزبرودریو  یاطیخ، خود معبد یبرا یمعمار دقیق

                                                      
1. Yehuda Etzion 
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 صشودمیمقدس  مکاندر مجاورت  واناتیح یقربانو تمرین  خواهند آورد جابهمراس  را 

با  اجرا کنند، باید نخستوارد معبد شوند و مراس  خود را یابند کاهنان اجازه  نکهیا یبرا

سرخ  امالًکسرخ یعنی شوندص  عیب و سوخته تط یری سرخ بیخاکسترهای یک گوساله

  به نام مناه یدامدارحتی دو تار موی مشهههکی به معنای رد صهههالحیت آن اسهههتص  –

با  تاکند، مأمور شهههده اسهههت یم یزندگ لیتحت اشهههغال اسهههرا  نکه در جوال 1اورباخ

ساله کی، یپرورش انتخاب سرخگو ادعا کرد  یونیزیتلو ایم احبه در او کندص دیتول ی 

 داده شودص لیزود تحو حیوان مطلوب خیلیرود یکه انتظار م

 دشخواهد  نشان داده ونیزیتلو در

های مسههکونی مسههلح سههاکن که در شهه رآدر دسههترس فعاالن  یراحتمواد منفجره به

ستند،  صورت لزوم  یبرا تردیددارد و مقداری از آن بیقرار ه ستفاده در  م و هنگام لزوا

مساجد  بیبه تخر یزیآمواکنش خشونت ادیزاحتمالالبته ج ان اسالم بهشودص ذخیره می

 در کل منطقه و احتماالً یبزرگ حریق تا دتوانیم یراحتبه امر نیدهدص ایمقدس نشهههان م

س متع بان سوی آن اوج بگیردصفرا به وند: شینم آزردهانداز چش  نیاز ا ژهیوبه اییحیم

ص دونآرماگ به یافراط یحیمسهه یهایلیانجنگرند که انتظار امیدوارانه میهمان نوع با  آن

 دیاز عقا یاریبسهههدر ، یحیو مسههه ی ودیخطرناآ،  دیوانگاندسهههته از درواقع، هر دو 

که انتظار نخسههتین ظ ور مسههیح را دارند، درحالی ی ودیان کهنیجز ا)به مشههترآ هسههتند

شد  ست دومی با سیحیان قرار ا که به دنبال آن ی ودیان باید تغییر کیش دهند یا  –برای م

 ،اکسورس گزارش داد یلید راًیطور که اخهمان بمیرند(ص

 

                                                      
1. Menahem Urbach 



 

 

 ی سرخصهیونیسم مسیحایی: االغ و گوساله 414

سومی پردازان توطئههینظر ساخت    یلمعبد مقدس در اورش نیکتاب مقدس معتقدند که 

س یسیالوقوع عبیمقدم بر بازگشت قر رابطه  در ی ودی شناسیآخرتخواهد بودص  حیم

سهههومین بار از زمین برخواهد خاسهههت وقتی  یمعبد مقدس برا کند کهبا قیامت ادعا می

 به قل  یاهفته در پاس  به نامه نیا ،سوم عبدمبنای دص صحبت از وشآخرالزمان نزدیک می

 شدص داریپد نیها موسوم به صنعدرقدرتمند خاخامی  ودیمجمع 

ش ردارتیب صرار به ا نیصنعدر در پیش رو دارد و ندهیآ یهفتهی را المقدس انتخابات 

ی بازسهههازرا  معبدخواهد که می 2لیون،و موشهههه  1چیاوفر برکوو یعنی، نامزدهر دو از 

 کنندص

ها و ییشههگویدر پ محوریکند و نقش یم فایا  ودیدر سههنت  حیاتی یمقدس نقشهه معبد

 صداردآخرالزمان  های مربوز بهق ه

 یامتق یها، اکنون ادعا کرده است که نشانهزیو واعظ رستاخ مسیحی شیکش 3ی،پل بگل

 صهستنددر حال تحقق 

ی شهه ردار نامزدهر دو از  نیدادگاه صههنعدر یهاخاخام»گفت:  انایندیمسههتقر در ا واعظ

 صصص«های خود برای این ش ر بگنجانندبرنامهدرخواست دارند که بازسازی معبد سوم را در 

                                                      
1. Ofer Berkovich 

2. Moshe Lion 

3. Paul Begley 
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معبد مقدس در هفت سههال  نی، سههومقیامت یهااز وزارتخانه 1بکسههتر نیرویا یگفته به

 شدص خواهد یوجود ج ان بازساز آخر

پایان زمان خواهد افتاد و  نخسهههتاتفاق در سهههه سهههال  نیا که گفت زیواعظ رسهههتاخ

 رسدصآخرالزمان سرانجام فرامیاین است که  «ترین عالمتملموس»

های آن سههنگ بنا بر کوه معبد ن اده شههود، تمام شههبکه کهیهنگام»بکسههتر گفت:  یآقا

 58ص«را پخش خواهند کرد یباورنکردنتلویزیونی روی زمین این رخداد 

وقوع انفجار در مکان مقدس برای جلوگیری از موقع به لیاسههرا  یتیامن هایسههازمان ایآ

 ازحدشیبخواه  نمیا دادندانجام  1984در سال ، مانند کاری که زنندیمدست به عمل 

نژادپرستانه   سیپوپول هایکرانکه به  لیاسرا  ی، اما هنگام تماشا یایهشداردهنده به نظر ب

 دصباشنیز  اییحیحواسمان به جنبش تع ب مسشتابد، باید طلبی میانضمامو 

 

 :پیوند با منبع اصلی
Messianic Zionism 
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آی که متوجه بیداری، پیرامون خطر برآمده از افپال کرِیگ رابرتز، معاون وزیر خزانه

آدولف هیتلر صحیح و سالم همین جا »هاست، گفته: های مدنی آمریکاییآزادی

 «گیرد.درآمریکاست، و به سرعت دارد قدرت را به دست می

از طرف کسانی که  آلودهای آشکار و فریادهای اعتراضی یأسسازیبه رغم متهم

اند، سؤال این نیست که آیا ناظر دور ریخته شدن مکرر حاکمیت قانون بدست دولت

دونالد ترامپ آدولف هیتلرِ جدید است یا نه، بلکه سؤال این است که آیا دولت پلیسی 

 آمریکا رایش سوم جدید است یا نه!

شته بدون انداز سیاسیِ حال و گذبرای آنها که بتوانند به تماشای چشم

وچرایی فراهم چونی بیآمیز حزبی بپردازند، عالئم هشداردهندهبندهای تعصبچشم

 خواهی، قدمتی طوالنی دارد.است: عشقبازی دولت پنهان با تمامیت

ستود که بعد از جنگ جهانی دوم، در حقیقت دولت آمریکا چنان رژیم نازی را می

های او تقلید کرد، به ذهنیت او در پروتکلکارکنان هیتلر را مخفیانه بکار گماشت، از 

های او در خصوص مراحل افزایش اضافه حقوق ی نظم و قانون متوسل شد، تاکتیکباره

 ریزی برای ظهور رایش چهارم همت گماشت.را به اجرا گذاشت، و به پایه

 رسد؟ به خواندن ادامه دهید. همه چیز مستند است.آیا دور از ذهن به نظر می

اندازی پنج سال بعد از راه»کند، مورخ تشریح می 1گونه که رابرت گلِیتلیِ همان 

دولت  «آی مُهر تأیید خود را بر عملکرد پلیس نازی کوبیده بود.بیدیکتاتوریِ هیتلر، اف

های پلیسیِ نازی در آغاز به خاطر قابلیت و نظم و انظباطش چنان مورد تحسین قدرت

آی، عمالً یکی از بیجِی ادگار هووِر، رئیس وقِت اف جهانیِ آن زمان قرار گرفت که

به دعوت  1938ی سال ی یک خود، ادموند پاتریک کوفی، را در ژانویهدستیاران شماره

 پلیس مخفِی آلمان، یعنی گشتاپو، به برلین فرستاد.

آی چنان تحت تأثیر رژیم نازی قرار گرفته بود که، به نقل از نیویورک تایمز، بیاف

پروایانه به های دولتی، بیهای پس از جنگ جهانی دوم، به همراه سایر آژانسدهه در

 .ی هیتلر، پرداخترتبهکم هزار نازی، از جمله برخی از سرسپردگان عالیاستخدام دست

                                                      
1. Robert Gellately 
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های ی اردوگاهاین سازمان جمعاً برای هزاران همکار رژیم نازی، از جمله سرکرده

ی ی گیرهپروژه»، مخفیانه ویزا صادر کرده و از طریق کار اجباری، در میان سایرین

آنها را به آمریکا آورد. آنها متعاقباً، به عنوان جاسوس و خبرچین به کار گرفته  1«کاغذ

شان و ارتباط آنها با ماشین شدند، و بعد جهت جلوگیری از برمال شدن هویت واقعیمی

ر تمام این مدت، از صدور ویزای ورود بردند. دهولوکاستِ هیتلر، در استتار به سر می

 به آمریکا برای هزاران پناهنده امتناع ورزیده شد تا مثاًل امنیت ملی به خط نیفتد!

بگیرانِ دولت آمریکا از جیب بدتر از آن این که از آن زمان به بعد پول این حقوق

ر کس ویی های حقیقتاً گشتاپدهندگان آمریکایی پرداخت شده است. و به شیوهمالیات

آی با نازی را برمال کند خودش مورد جاسوسی، بیکه جرئت کرده روابط غیرقانونیِ اف

 به او زده شده است. «دشمن امنیت ملی»ارعاب، آزار و اذیت قرار گرفته و انگ 

دهندگانِ آمریکایی بعد از ی نیروهای نازی از جیب مالیاتگویا استخدام مخفیانه

 –های متعدد دولت آمریکا دولت خوش آمده که آژانس جنگ جهانی دوم به مذاق

ی نازی را بطور های پلیسِی کارآزمودهبسیاری از تاکتیک –آی، سیا، و ارتش بیاف

 کامل بکار گرفته، و بارها و بارها از آنها علیه شهروندان آمریکایی استفاده کرده است.

همچنان برگ دیگری از گذرد، دولت ایاالت متحده در حقیقت، هر روز که می

های مخفی، گیرد: پلیس مخفی، دادگاهکتاب راهنمای آلمان نازی را به عاریه می

های دولتی مخفی، نظارت فراگیر، سانسور، ترس و ارعاب، آزار و اذیت، شکنجه، آژانس

 وشوی مغزی، بازداشت نامحدود.اندازی، شستدامخشونت، فساد گسترده، به

های ناشی از قانون اساسی نیست که اررفته توسط جمهوریهای بکاینها تاکتیک

های در آنها حاکمیت قانون و حقوق شهروندی دست باال را داشته باشد. بلکه عالئم رژیم

ست به شکل احکام سرکوبگرانه و یکسویه خواهند که در آنها قانونی که جاریتمامیت

                                                      

 1. Project Paperclip  بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا بر اساس این پروژه دانشمندان نازی را برای هدایت

های های پیشروِ این کشور مانند رقابت برای تسخیر فضا به خدمت گرفت. این مردان چنان تکنولوژیپروژه

ولوژی قرار دارد، اما ای در اختیار آمریکا گذاشتند که این کشور حتا امروز نیز در خط مقدم علم و تکنمرزشکنانه

 هزینه هم نبوده است. م.این دستاورد بی
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ی یس مخفی برای کنترل تودهشود و از پلاست که از طرف یک فرمانروای کل صادر می

 کند.مردم استفاده می

آی متوجه مردم است؛ سازمانی که فهرست بیاکنون این خطر از جانب افهم

ها عبارت است از نظارت فراگیر، نشر اطالعات بلندباالی جنایاتش علیه آمریکایی

ر و اذیت و های ایجاد ترس و ارعاب، آزااندازی، تاکتیکدامکننده، تهدید، بهگمراه

های دولتی، بدرفتاری، سوءمدیریت، تجاوز به مُلکِ غیر، درازیشستشوی مغزی، دست

دانیم های شخصی، و همگی میسازی اَعمال مجرمانه، و خسارت زدن به داراییفعال

 گیرد.چنین کارهایی بر چه اساسی صورت می

گیرد، چه  ها و مساجد عوامل نفوذی بکارکلیساها، کنیسه درآی بیچه اف

 های تلفنیی تماسالعاده صادر کند تا به سابقههایی جعلی برای وضعیت فوقنامه

های ایجاد رعب و وحشت برای ساکت ها  دسترسی داشته باشد، چه از تاکتیکآمریکایی

آموزان کنند استفاده کند، چه دانشهایی که از دولت انتقاد میکردن آمریکایی

سی و ارائه گزارش از همکالسانی بکار گیرد که عالئمی از دبیرستانی را برای جاسو

دهند، چه یک سری افراد های آتی از خود بروز میاحتمال تبدیل شدن به تروریست

آمیز تروریستی و سپس به دام انداختن آنها تأثیرپذیر را برای اقدام به َاعمال توطئه

ان مخفی به صورت تبهکارای پلیسها از نیروهمتقاعد سازد، کالً تصویر ذهنیِ آمریکایی

شان را های رؤسایکاریدهند و کثافتشان را نشان میست که زور بازوانخوشپوشی

خود  که به برای تضمین همکاری، زیر نظر داشتنِ مخالفین بالقوه، و تنبیه کسانی

 گذارند. دهند وضعیت موجود را به چالش بکشند، به اجرا میجرئت می

آی را در بیهای نظارتیِ افهایی که در اوایل فعالیتودیتهمان اندک محد

اش بعد از یازدهم سپتامبر دود شده و به هوا رفته. کرد، همهی قانون حفظ میمحدوده

یل ای تبدنظارتی پیکر و آژانسآی به یک پلیس فدارل غولبیاز آن زمان به بعد اف

شده، احکام دادگاهی، ی قوانینِ تثبیتشده که عمدتاً به عنوان یک قدرت بالمنازع ورا

 آنکه به کسی حساب پس بدهد.کند، بیو فرامین مراجع قضایی عمل می

آی برای نظارت، بازداشت، بازجویی، تحقیق، تعقیب، تنبیه، بیقدرت وسیع اف

ه بسیار شبیه ب –اقدامات پلیسی و کاًل عملکرد به عنوان مرجع قانونِی خودسرانه را 

در نظر داشته و سپس سعی کنید به خود بقبوالنید  –نازی خود، گشتاپو  خویشاوندان
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ست! آیا چنین چیزی که ایاالت متحده هنوز یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی

 پذیر است؟ امکان

آی هم از منابع وسیع، قدرت تحقیقاتیِ بیخیلی شبیه به گشتاپو، اف

عیین دشمن حاکمیت گسترده، و آزادی عمل فراگیر برای تشخیص و ت

 برخوردار است.

نفر در استخدام خود داشته و در شهرهای  35000آی بیش از بیامروزه، اف

زند؛ در شهرهای ای دست به عملیات میدفاتر منطقه 56ی آمریکا در بیش از عمده

آی عالوه بر بیالمللی دارد. افدفتر بین 50آژانس خودی و بیش از  400کوچکتر هم 

میلیون اثر انگشت از سراسر آمریکا  96یش، که بیش از «هاگردآوری داده»هاِی پایگاه

ها هزار پروفایل برای ده»ای از ی گستردهو جاهای دیگر را در خود جا داده، گنجینه

. کاری اند ترتیب داده استای که به هیچ جنایتی متهم نشدهآمریکایی و ساکنین قانونی

ها هراً برای کالنتر شهر، پلیس ترافیک یا حتی همسایهاند، ظاکه مردم مرتکب شده

ها نه فقط در حال آی از آمریکاییبیهای رو به رشد افپایگاه داده «مشکوک بوده است.

ی ست، بلکه برای بررسی بالفاصلههای پلیس محلیبرداری توسط آژانسافزایش و بهره

 گیرد.می ی افراد در اختیار منابع گوناگون هم قرارپیشینه

ی این کارها به لطف منابع تقریباً نامحدود این سازمان میسّر شده )فقط در همه

ی ی گستردهمیلیارد دالر بوده(: ذخیره 3,8ی آن حداقل بودجه 2015سال مالِی 

های اطالعاتیِ دولتی، و به تکنولوژیکیِ دولت، قابلیت ارتباط بینابینی آژانس

آوری های اطالعاتی جمعآژانس –یق مراکز التقاطی گذاری اطالعات از طراشتراک

ها که در سرتاسر کشور پراکنده است و بطور مستمر ارتباطات را زیر نظر دارد )از داده

جمله ارتباطات شهروندان آمریکایی را(، همه چیز از فعالیت اینترنتی و جستجوی 

 ها.های تلفنی و ایمیلها، تماسها گرفته تا پیامکشبکه

کرد، های تلفنی را جاسوسی میها و تماسخیلی شبیه به گشتاپو که نامه

آی نسبت به اکثر اطالعات شخصی شهروندان دسترسی و بیمأموران اف

 اختیار تام دارند.
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ای که از سیستم پستی ی پست آمریکا، به هر نامهآی با کار روی ادارهبیاف

ی پستی اسکن شده و ثبت یلیارد نامهم 160گذرد دسترسی دارد: ساالنه بیش از می

آژانس، یکی از  1«های امنیت ملیحراست از نامه»گردد. عالوه بر این، قانونِ می

آی اجازه بیایاالت متحده، به اف 2«پرستیِقانون میهن»شمار حاصل از های بیقدرت

واهد وکارها بخهای مخابراتی، و سایر کسبها، شرکتدهد که مخفیانه از بانکمی

اطالعات مشتریان را در اختیار او قرار داده و از این بابت به مشتریان نم پس ندهد. 

ی اند که کار صدور ساالنهمردم در طی یک حسابرسیِ داخلی از این آژانس متوجه شده

های تلفنی و برای اطالعات حساس مثل سوابق تماس «ی امنیت ملینامه»ها هزار ده

 ی قوانین اساسی است.د غیرضروری، مملوّ از نقض گستردهمالی، غالبًا در موار

های ی گشتاپو، قابلیتهای نظارتیِ پیچیدهخیلی شبیه به برنامه

ا هترین جزئیات زندگی آمریکاییتواند به خصوصیآی میبیجاسوسیِ اف

 ی این کار را بدهد.(سرک بکشد )و به پلیس محلی هم اجازه

هد دهای پلیسی مشترک است( که به آنها اجازه میانسعالوه بر فناوری )که در آژ

های ها را بخوانند، و فعالیتها و پیامکهای تلفنی گوش داده، ایمیلیواشکی به تماس

ی آی به داشتن مجموعهبیدرون شبکه را تحت نظارت بگیرند، سیستم نظارتی اف

 3های استینگرِیتگاهبالد؛ این تجهیزات از دستهاجمیِ تجهیزات جاسوسی به خود می

که  4های تریگرفیشتوانند محل تماس با تلفن همراه را ردگیری کرده تا دستگاهکه می

دهد متغیر است. در های تلفنی را میسمع به تماسی استراقآی اجازهبیبه عوامل اف

 ریرا طو «مظنون»سیم آی عمالً توانست از راه دور کارت اینترنتیِ بیبییک مورد، اف

فرستاد، و او هم  5درنگ به وریزونهای تماس تلفنی را بیداده»ریزی کند که بازبرنامه

افزارهای های نیروهای انتظامی هم از نرمآژانس «آی ارسال کرد.بیها را برای افداده

                                                      
1.  The law of National Security Letters 

2.  USA Patriot Act 

3.  Stingray 

4.  Triggerfish 

5.  Verizon 
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رام های فیسبوک، توییتر و اینستاگهای اجتماعی برای مونیتورینگِ پستردیابی رسانه

دهد آی به مأمورانش اجازه میبید. عالوه بر این، قوانین مخفیِ افکنناستفاده می

 نگاران را بدون نظارت مهم قضایی مورد جاسوسی قرار دهند.روزنامه

 سازی بر اساس نژاد و مذهب، وخیلی شبیه به توانایی گشتاپو به پروفایل

ا او ر آی به اقدامات پیشاجنایتی دستبیفرض او بر جرم همکاری، رویکرد اف

ی وسیعی از مشخصات از ها بر اساس دامنهگذارد تا برای آمریکاییباز می

 سازی کند.جمله نژاد و مذهب پروفایل

های بیومتریک این سازمان تا ابعاد وسیعی گسترش یافته، در دنیا پایگاه داده

اِی انبزرگترین است، و همه چیز، از اثر انگشت، اسکنِ کف دست و چهره و عنبیّه تا دی

گیرد، و بطور روزافزون در اختیار نیروهای انتظامِی فدرال، ایالتی و محلی را در بر می

ها قبل از ارتکاب جنایت مورد هدف قرار گیرد تا مجرمین بالقوه را حتی مدتقرار می

است. تازه فقط اَعمال شما نیست  «پیشاجنایت»دهند. این همان وضعیت معروف به 

کی حتی اند –شناسید شود. در موارد زیادی کسانی را که میتان دردسرساز میکه برای

تواند شما را در کنید هم میو اینکه نسبت به چه کسانی احساس همدردی می –

فهرست افراد تحت نظر دولت قرار دهد. عالوه بر این، طبق گزارش سایت اینترسِپت، 

مدعیِ آزادی قابل »آی بیسازی، دفتر مرکزی افهای ضد پروفایلیرغم ممنوعیتعل

گیری برای تحقیق ای برای استفاده از نژاد، قومیت، ملیت، و مذهب در تصمیممالحظه

  «باشد.های مورد نظر خود میو بررسی ملت

گیری گشتاپو برای زدن انگ دشمن حاکمیت، خیلی شبیه به قدرت

 قدرت زدن برچسب تروریست داخلی به افراد برخوردار است. آی ازبیاف

به عنوان جنگ جاریِ دولت علیه اصطالحاً تروریسم، پلیس مخفی دوفاکتوی 

به صورت مترادف  «تروریست»و  «افراطی»، «ضد دولت»آمریکا به استفاده از عبارات 

ی برای یکدیگر رو آورده است. عالوه بر این، دولت همواره در حال افزودن لیست بالنده

ست که برای شناسایی افراد )خصوصاً هر کس که با دولت مخالفت خود از مشخصاتی

وانید از تبورزد( به عنوان یک تروریست بالقوه مورد استفاده قرار بگیرد. مثالً، شما می

 های او( یک تروریست داخلی محسوب شوید اگر:ی خبرچینآی )و شبکهبیفنظر ا
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 ها( دم های روی سپر ماشینها، برچسبخواهانه )بیانیههای آزادیاز فلسفه

 بزنید

 1های متمایل به متمم دوم قانون اساسی دیدگاه
NRA  یا عضویت در باشگاه

 مالکان سالح گرم( را از خود بروز دهید

  های تخیلی آخرالزمانی مطالعه کنیدبقاجویانه، از جمله کتابادبیات 

 ی غذا، مهمات، ابزارآالت، ذخایر عالئمی از خودکفایی نشان بدهید )ذخیره

 دارویی(

 از فروپاشی اقتصادی بترسید 

 طال و اقالم تهاتری بخرید 

 در آیید «وحی آسمانی»های مذهبیِ مرتبط با کتاب به عضویت دیدگاه 

  یا دولت بزرگ حرف بزنید 2«ناظر اعظم»از ترس از 

 های مدنی بپردازیدبه تشریح حقوق مبتنی بر قانون اساسی و آزادی 

 معتقد باشید «نظم نوین جهانی»ی به توطئه 

کرد تا جاسوسیِ خیلی شبیه به گشتاپو که به مجامع کوچک نفوذ می

یاسی و های سآی به طور منظم به گروهبیشهروندان آلمانی را بکند، اف

 کند.وکارها رخنه میمذهبی و همچنین کسب

آی با استفاده از بیاف»نویسد: همان گونه که کورا کاریِر برای اینترسِپت می

های خاص قوانین خود تواند در موقعیتهاست مخفی نگه داشته، میهایی که سالروزنه

سیاسی و مذهبی، و های اش را به سازمانرا دور بزند تا مأموران و خبرچینان مخفی

آی حتی در سایت بیاف «وکار بفرستد...ها، و مراکز کسبهمچنین مدارس، باشگاه

Best Buy مبالغ گزافی هزینه کرده تا کامپیوترهای  3های گیک اسکوادبابت تکنیک

 مشتریان را بدون حکم قانونی مورد تجسس قرار دهد.

                                                      
1. National Rifle Association انجمن ملی حمل سالح گرم 

2. Big Brother  از جورج اوروِل. م.1984اشاره به کتاب ، 
3. Geek Squad 
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متحد کرد و آنها را در درست مثل گشتاپو که نیروهای پلیس آلمان را 

قالب نیروهای پلیس ملی به نیروهایی نظامی مبدل کرد، نیروهای پیس آمریکا 

 اند.عمدتاً فدرالیزه شده و به نیروهای پلیس ملی تبدیل شده

های دولت که تجهیزات نظامی و آموزشی در اختیار نیروهای پلیسی عالوه بر برنامه

کند که ساالنه را اداره می «آکادمی ملی»یک  آی همچنینبیدهد، افکشور قرار می

ا از کند تدهد و ذهنیت سازمان متبوعه را به آنها القا میپلیس تعلیم میهزاران رئیس

 های محلی، ایالتی، ملیگذاریِ اطالعات بین آژانساستفاده از فناوری نظارتی و اشتراک

 المللی حمایت کنند.و بین

گشتاپو برای رهبران سیاسی که برای  های پنهانیِدرست مثل پرونده

آی برای بیهای افشد، فایلارعاب و تحت فشار قرار دادن آنها استفاده می

مظنون باشند به همان شکل مورد  «ضد دولتی»هر کس که به احساساِت 

 سوءاستفاده قرار گرفته است.

ی خاطری آی هیچ دغدغهبیشمار نشان داده شده، افهمان طور که در اسناد بی

ها و برای استفاده از قدرت فراگیر خود برای تهدید سیاستمداران، جاسوسیِ سلبریتی

رتبه، و ارعاب و اقدام به بدنام کردن معترضین از هر قشری که مقامات دولتی عالی

های آی مارتین لوتر کینگ را تعقیب کرده و تماسبیباشند ندارد. مثالً، نه تنها اف

کرد، بلکه ها را کنترل میداد و محل اقامت او در هتلشنود قرار می تلفنی او را مورد

کردند و او را مجبور به ونشان برای او ارسال مینامهایی بیآی نامهبیعوامل اف

دادند تا فرصت ی ماساچوست را تحت فشار قرار میکردند، و دانشکدهخودکشی می

 ز او بگیرند.التحصیلی دانکشده را اسخنرانی در جشن فارغ

آی بیاندازی دست میزد، افدامدرست مثل گشتاپو که به عملیات به

 گذاری شده است.استاد هنر دام

پذیر را آی به دنبال حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر، نه تنها افراد آسیببیاف

ستیِ یهای ترورمورد هدف قرار داده بلکه آنها را اغفال یا تهدیدشان کرده دست به توطئه

ی دهی و پول و سالح و انگیزهجعلی بزنند و این در حالی بوده که آنها را عمالً به سازمان
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و سپس آنها را  –اندازی دامبه –های خود را به اجرا بگذارند کافی مجهز کرده تا توطئه

شان از کشور بیرون رانده. این ی اصطالحاً تروریستیبه زندان انداخته و بخاطر توطئه

پیگردهای گرایش به جلو یا »آی است که به بینمای افی خصلتان مشخصههم

دهی به جنایات خاص برای آنکه آی عالوه بر سازمانبیمعروف است. اف «پیشگیرانه

د، شکنی کنندهد تا قانونشان کند، همچنین به خبرچینان خاصی اجازه می«حل»بعداً 

غیرقانونی مواد مخدّر گرفته تا رشوه دادن به کارهایی از جمله از خرید و فروش »

 ها.شان در سایر جبهه، در قبال همکاری«چینی برای سرقتمقامات دولتی و دسیسه

اند آی به مجرمین اختیار دادهبیتخمین زده که عوامل اف «اِی تودییواس»ی نشریه

افت مبالغ نجومی دریروزانه تا پانزده فقره جنایت مرتکب شوند. برخی از این خبرچینان 

کنند: در یک مورد خاص یک فرد ناباب، که بعداً بخاطر اقدام به زبر گرفتنِ یک می

ی نقلیه دستگیر شده بود، عمالً به خاطر کمک به اجرای یک طرح افسر پلیس با وسیله

 دالر دریافت کرده بود. 000,85دامگذاری برای یک افسر پلیس 

آی نوشته شود، نه تنها فرایند بیاریخ واقعی افاگر یک وقت در آینده بخواهد ت

پیدایش دولت پلیسیِ آمریکا ردگیری خواهد شد، بلکه فروپاشی آزادی در آمریکا هم 

ا مخفی آلمان که بگیریِ پلیسبه ثبت خواهد رسید، با شباهت بسیار زیاد به قدرت

 ظهور رژیم نازی ردگیری شده و به ثبت رسیده است.

 ه خوف از رایش سوم تبدیل شد؟چگونه گشتاپو ب

ی نظارتی و نیروهای انتظامی که برای موفقیت خود این کار با ایجاد نظام پیجیده

بر همکاری ارتش، نیروی پلیس، جمعیت اطالعاتی، مراقبین محلی، کارکنان دولتی 

 مندها، کارمندان معمولی دولتی، و یک ملت خبرچینِ عالقهآهنبرای ادارات پست و راه

متکی بود،  «دروپیکرهای بینحرافی، یا حتی حرفشایعات، رفتارهای ا»به گزارشِ 

 .صورت گرفت

به عبارت دیگر، شهروندان عادی با همکاری با عوامل دولتی به پیدایش هیوالیی 

که برای نیویورک تایمز قلم  1کمک کردند که به آلمان نازیسم منجر شد. بَری اِوِن

                                                      
1.  Barry Ewan 
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ه کند کت را ترسیم میی مشارکت کل یک ملزند تصویر به ویژه مخوفی از نحوهمی

 زنند:خود را به آن راه زده و به سقوط خود دامن می

انگیزترین اظهارنظر او نویسنده در آنچه شاید بحث 1اِریک اِی جانسونِ

ها تا اواخر جنگ متوجه نبوده باشند که گوید شاید اکثر آلمانیباشد می

ر هرگز متوجه البته اگ[اند کردهآور زندگی میتحت یک دیکتاتوریِ شرم

گفتن این حرف به این معنی نیست که از هولوکاست خبر  ]شده باشند!

شی کم از بخها آلمانی دستکند که میلیوناند؛ جانسون ثابت مینداشته

م و بین رژی»گیرد که از واقعیت باید مطلع بوده باشند. اما او نتیجه می

وقتی که جنایات  «ی فاوستیِ ضمنی برقرار بوده.شهروندان یک معامله

زده. وقتی هم که گرفته، دولت خود را به آن راه میکوچک صورت می

های عادی روی رسیدند، آلمانیشدند و به قتل مییهودها دستگیر می

گرداندند؛ آنها در یکی از بزرگترین جنایات قرن بیستم نه با خود را برمی

 اند.ی همدستی کردهتفاوتهمکاریِ فعاالنه بلکه با انفعال، انکار، و بی

دیل لوح تببه ملتی منفعل، پوالریزه، و ساده «ما مردم»ها، خیلی شبیه به آلمانی

های تفکر انتقادی هستیم. شویم، و فاقد مهارتی دست میایم؛ به آسانی بازیچهشده

مان را دار حواسهای سیاسی و وسایل صفحهکننده، بازیهای مضحک سرگرمصحنه

گیری وضعیت پلیسیِ شبیه به خوف و هراسی ما هم همدستیم، در شکلکنند؛ پرت می

 اند، شرکای خاموشی بیش نیستیم.کردههای سابق اِعمال میکه رژیم

کرد چنان اوضاعی را بطور ناگهانی و به زور به حلق ما حقنه اگر دولت سعی می

 کند، ممکن بود روی دست خود شورش بگذارد.

ای ی دیگ آب جوش رفتار شده؛ قورباغهبا رویکرد قورباغهها در عوض، با آمریکایی

تا ناتوان از درک  –درجه به درجه  –شود که در آبی شناور است که بتدریج گرم می

شود و عنقریب است که ریق رحمت این واقعیت بشود که به دام افتاده و دارد پخته می

 را سر بکشد.

                                                      
1.  Eric A Johnsom 
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 زنیم.وپا میای دستاکنون در چنین مخمصههم «ما مردم»

قانون اساسی از هیچ امکان پیروزی در مقابل ارتش عظیم سرسپردگان دولِت 

های قوای مقننه و قضائیه و مجریه بوده و فدرالی و جهانی که تحت حمایت شاخه

ای سیهای سیااند برخوردار نیست؛ فارغ از دیدگاههمگی در یک جناح واحد قرار گرفته

ست که گفته شود آنها در جناح ما یا جناح اند: همین قدر کافیکه خود را بدان آویخته

 طرفداران آزادی نیستند.

ی زمانی از کلینتون تا بوش، سپس اوباما و اکنون ترامپ، گویی در یک چرخه

ایم: همان ی یک شکل واحد از زندگی شدهایم؛ مجبور به تکرار چندبارهگرفتار شده

ها به حاکمیت قانون، همان فرمانبرداری از اعتناییهامان، همان بیها به آزادیعدّیت

اندوزی، اش فقط به قدرتطلب که هستیدولت پنهان، همان دولت فاسد و منفعت

 ثروتمندسازیِ سهامدارانش و حصول اطمینان از تداوم استیالیش پیوند خورده.

 ا در آورد؟تواند سر از اینجمی «رایش چهارم»آیا 

قید  ،1ی نبرد آمریکا: جنگ علیه مردم آمریکاعرصههمان گونه که در کتابم، 

 افتد.اکنون درست جلوی چشم ما این اتفاق دارد میام، همکرده
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1. Battlefield America: The War on the American People 
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که  ودششده با مالکیت خصوصی نتیجه میی کار بیگانهاز رابطه»

کل سیاسیِ جامعه از مالکیت خصوصی و بندگی، در ش رهاییِ

یابد. نه به این علت که موضوع فقط رهایی کارگران تجلی می

عبارت از رهایی کارگران است، بلکه به این علت که رهایی 

روست دارد. این کلیت از آنها را دربر کارگران، رهاییِ کلیِ انسان

ونه گکارگر با تولید است، و هر یهانسان ناشی از رابط که بندگیِ 

  1«ها و پیامدهای این رابطه نیست.ی بندگی چیزی جز تعدیلرابطه

 

هاست که مستقیم و غیرمستقیم شده از مارکس سالکرات تکراربه یهاین گزار

برخی بر این باورند که مارکس  ها و مجادالت فراوانی دامن زده است.ه بحثب

 های جامعه درنسبت به رهایی سایر اقشار و گروهصراحت رهایی کارگران را به

داری را منحصراً بر دوش کارگران با سرمایه اولویت قرار داده و بیرق مبارزه

مله جاز انحصاری به برآمدن انتقاداتی هم منتهی شده، نهاده است. همین تأکیدِ

رهایی  طلبی که مترصدرزه و آزادیشکال مبااین انتقاد که در بینش فعلی، سایر اَ

ها در شوند و رهایی تنه انگاشته مینوعی نادیدهای دیگرِ انقیاد هستند بهاز شکل

قادات تکه این انفارغ از این کند.انحالل کارِ مزدی تجلی و تعیّن پیدا میکسوت 

قایع ومارکس، و یا پیشایندها و  یههای نابسنده از ایدتا چه پایه منتج از تحلیل

اند، تالش تحلیلیِ من در این متن، برقراری نوعی دیالوگ انضمامی بوده تاریخیِ

توان مرزهای این گزاره را که تا چه پایه میاینفوق است:  یهتحلیلی با گزار

و  را از حیث سیاسی یافتهی انبساطوسعت بخشید، و بدین واسطه، این مرزها
                                                      

حسن مرتضوی،  یه، ترجم«کار بیگانه شده»، مقالۀ ۱۸۴۴فلسفی های اقتصادی و دستنوشته. مارکس، 1
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ا با آن بسنزدیک کرد ــ و چهگر زنان هتژیک به حدود و ثغور جنبش مطالباسترا

 پیوند داد. 

در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اولویتی که مارکس در رهایی 

و از  ،شناختیاولویت هستیاست یا  است اولویت ارزشی برای کارگران قائل

ی موجز ای پاسخ به این پرسش باید به گونه؟ براحیث سیاسی استراتژیک

 مان را با سه اصطالح نزد مارکس روشن کنیم: جامعه، انسان، آزادی. تکلیف

 از دیددارد که « انتزاع»دو  یهمفهوم جامعه نزد مارکس ریشه در نقد دوگان

تزاع و دیگری ان« فرد»اند: یکی انتزاع شاندهاجتماعی را به تحریف ک یهاو نظری

-های جوان خرده میهگلیر کرات ببه ایدئولوژی آلمانیمارکس در «. جامعه»

-ی این ساختکند. از همهمتهم می« های نظریساخت»ها را به داشتن گیرد و آن

فرد »است. به زعم او برای کسی چون اشتیرنر « فرد انسانی»ها مشهورتر مفهوم 

خویش، فردی که تنها در اندیشه وجود  به مفهوم فلسفی، فرد جدا از واقعیتِ

از دید مارکس، تصور فردی  1«آن حیث که انسان است.از  “انسان”دارد، است؛ 

 اجتماعی تهیمنتزع و بیرون از مناسبات اجتماعی که از حدود و ثغور زیست 

وار خود را، ورای مقتضیات و مختصات زمانی و مکانی، ی شبحگشته و سایه

متفکرانِ دوران افکنده است، خود بیش از هر چیز ریشه و منشأیی  یهبر اندیش

ی است. یمدنی یا بورژوا یهتاریخی دارد و برآمده از روابط اجتماعی جامع

فرم »آن به یک  یهاش، و تنزل فروکاهنداز هستیِ تاریخِی واقعی« فرد»ی یهتخل

است:  «سیاسیـلیقصدیتِ تحلی»چرا برای تحققِ دو وچونشرط امکان بی، «ناب

                                                      
، )با اندکی تغییر(، ترجمۀ احمد تدین و شهین جامعه، به نقل از فریزر و سه یر، ایدئولوژی آلمانیمارکس، . 1
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آن،  برآمدن از دلِ یهواسطمثابه کلیتی که فرد بهبه« طبقه»حذف مفهوم یکی 

شود، و دیگری ــ که پیامد اولی انضمامی میـواجد نوع خاصی از حیات واقعی

 روست که مارکسایناقتصاد. هم از « علم»است ــ انفکاک سیاسِی سیاست از 

ک، غایت ایدئولوژیرِ دوران خود را امری بهفردمحو ورزیِی اندیشهسامانه

وط کوشد خطعمد میای که بهسامانهشمارد. تخیلی و گسسته از واقعیت برمی

-دستیک»بینگارد، و متعاقباً، با  افکن در حیات جمعی را نادیدهاصلِی افتراق

کل شجبریِ فردهای هم ها، مفهوم جامعه را به جمعِآدم وارِتودهـاتمیزه« سازیِ

 وزن فرو بکاهد. و هم

مارکس در تقابل با این رویکردهای ایدئولوژیک، و با اتکا بر دو مفهوم 

پراکسیس و ازخودبیگانگی، بنیان فکرِی خود را بر تعریفی دیالکتیکی از فرد و 

، «رذات بش»جای عبارت انتزاعی ، بهراندن از فردبه وقتِ سخن. او نهادجامعه بنا 

سود ی انسان یهبرای توصیف مختصات سوبژکتیویت« نوعی انسانِ»از مفهوم 

، امرواقع و توصیف و تجویز یه. این مفهوم که به طرزی مبهم در میانجست

ه ، بو چگونه باید باشیم، معلق استایم که ما چگونهارزش، شرحی میان این

اور ب چنان که مثالً روسو و هابز بدانــ آندر وجود فرد  1«جوهر ایجابی»نوعی 

مقابل، مارکس به تأسی از هگل، وجود نوعیِ انسان را داشتند ــ اشاره ندارد. در

 داند. اما این به چه معناست؟ می 2«منطق وجودی»از سنخ یک جور 

یا  سرشت،که موجودی ذاتاً شرور، نیکجای آنبهمارکس  «انسانِ نوعیِ»

 هح و بسط دادشر« ساختار وجودی» نوعیمثابه تعریف شود، بهطلب منفعت

ی در قیاس با سازهوجودی،  . این ساختارِ«دیگریـمن»مثابه شود: انسان بهمی
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مانی کرده، ثابت، و الزهایی رسوبکه ویژگی ،ارتباط با دیگریفردِ انتزاعِی بی

مواره ه« من»انتقادی بر این موضع است که ـیک تأکید سیاسیو المکانی دارد، 

ای «بودن»همواره « بودن با دیگری»ن که، ایمهم آن است. و« بودن با دیگری»یک 

ی فرد، تنها زمان به عبارت دیگر، گریز از تعاریف انتزاعی از«. پراتیک»است 

شود که به تأسی از مارکس، انسان را متکی و مبتنیِ بر ممکن و میسر می

 تعریف کنیم. « کنش درون وضعیت» یهشاخص

نِش کاوالً، فعالیت/ کلیدی اشاره کنیم: یهکتبایست به دو نجا میدر این

، و هم از این رو «آگاهانه»کند فعالیتی است که مارکس از آن یاد می اینوعی

ت فعالی فعالیت حیاتِی آگاهانه مستقیماً انسان را از»زعم مارکس: به«. آزادانه»

ست. اانسان موجودی نوعی  کند، فقط به این علت کهحیاتیِ حیوانی متمایز می

ای برای اش در حکم ابژهموجودی است آگاه، یعنی زندگی تر، انسانیا دقیق

اوست، فقط به این علت که موجودی است نوعی. فقط به همین علت، فعالیت 

های نسانِ نوعی از خالل آن به قابلیتفعالیتی که ا 1؛«او فعالیتی آزادانه است

است  جهان عینی دادنِبا شکل انسان فقط: »بخشد. به بیان مارکسخود تعین می

رساند. چنین تولیدی زندگی را همچون موجودِ نوعی به اثبات میواقع خود که به

-همچون کارش و واقعیتش به نظر می فعال نوعیِ اوست. طبیعت از طریق آن

یرا انسان است: ز زندگیِ نوعیِ انسان یافتگیِعینیتکار،  یهرسد. بنابراین، ابژ

ند، کلکه فعاالنه و عمالً بازتولید میاش، بآگاهی از لحاظ فکری، در تنهاخود را نه

 2«پردازد.ی خود میریده است، به تأمل دربارهو بنابراین، در جهانی که خود آف
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هایش از خالل بخشی به قابلیتی عینیتسطهوابهثانیاً، انسانِ نوعی 

مل أم، با تکه گفتیبلکه، چنان، دهدپیرامونش را تغییر میتنها جهان ، نهپراکسیس

تغییر و تحول اش، خود را نیز از خاللِ همین جهانِ خودساختهبر خویشتن 

 . دهدمی

حلیلِی به کنشِ ت با اتکا بر این دو گزاره، مارکس، به تأسی و تأثیر از هگل،

وجودیِ او، چیزی « جزء ثابتِ»زند: منطقِ وجودیِ انسان، یعنی جالبی دست می

 یهبخشِی او در جامعفرایندِ خودتحققاز خالل « تغییر و شدن» نیست مگر

 انسانی. 

از قیدِ رویکردهای اما جامعه چیست و مارکس برای رهانیدن این مفهوم، هم 

کنند، تعریف می 1گرخودکنش خودبنیادِ یهای که جامعه را یک سوژانگارانهشیء

های فردِی سوژه ی که جامعه را به جمع جبریِو هم از مختصات رویکرد

گیرد؟ از دید مارکس، ای در پیش میچه تمهید تحلیلیکاهند، انتزاعی فرو می

 یهواسطافراد بهزند. است که افراد را به هم پیوند می روابطی یهجامعه مجموع

 یشوند. بنابراین، به طریقاین روابط حائز خصلت اجتماعی می جایگاهشان در

دیگری، از خاللِ بودن در جامعه یعنی از بطن ـیا مندیالکتیکی، فرد انضمامی، 

مراوده با دیگری است که فردیتِ نوعیِ خود را در قالب یک فعالیت تولیدگرانه 

-درهم سازد، و جامعه هم چیزی نیست جز همین مناسباتِ حقق و متعین میمت

 ها با یکدیگر و با طبیعت(. )مناسبات انسانهای نوعی انسانتنیده میان 

 هایمبتنی بر تحقق امکان شناسیِنوع انسانکه آشکار است این چنان

ث و از این حی پیوند وثیقی با مفهوم آزادی داردیابی، وجودی، شدن، و عینیت
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ای ی عادالنه جامعهدید مارکس، جامعه از ای سیاسی است.شناسینیز انسان

ش هایها و بالقوگیایینتوا یهنوعی از امکان تحقق آزادان است که در آن انسانِ

ای و قادر است شخصیت خود را به شیوهمند ی هدفی در خود، بهرهمنزلهبه

 1شان مفهوم از طبیعتی که خودپرورانیای»تمام بپروراند. به قول ایگلتون، وتام

نیرومند در روزگار مارکس  یهدر مقابِل دو صورتِ اندیش ،هدفی در خود است

را فرا  است که فعالیت انسانی سنخ استدالل متافیزیکیگیرد. نخست آن قرار می

خوانَد تا در پیشگاه دادگاهی باالتر حساب پس بدهد: یعنی تکلیف، اخالق، می

رزد، وبا چنین متافیزیکی دشمنی میمطلق. مارکس عمیقاً  یهاحکام دینی، اید

 گرایی ژرف است. چیزی که هست، در نظرهر چند که او در جای خود اخالق

ای هاو نظام اخالقی درواقع مبتنی بر این فرایند آشکارگی نیروها و توانمندی

-ی هدفشود یا مجموعهی ماست و نه قانونی که بر فراز آن وضع میآفریننده

القدری که در فراسوی آن به بیان درآمده است. هیچ نیازی به توجیه های جلیل

ه بخند یا آواز نیست؛ اخالق باین پویایی نیست، همچنان که نیازی به توجیه ل

گیرد. اما این نظام اخالقی همچنین خود را در سرشت مشترک ما تعلق می

یابد که نزد آن افراد فقط برای خاطر هدفی تعارض با آن شکل از عقل ابزاری می

تر وجود دارند: برای نمونه، برای هدفی چون دولت سیاسی یا ارتقای بزرگ

  2«بختیِ همگانی.نیک

 آشکار کهکه، چنانآورد. نخست آنهمین مختصر، نکاتی چند سر برمی از

خشی و بهای وجودِی سوبژکتیویته از خالل فرایند خودتعیّناست، تحقق امکان

                                                      
1 . self-development 

 . ۳2-۳1، ص 1۳۸۳، ترجمۀ اکبر معصوم بیگی، انتشارات آگه، مارکس و آزادی. تری ایگلتون، 2 
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. از ی انسانِ نوعی استشناسانهتر، از خالل تولید، ویژگی هستیبه معنای وسیع

 نی را نباید بر اثر نوعینمایِ نوع انسامثابه ویژگیِ سرشتاین رو، تولید به

بدفهمیِ تحلیلی صرفًا به کنشی در ساحت اقتصادی محدود کنیم و متعاقب آن، 

 ی صلبشناسانه، هستیِ اجتماعی را تحت دوگانهبرداشت روشطی یک سوء

روبنا وارسی و کاوش کنیم. دست بر قضا، این درست ـی زیربناگسستهو ازهم

کند و با انحصار آن به می« تولید»با مفهومِ داری همان کاری است که سرمایه

هاِی وجودیِ انسان را به حوزه و افزا، ساحتساحت تولیدِ سودآور و سرمایه

کند. تالش مارکس به نوعی درافتادن با ساحتی خاص محدود و محصور می

همین انحصاِر فروکاهنده و ابزاریِ تولید است و در این راه تولید را مفهومی 

 آورَد. به شمار می 1بخشینه و معادل خودتحققدامفراخ

ی ادوم، بدیهی است که بر این تعریف از انسان هیچ حدومحدودیتِ جنسیتی

مهم  تواند در ساحت سیاسی تأثیراتیی بدیهِی تحلیلی میوارد نیست. این نکته

 ،خواهانه، از آن میانهای آزادیو ماندگار بر جای نهد. درواقع، بسیاری از جنبش

ی تحلیلی و از قَِبلِ ایستادن بر زمیِن های زنان و کارگران، در این نقطهجنبش

کدیگر توانند با یسیاسی درباب سوبژکتیویته، میـی اخالقیسفتِ این انگاره

افزایی حاصل از اتحادشان، هم از پیوندهای سیاسِی وثیقی بیابند و با توان

تِی های جنسید و هم درعوض، تقابلهای مبارزاتی پیشگیری کننهدررفتِ توان

 واقع، اینگروهی بدل سازند. دری فراجنسیتیِ برونگروهی را به مبارزهدرون

اتحاد پسامدرنیستی است که با مدعای اتحاد نه برآمده از نوعی شبه

مبارزه را  بَرد وضدبنیادگرایی، هر شکلی از بنیان عینیِ مبارزاتی را زیر سؤال می
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ه داند، و نمی« افراد»جا و اکنونِ میل فردی برای تحقق تمایالتِ این دارِتنها وام

-انآرم»آزادیِ برآمده از به قول هاروی، و به تأسی از پوالنی، ماحصل نوعی شبه

ممکن است خُرده گرفته شود که این مدعا تنها نوعی  1است.« شهرگرایی لیبرالی

همه، شخص خودِ مارکس( به تر از ی سنت مارکسی )و مهمافترای بدخواهانه

 ترین وجه، ازخواه است، اما، این انتقاد به دقیقهای آزادیسنتِ فکریِ لیبرال

که منتزع  شود، فردیابتنای تحلیلیِ خودِ سنت لیبرالی به فرد انتزاعی ناشی می

عنوان حامل و عامل اصلِی تاریخیِ نابرابرساز، بهـاز شرایط عینی و اجتماعی

شود و از این رو، تنها نوعی از آزادی صوری و حقوقی را با برشمرده میآزادی 

کشد. در حالی که به اعتقاد مارکس، تحقق آزادی، به معنایی خود به یدک می

طلبد که این شرایط امکان، نه فرض وجود که شرح دادیم، شرایط امکانی را می

 . مانی و درمکانی استفردِ انتزاعی، که دست بر قضا، شرایط امکانی عینی، درز

سوم؛ گفتیم که تعریف انسانِ نوعی برای مارکس، در مرز میان توصیف و 

ای برای مارکس زند. واقعیت هم درست از همان نقطهتجویز دست و پا می

واِر  این بودِ شبحیافتنِشود که در فعلیتپرابلماتیک، و به تبع آن انتقادبرانگیز، می

دهد. اگر جامعه چیزی جز اللی تاریخی رخ میانسانِ نوعی اختالل و اخ

-ا همان منی انسانِ نوعی، یشناسانهمناسبات بیناانسانی نیست، اگر ابتنای هستی

دیگریِ خودمتحقق، بر تولید است، باید دید این مناسباتِ تولیدی، در معنای ـ

دود و سعامِ آن، با اتکا بر کدامین عقالنیت تاریخی، تحقق این سوبژکتیویته را م

ای باعث شده است که تاریخیـمخدوش گردانیده است؟ چه شرایط اجتماعی

ی و ی پژوهشهستیِ نوعِی انسان به ابزار محضِ بقای مادی تبدیل گردد؟ پروژه

                                                      
 ، ترجمۀ حسین رحمتی، سایت نقد اقتصاد سیاسی. «سوسیالیسم و آزادی». دیوید هاروی، 1
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-بخشی به همین پرسشفکریِ مارکس هم نهایتاً مترصد پاسخگویی و وضوح

حائز وجهی « زمان»م بندی است که مفهوهاست. درواقع، از قَِبلِ همین صورت

ی متضاد، خودسازیِ آن در میان دو جبههشود و نزاع بر سر از آنِ سیاسی می

 راستین هنگامی محقق« آزادی»گیرد. ای به خود میوجوه و ابعاد بسیار گسترده

 ی مایحتاجِ ضروری و حفظمنحصراً به کارِ تولیدی برای تهیه« زمان»شود که می

ود که شبد. به تعبیری، قلمرو آزادی زمانی شروع میبقای انسانی اختصاص نیا

ما قلمرو ضرورت، یعنی تأمین چیزهایی از قبیل غذای کافی، آموزش، خدمات 

 درمانی و... را پشت سر گذاشته باشیم. 

که امروزه در ایران اما، هدف از طرح این مباحث چیست؟ با نظر به این

ترین و پویاترین َاشکال از مهماعتراضات کارگران، دانشجویان، زنان و... 

-طلبانه هستند، ممکن است ــ و اساسًا میخواهانه و عدالتاعتراضات آزادی

ـ این پرسش سربرآورَد که هم سازی این اعتراضات و بدین واسطه جهتبایست ـ

گونه ممکن و میسر خواهد بود. ها چههای بعضاً منفرد و متکثر آنافزاییِ توانهم

-انسانتواند بر محورِ ادعای این نوشتار، این اجماع در گام نخست میبنا به 

سیاسی و اخالقی مارکس صورت پذیرد. البته این مدعا به هیچ روی  یِشناس

 «قراردادِ»بدان معنا نیست که اجماعِ مذکور، صرفاً اجماعی است منتج از نوعی 

ت اجماعی با این خودخواسته و سوبژکتیو میان مبارزان راه آزادی. بدیهی اس

بخش میان عنوان عاملی وحدتمختصات اساساً نخواهد توانست در درازمدت به

ه بخشیدن بهای متفاوتِ معترضین ایفای نقش کند. درمقابل، محوریتگروه

 هایسازی مطالبات گروهجهتسیاسِی مارکس و بدین واسطه هم یِ شناسانسان

واقعیتِ عینیِ زیست اجتماعیِ امروزین های موثقی در خودِ واقع پایهمعترض، به

 ما دارد. به چه اعتبار؟ 
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گستری از انباشت سرمایه با عنوان ی ویژه و جهانما امروزه با شیوه

های  وجدلی انباشت بحثایم. در باب مختصات این شیوهنولیبرالیسم مواجه

ال، با این حکنیم. نظر میها صرفجا از بازگویی آنفراوانی درگرفته، که در این

یستی های نولیبرالافزایی آن است که رویهتوجه در این شیوه از ارزشی قابلنکته

ازی، سسازی، و موقتیسازی، پولیکاری، خصوصیثباتهای بیبا اتخاذ سیاست

ی انسانِ نوعی به شکلی مستقیم و غیرمستقیم، بر سرِ راهِ تحقِق سوبژکتیویته

اند. هر قدر از میزان خدمات عمومیِ دولت به جامعه تر ایجاد کردهموانعی جدی

اده ها نهاز پیش بر دوش انسانی تأمین زندگی بیش شود و هزینهکاسته می

کاری به کاهشِ روزافزونِ امنیتِ تأمین مایحتاج اولیه و ثباتشود، هر قدر بیمی

ین تأم مندِها بیش از پیش درگیر و دغدغهگردد، انسانضروری زندگی منجر می

-تری هم برای تحققشوند و از این رو زمان کمی بقای خود میمایحتاج اولیه

ها انسان« شدنِ»یابند. مسدودشدنِ های وجودیِ خویش میبخشی به سایر امکان

شان های تولیدگری که دست بر قضا از تولیداتها به ماشینساختن آنو بدل

چیزی برای خوردن و نمردن، ر اندکآورند مگای هم به چنگ نمیمکفی عایدیِ 

هایی است که خواستار وارهیدن از بندهای وضعیت مشترک کثرتی از انسان

های فردی در چه با عنوان فرد و آزادیاستثمار و انقیادشان هستند. درواقع، آن

یبرالی بر ی تأکید لشود، به همان اندازهی انباشت نولیبرالی بر آن تأکید میشیوه

غایت ایدئولوژیک است. های جاری و بهتزاعی، امری گسسته از واقعیتفردِ ان

اصطالح آزادی به ساحت اقتصادی )مبادله و داری نولیبرالی با انحصاِر بهسرمایه

د جهای حیات انسانی، بهمصرف( و بلعیدن زمان و امنیتِ زیستی از سایر حوزه

 ای نوعیِ آن است. بدیهیهای انسانی در معناندرکار ربودن سوبژکتیویتهدست
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-ها و کارخانهای از مرزهای کارگاههای اقتصادیی چنین سیاستاست گستره

 های گوناگون زیست انسانی تسریهای تولیدی بسیار فراتر رفته و به ساحت

ای از اقشار اجتماعی تحت لوای فرایند یافته است. بنابراین، وسعت درازدامنه

نع شان مهای انسانی، از امکان تحقق بالقوگی«سازیفرودست»و « کارگرسازی»

 ود. شی کارگران سنتی محدود و منحصر نمیاند و این امر تنها به طبقهو نفی شده

های اقتصادی جاری ای مضاعف از سیاستدر این میان، زنان حتا به گونه

های ای مستقیم در ساحتاند. زنان خواه به گونهآسیب دیده و متضرر شده

دار هدار عهدگوناگونِ کاری مشغول به فعالیت باشند و خواه در کسوت زنان خانه

ازی سهای خصوصیهایی متفاوت، از رویهی خانگی، به شیوهنشدهکار پرداخت

 اند. سازی متأثر گردیدهو پولی

 نگاهی بیندازیم: به چند واقعیت درخصوص کار زنان در ایران نیم

کمترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کل خاورمیانه را ایران تقریباً »اوالً، 

درصد و در ایران  22داراست. میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه 

که، تر آن(. عجیب1۳۹۵درصد در شهرهاست )نک. آمار مرکز آمار ایران،  12

رده، کرغم تقریباً دو و نیم تا سه برابر شدنِ جمعیت باسوادان و زنان تحصیلعلی

نخورده باقی مانده است. امروز در مورد زنان جوان دست 1۳۴۵این نرخ از سال 

ی خاورمیانه تنها سال، رقم مشارکت اقتصادی در ایران در منطقه ۴۰تا  2۰بین 

ها جنگ و مشکالت اقتصادی باز هم شبیه به عراق است، و افغانستان با سال

که مشهود چنان 1«ایران است. درصد نرخ مشارکت اقتصادی زنانش بیش از 1۰

                                                      

 ، سایت نقد اقتصاد سیاسی. «نرخ اندک اشتغال زنان و مسئلۀ حجاب اجباری». لیال پاپلی یزدی، 1 
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ی عدم دسترسی به شغل و دستمزد از یکی واسطهاست خیل کثیری از زنان به

 اند.بخشی در ساحت اجتماعی محرومهای خودتحققاز مهمترین سویه

شده از سوی دفتر ثانیاً، در خصوص زنان شاغل، بر اساس اطالعات ارائه

دگان شسازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمهآمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی 

هزار نفر است که تنها  ۵۰۰میلیون و ۹اجباری سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 

زنان کارگر »در اقتصاد غیررسمی نیز  1دهند.درصد آنان را زنان تشکیل می 1۹

ایِ خاص هستند که دولت سهم کارفرما را برای آنان های بیمهنه جزو گروه

ها هیچ فرما را دارند. آنی خویشد و نه خود توان پرداخت حق بیمهبپرداز

درصد از  1۹شدن ندارند. طبق آمارهای رسمی، در حالی که شانسی برای بیمه

دهند، در بخش غیررسمیِ اقتصاد این آمار کل کارگران کشور را زنان تشکیل می

دهند شکیل میدرصد از کارگران غیررسمی را زنان ت 2۵درصد است، یعنی  2۵

شویم حدود شده را مبنا قرار دهیم متوجه میمیلیون نفریِ ارائه 1۰که اگر آمار 

میلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند. برای این  2

دگاِن شمیلیون نفر که به دلیل اشتغال در اقتصاد غیررسمی هیچ کدام جزو بیمه 2

ماعی نیستند، تنها امکانی که برای برخوردارشدن از اجباری سازمان تأمین اجت

ه کفرماست. با توجه به اینی خویشخدمات حمایتی وجود دارد، استفاده از بیمه

هزار تومان ]طی  ۵۰۰فرما در سال جدید به رقمی نزدیک ی خویشحق بیمه

جاست که چند درصد از این زنان امکان هر سه ماه[ رسیده است، سؤال این

ی با توجه به محرومیت گسترده 2«خت این مبلغ را به صورت ماهانه دارند؟پردا

                                                      

 . ۳1/2/۹۷به نقل از ایلنا، . 1 

 . 1۳۹۷مقدم، شهریور ، نسرین هزاره«چ استسهم زنان از تأمین اجتماعی تقریباً هی». به نقل از ایلنا، 2 
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های آورِ هزینهزنان از خدمات تأمین اجتماعی و درمقابل، افزایش سرسام

ـ خواه زنان کارگرِ بخشدرمانی، آشکار است که تعداد قابل ای هتوجهی از زنان ـ

خدماتی و... ــ برای تأمین های کارِ شاغل در بخشثباتتولیدی و خواه زنان بی

کردهای بسیار نازلی دارند و بدین واسطه نیز سالمت جسمانیِ خود امکان هزینه

هایشان همواره در معرض نوعی خشونت سیستماتیک بسیار مخرب قرار بدن

 دارد. 

ِی هایِ عمومهای کاهشِ هزینهاما این خشونت سیستماتیکِ برآمده از سیاست

دار نیز مصادیق بارز و حتا بعضاً آشکارتری هم زنان خانهنولیبرالی، در مورد 

دستمزد به مردان، که خود که، عالوه بر وابستگیِ اجباریِ زنانِ بیدارد. اول آن

بخشیِ زنان دارد، با اشتغال مرداِن طلبی و خودتحققاثرات سویی بر استقالل

خانوار، متعاقباً  ثبات و ناپایدار و کاهش درآمدهای کلیِخانواده در مشاغل بی

یابد و بدین واسطه مشکالت سهم زنان نیز از درآمدِ ورودیِ خانوار کاهش می

های زنان، سوءتغذیه و... بیش از های مزمن، بیماریو مسائلی همچون بیماری

ی های درمانی افزایش هزینهواسطهعالوه، زنان بهکند. بهپیش آنان را تهدید می

ی خود را صرف گزیرند زمان بیشتری از زیست روزانهو آموزشیِ خانواده، نا

آموزش کودکان در منزل و مراقبت از بیماران و کهنساالن کنند و اعتراضاِت 

-بآهای خوشها به این حد از ربایشِ زمانشان نیز با اتکا بر فانتزیجای آنبه

 شود.رنگی درباب زن نمونه و فداکار به سکوت واداشته میو

هایِ درآمدی، تدریجًا به تغییر و ها و ناامنیین دست از نابسامانیعالوه، ابه

 از نگاه»شود، تحول معیارهای مقبولیت اجتماعی زنان نیز منتهی و منجر می

ی ااند، شایستگی زنان به گونهکاری رانده شدهثباتمردانی که به شرایط بی

یروی انند از طریق فروش نتوی ارزانی است که میفزاینده وابسته به کارِ پرداخته
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شان که متکی به دستمزد کار و بدنشان در بازار فراهم کنند، نه کار نپرداخته

عنوان شان بهباثبات مردان است... به یک معنا، کار زنان در خانه و فعالیت

های جدید از میان نرفته است، بلکه دیگر شرط کافی برای ی نسلتولیدکننده

 1«شود.مرده نمیپذیرش اجتماعی آنان ش

در کنار این شکل از خشونت سیستماتیک، کاهش امنیت روانیِ خانواده بر 

سازیِ درآمدی، از یک سو، همواره زنان را در معرض های ناامناساس سیاست

شتم توسط مردان خانواده )پدر، همسر، برادر( وخشونت مستقیم و حتا ضرب

کند؛ و از سوی شدت تهدید میبهدهد و امنیت جسمی و روحی آنان را قرار می

روبال بار پاقتصاد سیاسی نوظهور به مناسبات خانوادگی خشونت»دیگر نیز، 

رود به مردان وابسته نباشند و پول به خانه دهد، چرا که از زنان انتظار میمی

-الیهای مشان کوتاهی کنند یا در برابر کمکبیاورند، اما اگر در وظایف خانگی

مردانی که از درآمد »درواقع،  2«بینند.قدرت بیشتری باشند آزار می شان خواستار

کوشند کنند یا میشان آوار میاند عجزشان را بر سر زنان خانوادهمحروم شده

شان را با استثمار بدن و کار زنان جبران رفتهپول و قدرت اجتماعی ازدست

  ۳«کنند.

ن اوضاع زیستی و اجتماعِی شدترو البته این هم تمام ماجرا نیست. وخیم

ها را در کنار شرایطی شود که این نابسامانیزنان زمانی برایمان معنادارتر می

های استمندرج در سی« داروینیسم اجتماعیِ»ببینیم که در آن، بر اثر ترویج نوعی 

                                                      

 ، ترجمۀ فاریا اسدی، سایت نقد. «سازی، انباشت سرمایه، و خشونت علیه زنانجهانی». سیلویا فدریچی، 1 

 . همان. 2 

 . همان. ۳ 
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اند ی یافتهاهای رقابتی و نزاع بر سر بقا ارج و قرب ویژهاقتصادیِ نولیبرالی، کنش

ی نرینگی به یک هنجارِ پذیرفته و مرسوم بدل ستیزانهالگوهای تهاجمی و زنو 

« شدن زندگی روزمرهنظامی»ها در معیتِ هم، به نوعی از ی ایناند؛ همهگردیده

 اند. کار زنان دامن زدهوو ناامنی هرچه بیشتر فضای اجتماعی و کسب

 افزود، ازجمله، نسبت توان مصادیق فراوان دیگری را نیزبه این فهرست می

ای ههمسری یا شمار قابل توجه کارگران جنسیِ متأهل با سیاستمیان کودک

های فوق آن اقتصادی نامبرده و... . با این حال، هدف اصلی از برشماری نمونه

است که نشان دهیم مبارزه با خشونت علیه زنان که یکی از اهداف ارزشمند 

 بایست بهتواند و نمیدهد نمیا تشکیل میهای زنان در سراسر جهان رجنبش

ورزی علیه زنان ــ که به قول سیلویا فدریچی ریشه این َاشکالِ جدید خشونت

تی، تفاوتفاوت باشد؛ این بیهای جدید انباشت سرمایه دارند ــ بیدر شکل

قولی زدوده، غیرانضمامی و بهی تاریخخود مصداق بارزی خواهد بود از مواجهه

 ی زنان. ستی با مسئلهفتیشی

 

 و در انتها چند نکته. 

واهی خبندی مصادیِق آزادیی این نوشتار به هیچ روی، اولویتیکم؛ مسئله

گری زنان نیست. این درست همان اشتباهی است که در مقاطعی از و مطالبه

ها در این بودنِ آناهمیتتاریخ معاصِر ما رخ داده و مطالبات زنان با ادعای بی

ی تاریخی، به دست فراموشی و به سکوت سپرده شده است. مسئلة ی ویژهبرهه

ییِ فزاانوشتار حاضر از یک سو، تالش برای پیونددهی و بدین واسطه توان

فرساییِ ناشی از مبارزات های اخیر، و ممانعت از توانهای اعتراضیِ سالجریان

یگر، تالشی هر چند آغازین طبقاتِی میان مردان و زنان است. و از سوی ددرون
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سیاسِی  یِ شناسانسانهای اعتراضیِ زنان با اتکا بر معیار نفسِ جنبشدربرای تأمل

های اعتراضیِ زنان در برای جنبش مارکس. چنین تأملی، پیامدهایی چندجانبه

توان نسبتِ مطالبات زنان را با چنین مقیاس که، میپی خواهد داشت: نخست آن

ل مطالبات این قبی« توپولوژیِ انتقادیِ»سنجید و بدین طریق به نوعی از و معیاری 

وکیفِ فرایندهای ای خواهد داشت در کمدست یافت. این امر تأثیرات بهینه

ها و دهی به پژوهشگری آنان، و جهتبخشی به زنان، راهکارهای مطالبهآگاهی

 ندی به چنین معیارکه، پایبمطالعات چندجانبه در خصوص مسائلشان. دوم آن

ی هاهای اقتصادی و قدرتای مانع از آن خواهد شد که سیاستانتقادیـسیاسی

امپریالیستیِ جهان، مطالبات زنان را به دستاویزی برای پیشبرد اهداف سودجویانه 

های این رفتار سودجویانه، یکی ی خود بدل سازند. مثالً، از نمونهطلبانهو قدرت

است که اشارتی است به  1«فموناسیونالیسم»ه تحت عنوان های درگرفتجریان

های فمینیستی. امروزه برخی گرا و جریانگرایان احزاب راستتعامل میان ملی

گرا با سوءاستفاده از محتواهای فمینیستیِ رایج، به ترویج و از احزاب راست

ه به توجیمهاجرستیزانه در کشورهای مهاجرپذیر، و حتا ـتوجیه رفتارهای مرد

زنند. از مهمترین مصادیق اقدامات نظامی خود علیه کشورهای دیگر دست می

ی نظامی آمریکا به افغانستان با شعار توجیهیِ تالش توان به حملهاین امر هم می

ی نیروهای طالبانی ستیزانههای زنبرای رهانیدن زنانِ افغان از چنگال سیاست

 اشاره کرد. 

                                                      
، «همبستگی فمینیسم و ناسیونالیسم نولیبرالی»ارزشمند ذیل مراجعه کنید:  یهتوانید به مقال. در این مورد می1

 مهدیس صادقی پویا، سایت نقد اقتصاد سیاسی. 
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ی آزادی زنان در خدمت ترویج ی آشکار از مسئلههاستفادو دیگری، سوء

های سطحی و عمقی، و تغییرات کاریصنعت مد، و نیز صنایع مرتبط با دست

هنجارسازیِ بخشی و بهگذرا و دیرپای بدن زنان است. ما امروزه با ارجحیت

جد در خدمتِ پرورش ایم که بهای مواجه«زیستـمصرف»های الگوها و شیوه

د و کاالهایی که برای تولیـاصطالح نولیبرالی هستند. بدنهای بهد بدنو تولی

شود و بر اثر مقبولیت و توجهی صرف میی قابلشان زمان و هزینهبازآرایی

شان، در خدمت سودافزاییِ هرچه بیشترِ بازارهای محبوبیِت پروپاگاندایی

شمار دیگری از این بیهای ها و نمونهاین نمونه«. شوندخرج می»داری سرمایه

های اعتراضیِ زنان به معیارهای پایبندیِ جنبشدست، حاکی از آن هستند که عدم

تواند سیاسِی متناسب با شرایط اقتصادی و ساختاریِ امروز، میـاخالقی

 ناپذیر سوق دهد. هایی بازگشتی آنان را به بیراههبخشانههای رهاییتالش

های انقیاد زنان به انگاری سایر َاشکال و رویهنادیدهدوم؛ مدعای این متن 

نفع یک رویه و شکل واحد یعنی استثمار نیست. درمقابل، مقصود آن است که 

جمله خشونتِ آشکار و سیستماتیک، تبعیض، نشان دهیم سایر اشکال انقیاد، من

سازِی های بدن زنانه از خالل تجاریبندی و محدودسازی امکانو چارچوب

های توجه برخوردارند، با این حال، تالشدن و... همچنان از اهمیتی قابلب

-متتر خدهای انقیاد و از آن مهمافزاییِ این شیوهتحلیلی باید بکوشند تا هم

ی گون به یکدیگر را بیش از پیش در بستر تاریخیِ جامعهرسانیِ این اَشکالِ گونه

-نقشه توان بههایی است که میحلیلما بررسی و تحلیل نمایند. از خالل چنین ت

رد. سازِ زنان پی بی مناسبات قدرتِ فرودستشناسانهنگاریِ انتقادی و آسیب

شود: درواقع، وجه اشتراک تمام این اَشکال، در یک هدفِ مشترک متجلی می
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 ترینهای انسانی که نوعیهای پیشاروی سوبژکتیویتهمحدودسازِی امکان

 به خود از خالل فعالیت آزادانه است. بخشی شان تحققشاخصه

-ازمیمان بو در انتها، به بند آغازینِ این نوشتار از مارکس و پرسش ابتدایی

 گردیم. 

لکه بخشی ارزشی، ببخشی مارکس به رهایی کارگران، نه یک اولویتاولویت

 چه ماهیت سیاسیِ انسانِ سیاسی است. چنانـشناختیای هستیبخشیاولویت

ا آمیخته با مفهومِ تولید بینگاریم، هر شکلی از اخالل در تولیدگری و نوعی ر

ریز شود؛ لذا، گبخشیِ انسان، امری است که به بیگانگی او منتهی میخودتعین

ترین هدف هر زنند، اساسیاز مناسبات قدرتی که به این بیگانگی دامن می

گسترش روزافزون  ای است/باید باشد. عالوه بر آن،طلبانهی رهاییمبارزه

ار ها و اقشی نولیبرالی که طیف وسیعی از گروهسازانههای فرودستسیاست

شود که سردمداران بدل ساخته، مانع از آن می« ی کارگرطبقه»اجتماعی را به 

 ای منحصر و مختصمبارزه برای آزادی را تنها به کارگران بخش تولید کارخانه

 کنیم. 

ِن های گوناگوو پرسنگالخی است که اتحاد گروه خمواین مسیر راه پرپیچ

 کند. مبارزان را طلب می
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ی منفرد واحد اقتصادی عمومی ابزار تولید، دیگر خانوادهبا گذار به مالکیت 

شود. داری خصوصی، به صنعتی اجتماعی دگرگون میجامعه نیست. خانه

شود. جامعه مراقبت مراقبت از کودکان و آموزش آنان موضوعی همگانی می

ی ازدواج باشند و چه گیرد، چه زادهکودکان را برعهده میی همهیکسان از 

 ترین عاملعنوان مهم، که امروزه به«عواقب»بدین ترتیب، نگرانی از نباشند. 

ورزی آزاد با مردی که دختران را از عشق -اخالقی و اقتصادی  -اجتماعی 

 دارد، ناپدید خواهد شد.دوستش دارند بازمی

 (1884فردریش انگلس، منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت )
 

های دم در پارک برونکس، نیویورک. هنوز هیچ جنبشی در خانهسپیده …

پوست. با دقت آیند، زنان سیاهآپارتمانی اطراف نیست. زنان از مترو می

را بر روی نیمکت پارک که هنوز از شبنم « میرر»یا « دیلی نیوز»های روزنامه

قدر آن نشینند. چراها میکنند و بر آنصبحگاهی مرطوب است مرتب می

 جا سرد و مرطوب. صبحدم است و همه نشینند؟صبورانه می

چه را بدهید ما اینجاییم، برای فروش روزانه. نیروی کار ما را بگیرید و آن

ی ی سنگین در محلهمان را سیر کنیم و اجاره. باید فرزندانکنیدمی که اراده

هارلم را بپردازیم. ده سنت، پانزده سنت برای هر ساعت! این خرج غذای 

دهید؟ خب، نمی تربیششود، چه برسد به اجاره. ی خانواده هم نمیروزانه

 گمانم همین بهتر از بازگشتن به هارلم پس از خرج کردن آخرین پاپاسیبه

 .. .ی راه استبرای کرایه

 (1936تر )دمی روشنلوییس تامپسون پترسون، به سوی سپیده
 

 

زن کارگر، مفهومی را در قالب  1،تاالتو پاتو ها در هند جنوبی یاسنتی الالیی در ژانر

ن، ی کالسیک مارگارت بنستواصلی مقاله استداللکنم گنجاند که ادعا میموسیقی می

                                                      
1. thalattu pattu 
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 ،( است. زن که ناچار شده هنگام برداشت محصول1969« )رهایی زناناقتصاد سیاسی »

 کند:از فرزندش هم مراقبت کند، چنین مویه می

 هنگام برداشت محصول

 در گرمای ظهر
 کنمکه در مزرعه کار می

 هایم ببندمشانه براگر تو را 
 روی؟از هوش نمی 

 و اگر کناری بگذارمت تا وقت ترک مزرعه فرا رسد 
 نخواهی کرد؟گریه 

 من اممزرعه (1)پایکارگر خرده
 سرکارگر خشمگین خواهد شد
 و اگر قرار باشد ناسزایم گوید

 !کودکم
 (2)غمین نخواهی شد؟

 
ماهیت کار این زن / مادر چیست؟ آیا کار او برداشت محصوالت کشاورزی است که 

ودک است؟ او مراقبت از ک« کار حقیقی»کند؟ یا برای آن دستمزدی کم دریافت می

آیا  وجودش است، نیازی به پرداخت مزد هم در ازای آن نیست. چیزی که چون غریزیِ

که این دو نوع کار، چون او تصادفًا زن است، در شکلی بیرونی به هم مرتبطند؟ یا این

 مند کل کار اجتماعی به شکلی درونی به هم ربط دارند؟در طی سازماندهی نظام

ود، ها بی این پرسشجانبه دربارههای همهنخستین کاوشی بنستون یکی از مقاله

دیک ها، هم نزها به این پرسشی مارکسیستاما به روشی که به رویکرد سنتی گذشته

 شود.و هم دور می
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 ی تبیینی در قلب سنت مارکسیستیهای دوگانهمدل

ای اشدهنحل داری تنشهای مارکسیستی برای ستم بر زنان در سرمایهدر کانون تبیین

واحد مسلط  عنوانبهی بورژوایی، وجود دارد. اگرچه توافق کلی وجود دارد که خانواده

ها ولی نظرات مارکسیست خویشاوندی، با ایجاد و بازتولید این ستم مرتبط است،

 ی نقش دقیق خانواده متفاوت است.درباره

ی ستم بر زنان را رهی بحث دربا( او پایه1879که زن و سوسیالیسم ) ،آگوست ببل

زنان به مردان در خانواده مبنای اجتماعی « وابستگی» در چپ بنا نهاد، اظهار داشت که

نِ ز»یافتن ]زنان[ از مردان درون خانواده، دهد. با استقاللستم بر زنان را تشکیل می

نقیاد حتی در ا .. دیگر... از نظر اجتماعی و اقتصادی مستقل ]خواهد بود[.ی آیندهجامعه

ی بخت خویش، آزاد ]خواهد .. همتای مرد، شیفته.ای سلطه و استثمار نیست. اوذره

 (3)بود[.

های اصلی ببل، کتاب انگلس، که احتماالً برای رد برخی از استدالل فریدریش

( را نوشت، با وجود این در متن 1884« )منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»

یم وابستگی ناشی از تقسچه تبیین ستم بر زنان از طریق کالسیک خود روایتی از آن
 خوانم بازتولید نکرد.می جنسی کار

داری خانگی آشکار یا ، بر اساس برده«ی منفرد مدرنخانواده» ،لسی انگبه گفته

پنهان زن ساخته شد. بازداشتن خانواده از تولید عمومی باعث شد که زن خانواده 

خارج از مشارکت در »را از دست بدهد و در نتیجه زنان به « شخصیت عمومی خود»

کارگران را مستقل از  عتی مدرن،جا که تولید صنرانده شدند. اما از آن« تولید اجتماعی

ز ی کارگر نیی خود زنجیر کرده بود، برای زنان طبقهروندههای پیشجنسیت، به چرخ

ای که اگر زن وظایف خود را در اما به گونه، کرد ی بازاجتماعراهی به سمت تولید »

 دتواننمیو  است، کماکان از تولید عمومی محذوف دهدخدمات خصوصی خانواده انجام 

در صنعت عمومی مشارکت و زندگی خود را  خواهدمیدرآمدی به دست آورد. و اگر 

طور مستقل اداره کند، در موقعیتی نیست که قادر به ادای وظایف خانوادگی خود به

 (4)«باشد.

کند تر از ببل است، زیرا برخالف ببل، سعی میسبک استدالل انگلس پیچیده البته

تبیین ستم جنسیتی، جایگاه این ستم را به کلیت تولید اجتماعی بکشاند،  بازآرایی در
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که آن را به سادگی محدود به مکانیک درون خانوار سازد یا برمبنای پویایی نه این

ار، ی تقسیم کبینافردی زن و مرد تبیین کند. با این حال، رویکرد به ستم از زاویه

ی جنسیت آن را کامالً هایشان دربارهموضوعی است که انگلس و مارکس در نوشته

های طور که خواهیم دید، از نوشتهکنم، زیرا همانسازند. بر این امر تأکید میروشن نمی

توانیم ساختار نظری طور عام میداری و روابط اجتماعی بهی تولید سرمایهها دربارهآن

 دهیم.مراتب بهتری برای معماری نظری تبیین ستم جنسیتی به دست به

 چیست؟ ی تقسیم کاراصالً رویکرد به ستم جنسیتی از زاویه

است: در آغاز پیدایش سازمان اجتماعی بشر،  نبه بیان ساده، این استدالل چنی

پیدایش نهادهای تازه مانند خانواده، این  فقط تقسیم جنسیتی کار وجود داشت. اما با

. نتیجه دوگانه بود: کردجا ابهدرون خانوار ج« طبیعی»تقسیم خود را به تقسیم کار 

ی زنان در تولید اجتماعی و وابستگی )اقتصادی و عاطفی( ناشی از فروکاسته مشارکت

 آن به مردان.

موضوع وابستگی به پیش از  ونهگهچکند که اثر اخیر سوزان فرگوسن مستند می

غاز در آ 1«ی زنانمسأله» مباحثات آن را تا توانگردد و میمارکس و انگلس برمی

 (5)مدرنیته در اروپا ردیابی کرد.

ضد استعماری کشورهای جنوب را  هایفمینیستهای قرن نوزدهم توان نوشتهمی

 نیز به آن افزود.

هایی برای به تخیلی و حتی مانیفسععت-های علمیها، شعععرها، داسععتانزنان ترانه 

برای  بود که به آنان« دلیلی»تنها « برتری»چالش کشیدن برتری مردانه نوشتند، این 

 ارائه می شد. انوابستگی به مردان یا تبعیت از آن [توجیه]

، لوکرزیا مارینال شععاعر ایتالیایی قاطعانه اعالم کرد زنان 1600خیلی زود در سععال 

 تنها برابر با مردان بلکه چه بسا برتر هستند:نه

                                                      
1. querelle des femmes 

زنان اشاره دارد و هم  سرشتمباحثات فکری از قرن پانزدهم تا هجدهم حول « ی زنانمسأله»منظور از مباحثات 

 کارزارهای فمینیستی از قرن هجدهم به بعد است. )م.(
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 ars etتوانسعععتند سعععواد و فنون نظامی ]کاش در این زمانه زنان میای»

marsند، چه شعععگفتی یاموز که نمی[ ب ناندیدیم... آرزو میها  که ای  کنم 

یازمایند: این شعععمرند[قدر می]کسعععانی که زنان را کم که این تجربه را ب

سان را،  سمی هم سن با قوای ذهنی و ج سر و یک دختر هم همزمان، یک پ

خواهند  برای سوادآموزی و فنون نظامی پرورش دهند. آنان در مدت کوتاهی

بیند و به زودی از او کامالً بهتر از پسعععر آموزش می دختر گونههچدید که 

 (6)«گیرد.پیشی می

صالح سین، ا سخاوت ح سلمان بنگالی، ب گربه همین ترتیب، بیگم رقیه  شور م ا پر

رد جایگاه فرودسععت زنان، گامی فراتر نهاد تا با به چالش کشععیدن آن متون دینی که 

ست،گواه جایگاه  ست زنان ا سندگان مرد  بداندآثاری  ها راآن فرود سادت نوی که از ح

 :ناشی شده است

شند، طوری مقدر می» ست با شت زنان فرود صد دا کرد که اگر خدا خود ق

مادران فرزند دختر را در پایان ماه پنجم بارداری به دنیا بیاورند. شعععیر مادر 

شتن فرزند دختر به صورت دا سر اندازهطور طبیعی به در  صف فرزند پ ی ن

تأمین شععود. اما این طور نیسععت... مردان از دین همچون دسععتاویزی برای 

کنند... بنابراین ما نباید در سععکوت تسععلیم چنین اسععتفاده می تسععلط بر ما

 (7)«ستمی شویم که به نام دین در حال اعمال است.

این گفتمانِ  رو، سععنت سععوسععیالیسععتی اروپا، ازجمله مارکس و انگلس، درازاین

تر رهایی زنان جای گرفت که تمرکز آن بر استقالل زنان از مردان تر و قدیمیگسترده

سرچشمه می راهبردینتایج  (8)بود. گرفت این بود که زنان یا باید که از این چارچوب 

شععده در کار ی مردان آموزش ببینند، یا اسععتقالل اقتصععادی ت ععمینبه همان شععیوه

شند شته با صالح مزدی دا سیر رهایی از طریق و یا هر دو. ا طلبان لیبرال معموالً بر م

ستآموزش تأکید می سیالی سو شاری  ها بر رهایی از طریق کار کردند، درحالی که پاف

 مزدی بود، اگرچه همپوشی زیادی بین این دو مسیر وجود داشت.

صورت ستیِاین  ساً لیبرالی، درباره بندی اومانی سا سألا صطالح م را  ی زنانهی به ا

های مارکس و انگلس یافت. مثالً در منشعععأ خانواده، انگلس توان بارها در نوشعععتهمی
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بین زنان و مردان تنها هنگامی « برابری اجتماعی واقعی»کند که ایجاد اسععتدالل می

 تواند رخ دهد که:می

باشعععند. آن» قانونی از برابری حقوقی کامل برخوردار  به لحاظ  گاه هر دو 

خواهد شععد که اولین شععرا رهایی زن خانواده، بازگرداندن کلیت روشععن 

به ماعی اسعععت و این  کار اجت به  بهجنس زن  ی خود مسعععتلزم امحای نو

 (9)«.عنوان واحد اقتصادی جامعه استی تک همسری بهخانواده

به یکی از خالق نه،  یا یدگرا چارچوب تول تاً این  نت طبیع ترین مفسعععران سععع

ستی یعنی  سی شبه مارک شد. نخستین جزوهویکبل سکایا، ها نیز منتقل  ی نادژدا کروپ

ستی به1901« )کارگر زن» سی شگامانه دربارهعنوان مطالعه(، در محافل مارک ی ای پی

شد.  شرایط زنان طبقهمطالعه« کارگر زن»ستم بر زنان مطرح  ی ای تجربی در مورد 

ی آن اطالعات فراهم بود اما سعععی داشععت مبنای نظری برا کارگر و دهقانان روسععی،

 کند.

ستگی را پی می سختانه الگوی واب سر سکایا که  ستدالل میکروپ ند که کگیرد، ا

روند بلکه از کشعععند، نه تنها به این دلیل که برای کار بیرون میکارگران زن رنج می»

توان این می»گونه چهپرسععد، اما او می« شععان به مردان.زن بودنشععان، و از وابسععتگی

ضعیت  ستهو ضیح داد؟واب سیتی کار. چراکه « ی زنان را تو سیم جن البته از طریق تق

صادر میعنوان ارباب، همهمرد به» ستورهای مربوا به کار را  کند و زن تنها برای ی د

گیرد: چه زمانی شخم زدن یا کاشت جا است. مرد تمام تصمیمات را میها آنانجام آن

امور  ی.. زن از همه.ارهایی از این دسعععت یا غیرهآغاز شعععود، چه زمانی ادامه یابد و ک

ی مسععأله»حل راه« خورد.شععود و به امور خانه و فرزندان گره میاجتماعی حذف می

 :استاز طریق کار مزدی  -به همان اندازه روشن بود « زن

در جایی که یک زن به لطف نقش داشتن در تولید، به استقالل برسد، گاهی »

دسععت آورد، بدین ترتیب حق مالکیت زمین ک قطعه زمین بهتواند یاوقات می

بینیم که در شععاخهآورد. ما میرا کامالً با شععرایط مشععابه مردان به دسععت می

ها مرسوم شده است، زن شاغل در کارخانه هایی از صنعت که کار زنان در آن

 اتواند با دسترنج خود شکمش رگیرد و میتر از مرد دستمزد میفقط کمی کم
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شوهر ا ست. زن در کارخانه جداگانه و « آورنان»دیگر و سیر کند.  خانواده نی

ی زندگی دهقانی، زیر فرمان که به شیوهاین کند نهمستقل از شوهرش کار می

شد. زن خانواده دیگر برده سان در خانواده او با ست و ع وی یک شوهر نی ی 

 (10)«است. است. برابری جایگزین وابستگی کامل او به شوهرش شده

ها بر این باور بودند که آزاد کردن زن در گویم مارکس، انگلس یا بلشعععویکنمی

ست. آنداری امکانسرمایه شت چنین رهایی بهپذیر ا سرنو شتند که  صرار دا طور ها ا

تگی از بندی وابسی کارگر پیوسته است. اما این صورتناگسستنی با سرنوشت طبقه

بین خانواده و تولید  زای برونابنا نهاده شععدن رابطه طریق تقسععیم جنسععی کار، باعث

 شود.شکال مهم نمایان میاجتماعی شد. }که در این وضعیت{ سه اِ

گیرد، بنابراین کم می، نقش همیشععگی زنان در تولید اجتماعی را دسععتنخسععت

کند. اگر مشعععارکت زنان در تولید اجتماعی کلید رهایی نظریه را بسعععیار متزلزل می

ی طبقاتی انجام فرسععایی که زنان همیشععه در جامعهطاقت کارهایگونه چهت، اسعع

عنوان راه ها را آزاد کند؟ به همین ترتیب، ارتقای کار مزدی بهاند نتوانسعععته آنداده

سیدن به برابری، نمی ضیح دهد که چرا یا ر سیتینابرابری گونهچهتواند تو از  های جن

 شود.بازتولید میبا استواری داوم و م طوربهطریق عملکرد همان کار 

دوم، گره زدن موضوعات تقسیم کار، روابط مالکیت و ستم بر زنان به شکل علت و 

داری معلولی، باعث بازشععناسععی نادرسععت جایگاه نظری خانواده تحت نظام سععرمایه

ست که بهمی های مختلف ویژه مارکس و انگلس در موقعیتشود که خود موجب آن ا

بهالوقوع خانوادهقریب برای محو ند چرا که این طبقه بیی طبقه کارگر  ز چیوجد آی

نارسععی حاد چنین  تواند بهشععده اسععت. امروز هرکس به سععراسععر دنیا نگاه کند، می

 امیدهایی گواهی دهد.

تر از همه، تبیین تقسععیم کار، تولید اجتماعی را چنان سععاختار سععرانجام و مهم

که خانواده صععرفاً تأثیرات تولید زا با خانواده دارد، چنانبخشععید که گویی ارتباا برون

نه ایناجتماعی را تحمل می ید کاالها که در  کهکرد،  واحدی اسعععت در امتداد تول

سازنده شکیل روابط بر سرمایهت شتهی کلیت تولید اجتماعی تحت  شارکت دا  داری م

 است.
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ستی اگر این کلیت تفکر درباره سنت مارکسی سیت در  دی بود، با مشکل جی جن

سألهرو میهروب ستی کلید فهم و حل م سی شبختانه، کماکان روش مارک ی شدیم. خو

ست. بنابراین جالب این سیتی ا ست که ستم جن صاً هنگام  گونهچهجا شخ )یا چرا( م

افتند، نوشعععتن در مورد جنسعععیت، مارکس و انگلس در دام تحلیل ناکافی فوق می

های بسعععیار ی تولید اجتماعی حاوی جوانهها دربارههای کلی آنکه نوشعععتهدرحالی

تر و حامل دیدگاه ماتریالیسعععم تاریخی در مورد جنسعععیت تحت قدرتمندتر، خالقانه

 است. این بازتولید اجتماعی  داری است. رویکردِسرمایه

 

 یرهاکردن اقتصاد از اقتصادزدگ :رویکرد بازتولید اجتماعی

 این موارد بود:  خانواده یانگلس دربارههای مارکس و ترین بینشمهم

شکل اجتماعی آن به این. از2شه در تولید اجتماعی دارد، . ری1  هایدگرگونیرو، 

 تغییراتی خود به سععبب دهد که به نوبهتاریخی در تولید عمومی واکنش نشععان می

سیم کار  شی از فرایند کار و تق خورده و . به روابط مالکیت گره 3 ،شودمی دگرگوننا

 .های آن مطابق است با تغییرات در روابط مالکیتاشکال و ایدئولوژی

در حالی که موارد باال تصویر متعارف در محافل مارکسیستی است، شکاف مهمی 

رسد خانواده، اگرنه متمایز، پردازی ناکافی در اینجا وجود دارد. به نظر میبراثر نظریه

  انگلس از دو نوع تولید می نویسد: است، در این مورد« تولید»متأثر از 

ی تاریخی مشخص و یک کشور نهادهای اجتماعی که مردمان یک دوره»

ه شوند: مرحلکنند، با هر دو نوع تولید متعین میمشخص تحت آنها زندگی می

ه تری داشتتکامل کار از یک سو و خانواده، از سوی دیگر. هرقدر کار تکامل کم

رسد و بنابراین ثروت جامعه محدودتر باشد، به نظر می باشد و حجم تولیدات آن

رانند. با این حال، در تر حکم میپیوندهای خویشاوندی بر نظم اجتماعی غالب

 رتبیشوری نیروی کار هرچه ی روابط خویشاوندی، بهرهساختار جامعه بر پایه

ان ت، امکیابد، به همراه آن مالکیت خصوصی و مبادله، اختالف در ثروتکامل می

ی ستیز طبقاتی برداری از نیروی کار دیگران، و به سبب آن شالودهبهره

های متمادی تالش یابد[: عناصر جدید اجتماعی، که در نسل]گسترش می
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تا زمانی که  ،کنند ساختار قدیمی جامعه را با موقعیت نو سازگار کنندمی

ی کهن ردد. جامعهگسرانجام ناسازگاری این دو منجر به یک تحول کامل می

بر پایه روابط خویشاوندی، در برخورد با طبقات اجتماعی تازه تکوین یافته 

شود که تحت لوای یک دولت ای نو پدیدار میپاشد. به جای آن، جامعهفرومی

های مبتنی بر پیوندهای تشکیل شده. واحدهای زیرین جامعه دیگر گروه

ای که در آن هستند و جامعه های سرزمینیخویشاوندی نیستند بلکه گروه

شود. ی نظام مالکیت است }ایجاد میسیستم خانوادگی کاماًل تحت سلطه

ام که محتوای تم-ی طبقاتی ای که{ در آن آنتاگونیسم طبقاتی و مبارزهجامعه

 (11)«.گردداکنون آزادانه آشکار می -زندتاریخ مکتوب تاکنون را رقم می

ی باال را با خانواده از آن جداست، چیست؟ اگر قطعه رازآمیز که« تولید»اما این 

ی دوم تولید، در دقت بخوانیم، روشن است که خانواده جدا از جای داشتن در مقوله

ور که طی تکامل کار دارد. زیرا چنین تغییراتی همانواقع نقش اساسی در تغییر مرحله

 «بر بر روابط خویشاوندیی مبتنی ساختار جامعه»کند، درانگلس به درستی ادعا می

ی تولید و بازتولید ضروریات اولیه»ماندگارند. بنابراین، مسأله این ادعا نیست که درون

.. سرشت دوگانه دارد.... از یک طرف تولید وسایل زیست...، از طرف دیگر، تولید .زندگی

ولید ی بازتهی بین این دو است. نظریپردازی از رابطهبلکه فقدان نظریه ،«هاخود انسان

های متعددش، خواه آگاهانه بدانیمش خواه نه، مربوا به این رابطه اجتماعی، در روایت

 است.

)که اکنون  1983نوشته شده در سال  «زنان ستم برمارکسیسم و »لیز فوگل، در 

ظری بندی جایگاهی نشود(، نخستین کسی بود که با صورتاثری کالسیک محسوب می

شان ای در این راستا برداشت. فوگل نکنندهأثر از بنستون گام تعیینمت برای کار خانگی،

 وانعنبهی آن ستم دهد تبیین بنستون از ستم بر زنان، با شناسایی سرچشمهمی

 (12)شود و... در کار بدون مزد زنان جای دارد.آغاز می« مادی»یا « اقتصادی»}عاملی{ 

فعالیت وشو، و کارهای مراقبت عمومی را باید کار زنان در خانه، پختن غذا، شست»
بندی، بنستون الگوی تقسیم کار/ وابستگی را در نظر گرفت. با این صورت اقتصادی

ی ی تحلیلی مارکسیستی، دو هدیهطور همزمان بسیار وسعت بخشید و به نظریهبه

ی نظریه باو بازآرایی تعریف آن  اقتصادزدگیاز « اقتصاد»اعطا کرد: نخست، نجات 
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پایان بر نقش زنان در کار بازتولیدی، شرح داد که ارزش کار. دوم، به جای تمرکز بی

ان، کند، که در قیاس با مردی زنان را با وسایل تولید تعیین میرابطه»این کار  گونهچه

 داشته است. ی ماندگار هایآمدپیها، هر دوی این ارمغان« ای متمایز است.رابطه

پس از وی، در ترسیم کار خانگی در  های سوسیالیستِبنستون و فمینیست

ی اقتصادی، بیش از بسیاری از اقتصاددانان )غالبًا یافتهچارچوب نظری تولید تعمیم

ن آ زها درک اصیل مارکسیستی ابودند. فمینیست بندپاینام دیگر، به مارکس همرد( ب

 را به آن بازگرداندند.« اقتصاد»را به 

توسط خود مارکس سودمند  سرمایهشروع بحث از از گزینش دقیق عنوان فرعی 

دانان تأثیر اقتصادسیاسی. وی در حالی که به شدت تحتنقد اقتصاد سیاسی  است:

های آن سنت نیز حساس بود. او با قاطعیت نوشت: انگلیسی بود، نسبت به محدودیت

که آگاهانه کند، بدون آنکالسیک تقریباً در وضعیت واقعی امور گیر می اقتصاد سیاسی»

ی بورژوایی خود باقی بماند قادر به انجام بندی کند. تا زمانی که در پوستهآن را صورت

 (13)«این کار نیست.

ها دانان، تشخیص نادرست آنی اصلی شکست اقتصاد سیاسینظر مارکس، نشانهبه

پردازی کردند که به مفهوم چیزعنوان یک ها سرمایه را بهود. آناز ماهیت سرمایه ب

 یستادهزمین، کار و سرمایه به سمت تولید  هاینهادهی شکل مکانیکی از مجموعه
کند. این دیدگاه مکانیکی از اقتصاد هم مردم و هم روابط اجتماعی بین حرکت می سود

انسانی، ستم و ای عاری از عاملیت واره. بدان معنا که طرحداختانمیها را از قلم آن

د. در های بازاری محدود می کراشتباه مفهوم اقتصاد را فقط به پدیدهبیگانگی بود که به

شکار داری را آی سرمایهخانهرویکرد مارکسیستی، ماهیت تاریک تقابل مستقیم با آن،

ی بین اشیا بیان شده و ، همچون رابطهی بین مردمکرد، رویکردی که در آن، رابطه

ک کل، ی عنوانبههای خالقانه و انسانی بشریت ترین انگیزهبدین سبب حتی بنیادی

 گیرد.نادیده می
 

 :گویدمارکس در جلد سوم کاپیتال، چنین می
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ی تولیدی معین، سرمایه، زمین، کار! اما سرمایه شیء نیست، یک رابطه»

بندی اجتماعی معین تاریخی است که خود را اجتماعی و متعلق به یک صورت

دهد. سرمایه نمایاند و به این شیء خصلت اجتماعی خاصی میدر یک شیء می

ت یدی اسی تولید نیست. سرمایه وسایل تولشدهمجموع وسایل مادی و تولید

قدر که طال و نقره در خود پول نیستند، این که به سرمایه تبدیل شده، و همان

وسایل تولیدی نیز در خود سرمایه نیستند. سرمایه وسایل تولیدی است که 

ای از جامعه به انحصار درآمده است، محصوالت و شرایط توسط بخش ویژه

شوند و از ه خودمختار میفعالیت نیروی کار که در مقابل این نیروی کار زند

یابند. سرمایه فقط محصوالت کارگر طریق این ت اد در سرمایه شخصیت می

اربابان  وانعنبهشوند نیست، یعنی محصوالت که به نیروهای مستقلی تبدیل می

 [کار ی اینآینده نیروهای اجتماعی و شکل]و خریداران تولیدکنندگانش، بلکه 

گیرند. محصوالتشان در مقابل کارگران قرار میهای ویژگی عنوانبهنیز  -

جا ما با عاملی از فرایند تولید اجتماعی تاریخًا ایجاد شده در بنابراین در این

رو شکل اجتماعی معینی، و در نگاه نخست، در شکل بسیار اسرارآمیزی، روبه

 (14).«هستیم

ات، استثمار هماهنگی و تعادل بازار اسمیتی و دست نامرئی آن ناپدید و طبق

 .شوندطور بنیادین جایگزین آن میطبقاتی، فشار و خشونت به

ی پیشین ارائه ی اقتصادی کهنهوارهی او را در طرحهنگامی که ما کارگر و کار زنده

شود. نخست، تئوری ارزش کار همچون روایتی بخش آغاز میکنیم، چند تغییر حیاتمی

ی دارانه که در همان لحظهغیرانسانی کار سرمایه از سرنوشت کار زنده، کارگر و فرایند

رحمانه میان رقابت بی شود.پدیدار می ،آغاز، کار وی دیگر به خودش تعلق ندارد

ین زمان تربیش( او را تا 1دارد که یا داران منفرد را ومیهای بسیار، سرمایهسرمایه

افزایش ساعات کار در  ممکن در محل کار نگه دارند تا ارزش اضافی مطلق )بر مبنای

او  برای کاهش ارزش نیروی فناورانههای ( از نوآوری2طول روز( را استخراج کنند و یا 

رگر ی هر روز کا. ما اکنون در دنیای آشفتهدنبگیرو استخراج ارزش اضافی نسبی بهره 

ماند، نوع خوراک که او چه مدت زمانی در محل کار میبریم و در مورد اینسر میبه 

 نیم.کاش را دارد صحبت میدر محیط کار و مسکنی که توانایی مالی تهیه شامصرفی
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کند. اقتصاد ها ارزش نیروی کار وی را مغایر با بهای کار او تعیین میی اینهمه

، چرا بوددومی ، در حالی که تمرکزش روی آمیختسیاسی کالسیک هر دو را درهم 

یرش . در نتیجه با پذنداشت« ی تولید یا بازتولید خود کارگرهزینه»که هیچ تصوری از 

عنوان بیانی نهایی و بسنده های ارزش کار، بهای طبیعی کار و غیره بهمقوله»دربست 

، و اقتصاد سیاسی را به سمت رسیدی ارزشی مورد بررسی به پایان برای رابطه

ی عملی مطمئنی پایه»عین حال،  و در دادنشدنی سوق سردرگمی و ت ادهای حل

ر شان آن را به اصلی برای ستایش ظواهمایگیکه با بی دادبرای اقتصاددانان عامیانه ارائه 

 (15)«بدل کنند.

با  «چیزها» تجمیع عنوانبهتعریف اقتصاد « اقتصاددانان عامیانه»ی پس وظیفه

ارگر های کها و محنتی مارکسیستی بازتعریف رنجهایشان است. وظیفهها و ستادهنهاده

به بازار پرتاب شده و حتی زندگی غیربازاری « اجبار کور اقتصادی»ی واسطهاست که به

ی قانون ارزش محصور کرده است. بنابراین، نظریه سرکوبگرسازی هنجار به وی را نیز

داری است. در نهایت، ی زندگی اقتصادی در سرمایهارزش کار، تنها تا حدی درباره

های انسانی و نهادی در کلیت های تعاملبه روابط اجتماعی، شبکهبه مربوا است 

خود با  دهد و همداری که هم شرایط امکان فرایند اقتصادی را شکل میسرمایه

طور که اخیراً دیوید یاروو تأکید کرد این یک گیرد. همانبرآمدهای آن شکل می

اقتصاد را در سپهر محاسبه، »که های نظری است تهدیدی بر تالش و «ی ذهنینظریه»

به همین دلیل است که برای پژوهشگرانی مانند  (16)«کند.کمیابی و مبادله محصور می

ش کار ی تئوری ارزی ازخودبیگانگی مارکسیستی واقعًا قلب تپندهبرتل اولمان، نظریه

 (17)است.

توانیم ببینیم که چرا پیشنهاد بنستون برای قرار دادن در پرتو بحث باال، اکنون می

 گامانه بود. بنستون بیش از ثبت وداری واقعاً پیشکار خانگی در چارچوب تولید سرمایه

فراهم  های بعدیو زمینه را برای فمینیست پردازینظریهتوصیف کار خانگی، این کار را 

 .کرد تا بتوانند تولید کاالیی و بازتولید نیروی کار را در چارچوبی واحد درک کنند
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 کند؟تولید می گونهچهخانوار 

است، قوانین تولید آن چیست؟ پاسخ بنستون ارانه دسرمایهاگر خانوار بخشی از تولید 

 .گیردشرایط تولید را دربرمی هم محصول و هم

که کار خانگی یک فعالیت اقتصادی است، اظهار محوریش او با شرح دقیق ادعای 

برخالف اقتصاد پولی که کاالهایی با داشت که خانوار نوعی واحد اقتصادی است که 

کند. عالوه بر این، تولید می« های مصرفی ساده ارزش»کند، ارزش مبادله تولید می

واحد تولیدی برای کارهای خانه »ساختار الزم را برای خانواده که بنستون آن را  ،خانوار

های سؤولیتهای ستم بر زنان در مکند. ریشهنامید، فراهم می« و پرورش فرزندان

ای است که به زنان و مردان در این واحد / دورپیمایی تولیدی محول شده شدهتفکیک

 است:

ی مادی جایگاه فرودست زنان را دقیقاً باید در این تعریف از زنان یافت. شالوده»

، زنان گروهی هستند که خارج از کندای که پول ارزش را تعیین میدر جامعه

ارزش است، کنند. کار آنها ارزش پولی ندارد، بنابراین بیمی اقتصاد پولی فعالیت

ارزش را انجام پس حتی کار واقعی هم نیست. و خود زنان هم که این کار بی

کنند، ارزش ی مردان، که برای پول کار میانتظار ندارند به اندازه دهندمی

شرایط  داشته باشند. از لحاظ ساختاری، نزدیکترین چیز به موقعیت زنان

و  هادیگرانی است که خارج از تولید کاالها هستند یا بودند، یعنی سرف

 (18)«.هارعیت

سته شکل تولید های منبنا به دان ست که به  ستی ا سی ستین مارک ستون نخ ، بن

ستدالل می صنعتی عمد به [کار خانگی]کند که درون خانوار توجه و ا شا سطح پی در 

های او، این مقاله نیز استداللی ماتریالیستی مقالهی بقیهمانند  (19)شود.نگه داشته می

گیرد. در ی اقتصادی قرار میو همزمان به چالش کشیدن آن چیزی است که در مقوله

به »که معدودند آنان که بتوانند با لنین در معرفی کردن کار خانگی با عبارات حالی

 «بار، خرحمالی خردکنندهارتکننده، حقمقدار، عصععبیرحمانه غیرمولد، بیشععکلی بی

 (20)نین است.چدهد که چرا آوردی کنند، این بنستون است که تبیینی ارائه میهم

به همان شعکلی که کشعاورزان رعیت، یا بافندگان »ی بنسعتون، هر خانواربه گفته

دهند، یک واحد منفرد تولید تشعععکیل می خانگی واحدهای تولیدی پیشعععاصعععنعتی
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ید می» (21)«اسعععت. له تول باد ها برای م کاال که در آن  ند، برخالف سعععپهری  شعععو

یدعقالنی» خانوار روی نمی «سعععازی تول های رغم برخی نوآوریبهدهد. هرگز درون 

های مصعععرفی درون کند، تولید ارزشتکنولوژیک که به انجام کارهای خانه کمک می

س صنایع د سطح تولید  ساختاری محدود به  شه از نظر  ست. چنین خانوار همی تی ا

سعععازی برخی کارکردها، شعععکل تولید خانگی را دگرگون ابزارهایی، با وجود آسعععان

شرفتهنمی شکل را درون و کنار پی ست تا این  سرمایه در تالش ا شککنند.  ال ترین ا

 تولید کاال برای بازار حفظ کند.

از توی تاختی جهانی به ما دربارهدر همین حال، دانشعععمندان الگوهای تغذیه

مسععتقیم تحت تأثیر  طوربهاند که پیش از این هایی هشععدار دادهسععرمایه به عرصععه

کارلوس مونتیرو و  ،1980ی اند. از زمان ظهور نولیبرالیسم در دههانباشت قرار نگرفته

شیوهشتاب»همکارانش  شف کردهدادن به  ]که[ امکان اند های فنی علوم غذایی را ک

های طعم سععاخته شععده از مواد و افزودنیی از محصععوالت خوشدهد طیف وسععیعمی

دهد ای بسععیار مهم اسععت زیرا نشععان میاین مشععاهده« ذیر شععود.پقیمت امکانارزان

شته می گونهچه صنعتی نگه دا شا سطحی پی که شود در حالیشکل تولید خانوار در 

شکیل شود و بدین ترتیب میی آن در بازار جهانی کاالیی دهندهبرخی از محصوالت ت

 شود:ها هدایت میی خانوادهفشارهای بازار به زندگی روزمره

شرکتهای پخش، خردهشرکت» شیدنی،  شیهای فراملی خوراک و نو ها، فرو

شععان که سععود آنها تحت عنوان یکنواخت های وابسععتهفسععت فودها و شععرکت

سععای جهانی آهای غولآید، به بنگاهی مصععرف به دسععت میمحصععوالت آماده

اند. این تغییرات با افزایش چشعمگیر چاقی و بیماریهای غیرواگیر تبدیل شعده

مزمن مرتبط با آنها همراه بوده اسعععت. به ویژه بیماری دیابت که در ابتدا در 

و در حال حاضر نیز در کشورهای  [بروز کرد]کشورهای با درآمد باال و متوسط 

به بخشعععی از نظام غذایی جهانی های تأمین غذا اکنون کم درآمد. شعععرکت

ی ی محصوالت فرآوری شدهای تحت سلطهفزاینده طوربهشوند که تبدیل می

 (22)« آماده مصرف است.
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پردازی اولیه بر مبنای ماهیت به نظر من، سعععهم اثر بنسعععتون فراهم کردن نظریه

اسععت. های مبادله( های مصععرفی( و تولید بازار )ارزشمشععترک تولید خانوار )ارزش

کند بفهمیم که چرا منحصععر کردن فهم و تعریف اقتصععاد اسععتدالل او به ما کمک می

سون می گوید، صرفاً به نیروی دوم زیان ست. همانطور که دایان ال توانایی پول »آور ا

کار برای  یدی"در تحرک نیروی  عه "کار تول های غیرپولی به عملکرد برخی مجمو

وی کار را به سعععمت کارهای بازتولیدی حرکت روابط اجتماعی بسعععتگی دارد که نیر

 (23)«دهند.

 

 کند؟خانوار چه چیزی تولید می

ی بنتستون دهد که در مقالهاظهارنظر السون ما را به آن محصول کار خانگی توجه می

 نیروی کار.  :به وضوح غایب است

دهد، میدر حالی که این مقاله خانوار را در چارچوب ماتریالیستی تاریخی قرار 

 کند که باعثتاحدود زیادی در این مورد از تولید خانوار )یعنی نیروی کار( سکوت می

 ی خانواده به صورت )عمدتاً(ی سرمایه به ابقای شکل هنجارسازی شدهشود عالقهمی

 خواهانه و حفظ آن در سطح پیشاصنعتی توجیه شود.دگرجنس

یست ایاالت متحده، برخالف ، مری اینمان، ع و حزب کمون1936در همان سال 

ست ا« باور... اشتباه » ی سازمانش اظهار کرد که این مطلقاً یک شدهی پذیرفتهشیوه

دار، از زمانی که دیگر خانه محل تولید نیست، نقش خود را در نظام تولید که زن خانه

ارزش با»پرده اظهار داشت که بدون شک این خانوار، هنوز دهد. اینمان بیاز دست می

خاطر بدعتش توبیخ و اینمان به (24)کند.را تولید می« .. نیروی کار.ی کاالهاترین همه

های های بعد به صورتبعداً از سازمان بیرون رانده شد، اما بینش او زنده ماند و در دهه

 گوناگون پدیدار گشت.

ا تحت کار رهای بازتولید اجتماعی، کار بازتولید نیروی با سایر فمینیست مراهمن ه

کنم. در پیوند و در تباین مستقیم با تولید کاالها برای مردم طرح می ساختنعنوان 

داری در واحدهای خویشاوندی و در ف اهای ها تحت تسلط سرمایهبازار، زندگی انسان

گرایش  ایگیرد. چنین ف اهایی به کیفیت آستانهشکل می و آیداجتماعی به وجود می

 دارند.
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واحدهای  عنوانبهخانوارها ) -از یک سو، نسبت به قانون ارزش مصون هستند  

مداوم در مقیاس جهانی با یکدیگر در رقابت نیستند تا نیروی کار را با  طوربهتولید( 

در خارج از کنترل مستقیم سرمایه، آنها را ن داشتکارآمدترین شیوه تولید کنند. قرار 

زب یگر از اع ای حکند. مثالً، کلودیا جونز، یکی دمیبه ف اهای پناه و تسکین بدل 

 داری مسیریفرایندهای نژادپرستی سرمایه گونهچه، نشان داد که کمونیست امریکا

گیری داد و چگونگی شکلهای تولید خانگی و تولید بازار شکل میدیگر را بین حوزه

 ی و مهم آن بود.ی آنشونده نیز نتیجهکننده و مراقبتسوژه برای فرد مراقبت

 زن»رفقایش یادآوری کرد که در طول تاریخ ه ب [پوست بودکه خود سیاه]جونز 

 زن» ،داری به بعداز زمان برده«. ی سیاه بوده است، پشتیبان و محافظ خانوادهسیاه

سیاه مسؤولیت مراقبت برای نیازهای خانواده را بر عهده داشته است، وظایفی شامل 

، پرورش فرزندان «جیم کرو»حفاظت پیکارجویانه از خانواده در برابر ضربات آزارهای 

در ف ای وحشت لینچ، تفکیک نژادی و وحشیگری پلیس و مبارزه کردن برای آموزش 

ی جونز بود، بنابراین، وی قویاً سیاسی لید خانواده بر عهدهکار مراقبت و بازتو« فرزندان.

و  پوست،زن سیاه در مقام مادر، در مقام سیاه»و بالقوه ضد سیستم بود. جونز نوشت: 

ی سیاه، علیه وجود گتوهای جیم کرو که سالمت، در مقام کارگر، علیه محو خانواده

کنند دران و فرزندان او را نابود میها نفر از خواهران، برااخالقیات و زندگی میلیون

 (25)«جنگد.می

گیرند و غالبًا ها توسط نیروهای بازار شکل میاما از سوی دیگر، خانوارها و خانواده

عنوان واحدهای تولید نیروی کار، وظیفه بخشند. نخست، بهبه الزامات آن تمرکز می

 طورهبایزی مهم است، زیرا انسان دارند نه فقط مردم، که کارگران را تولید کنند. این تم

ها و نگرشهایی باشد که وی را ها، تواناییطبیعی این موهبت را ندارد که دارای ظرفیت

 ایی دوگانهها، مدارس و ف اهای اجتماع وظیفهداری کند. خانهمناسب تولید سرمایه

یی برای کلنجار ی سازوبرگهابرای آماده سازی آنها برای ورود به بازار و همچنین ارائه

سرمایه فعاالنه این کار تولید  ،بخش بازار برعهده دارند. دومرفتن با هنجارهای انتظام

کند. در سطح مالی، پول این کار با بخشی از سود سرمایه داری قدر میمردم را بی

داری بر این است که کار بدون مزد )که اکثراً و بنابراین تالش سرمایه شودتأمین می
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ی از آن داشته باشد و به مؤسساتی که آن را تربیششود( سهم زنان انجام میتوسط 

حمل و نقل عمومی( فقط در حداقل مقدار  ،مدارس، بیمارستانها)کنند، حفظ می

شود. اثر محصور می محض قانون ارزش تر و درزدایی عمیقارزشتخصیص بدهد. اما 

از نظر »های خانگی این فعالیت گونهچهدهد که درخشان کوین فلوید نشان می

که نیروی کار دارای ارزش باشد، کار خانگی : برای اینشودمیساختاری غیرکار تلقی 

 (26)«ی نیروی کار است باید از دورپیمایی ارزش خارج گردد.که بازتولید کننده

گوید، های تولید آن چیزی نمیکوتاه بنستون در مورد نیروی کار و محل یمقاله

ی بازتولید اجتماعی را زند که فمینیسم آیندهحرکت نظری اساسی را رقم میاما 

پردازی کند. جدا از کار خانگی یا خانواری که آن را دربردارد، نظریهگذاری میپایه

ایت غدهد که این امر بهاند نشان میفمینیستی که بنستون و دیگران پیشگام آن

ل محصو ای بغرنج با تولید مردم دارد.رابطهشود که سرمایه اقتصادی است. روشن می

اصلی خانوار، نیروی کار، چیزی است که آغازگر جریان تولید ارزش است، اما }سرمایه{ 

نبال کند، زیرا به داز تخصیص منابع بسیار زیاد به تولید آن }نیروی کار{ خودداری می

ی رابطه تیب،تربدین های متعدد است.باالبردن سود برای رقابت بین سرمایه

داری با تولید انسان، آمیخته با اتکایی ناخواسته است. خوداستمراری آن وابسته سرمایه

شهودی در این کار عوامل و  طوربهبه چنین فرآیندی است، در حالی که }سرمایه{ 

 دهد که نابودی آن را ممکن خواهد کرد.ماندگار را نیز تشخیص میی درونیهاذهنیت

ا کند. وی در مخالفت بی خانواده طرح میبنابراین بنستون استدالل دقیقی درباره

کند میچل در نظر نگرفته که در مورد ستم بر زنان، تأکید می میچلبررسی ژولیت 

تر، تبدیل ی پیچیدهمسأله فقط ورود زنان به تولید صنعتی موجود نیست، بلکه مسأله»

 مللالحل بینای از راهاین چکیده« ید عمومی است.تولید خصوصی کار خانگی به تول

ار یعنی ک -اصطالح مولد رهای بهتر در مورد سوق دادن زنان به کادوم نیست که پیش

شود بخش واحد خانگی دیده نشود. همچنین طرح شده بود، زیرا باعث می –مزدی 

ر خانگی طرح حل اتونومیستی برای پرداخت مزد برای کابحثی هم نیست که در راه

کند. آنچه شود، که به سادگی منطق اقتصاد پولی را در واحد خانگی هم ترسیم می

 کند، سازماندهی کامل تولید اجتماعی در کلیت آن است:بنستون ما را بدان ترغیب می
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یان دقیق» ید فقط به ب با ند دیگر ن که پرورش فرز ناسعععت  بدان مع تر، این 

شد. جامعه بای سؤولیت والدین با سؤولیتم پذیری در مورد فرزندان را آغاز د م

پدر باید پایان یابد. کار -کند. وابسععتگی اقتصععادی زنان و فرزندان به شععوهر

مثالً }از طریق{  -دیگری نیز که در خانه در حال انجام اسععت باید تغییر کند 

شاک. وقتی چنین کارهایی به مکان شوی پو ست ش شتراکی غذاخوری و  های ا

ق یهبخش عمومی منت پا نان از بین ل شعععود،  یه ز مادی برای تبعیض عل ی 

 (27)«رود.می

دهد، اسععتدالل ی چنین اقدامی نمیداری به سععادگی اجازهجا که سععرمایهاز آن

دهد، نه اصالح نظام داری سوق میحلی ضد سرمایهناگزیر به سمت راهبنستون ما را به

ری گیانقالب. خطوا نتیجهسعععازی یا تخفیف کارهای خانه، بلکه یک برای صعععنعتی

ی ما این وظیفه ؛چنین گذاری به انقالب نیاز دارد، شععک ندارم» گوید: ی او میمقاله

واقع به سععتم بر زنان های انقالبی در جامعه بهدگرگونی ،اسععت که اطمینان یابیم که

 (28)«دهد.پایان می

گیری نتیجه داری اسععت،ی انباشععت سععرمایهدر دنیایی که در معرض تهدید رانه

 راحتیبنسعععتون باید نظریه و جنبشعععهای ما را هدایت کند. ما دیگر نمی توانیم به

اولویت قرار دهیم.  ردی تولید مردم را ای را تصعععور کنیم که در آن به وظیفهجامعه

سبزی درآورد گونه نظریهاین ستری را باید با مبارزات جهانی، به  ی مبارزات –های خاک

 .و به زندگی است ،سی جمعی به وسایل معیشت، به تولید زندگیکه خواستار دستر
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. تا   نیسللیجهانِ تسللمی ن ناابرابی و رنارللار ابری ج کیی ک یبی رز زنان  اا 

لب نان جهان اهتبی رر طا نانی که در میان دو تیغهآ ند. ه ان ز کارِ ر ی کار مزدی و 

ه ا نی رعضای خانورر برر دررند. کار خانگین اه مکنای خدمات خانگی تولیدشده خانگی

درری در اازتولید نیبوی کار شلللود وادون آن الللبمانهصلللورت ررنگان عبمللله می

سابکار خانگین  ماند.درمی  یهای ممین خارج رز مادودهدر چارچوب مبکزی نظام ح

های ممی در ااب آند. در نظام حسللابی تولید ناخالص درخمی اه حسللاب میمااالل ه

  ول رز های خدماتین دشلللورری ابآوردهای  اا دالن  آن اه غیباازرری اودن فکالیی

ا هررزش آن و نیز فانده ای رندک ماا ایا رادین یی آن رز نظب رهدرف  گذرری ر ت

ای. نظام تامی  تکادل و عدم شده ر شاره  شتغال و غیبه ر تکادل اازررهان تامی  تورمن ر

اتاندررد کبدن و  اا های ممی درور ع اهحساب شاخصمنظور ر سه کبدن  ها این مقان

شده رما در ور کیی رمب اه نامبئی کبدن کار خانگی میمیون شورها طبرحی  زن در  هاک

 های ممی در کنار رحکام و تجونزهایدرده رای. نظام حسابحک  ام مزدی ااختار نظ

شدن ابمانه و اودآوری رل ممی پولن رمب جهانیاازمان تجارت جهانی و صندوق این

ابمانه رر پیش ابدهایش ابمانهتب  ست  کارِ رند. درور ع  ای درری حذف کارخانگی رز 

نک  لب  گان اودن آن رر در  ا اه طبزی ا  « عم ی رمبِ»مزدی و ررن در ر ترلللاد 

دهدن آنچه در تب نشللان میکه ابراللی د ی ناماسللوت تا ی  کبده راللین درحالی

 .)و نه عم ی( اه نفع رن اشی ابمانه رای ور کیی رمب رخ درده نک تا ی ِ رندئولوژنک

  کارِ نامرئی، استثمار مرئی

غیبه کامالً ررنگان ابری و  در جهان رمبوز رنن که کارگبرن مکدنن صنکی نفین فوالد

کان رمخانگی اا وجود مرللان ی م   عدم ترللور نیسللی رما کارکارفبما کار کنندن  اا 

شتن ای ه و جدر ن ودن ما  کار و ما  زندگی  شتن روز تکطی ن ندر شغ ن ندر تغییب 

کامالً ررنگان راللی.  نشللوددرری میی اللبمانهکه صللبف اازتولید نیبوی کار در جامکه

درررنه ایبون آمده راللین مو کیی ی تولید اللبمانهن نوع کار که رز دلِ شللیوهظهور رن

اعشللی رز  درررجت اعی خاصللی ابری زنان رنجاد کبده راللی. اعش رعظ  زنان خانه

ر ترلللاد متکارف جزو ج کیی غیبفکال گنجانده  ی کارگب هسلللتند رما ابم نایط قه

دالللت زد  شلللود. رگبچه رنن زنانمیشلللوند. در گفتار عامیانه اه آنها ایکار گفته می



 

 
 

 مبن  وحیدنان 477

ا اتی که اه  گیبند رمان ی شورها دررند که در ماا اه ی ع ده در خم  ررزش در ک

 پبدرزدن آمده رای.های ر  اری خانورر میابرای حساب

ی خانورده رای؛ خدمات خانگی رر تنها زنان رنجام ی خدمات خانگی وظیفهعبمه»

اه  ک ن ی ای.در  یدهندن مبدرن نیز  ااختار « آن دررند؛ رما خدمات خانگی زنانه ر

کند ط قاتی جانگاه جن  رر در ااختار رجت اعی رز طبن  ه ین رص  کمی ت یین می

 کند.و خانورده اه شکمی که رمبوز شاهد آن هستی ن ظهور می

ونق ن مبر  ی رز ی غذرن مسللکن و ر امین ح  خدمات خانگی ع دتاً شللام  تهیه

رای. اه   شوشسی)کودکانن ای اررنن االعوردگان و اانب رعضای نیازمند( و  رفبرد

های اللله  مبدرن مباوه اه فکالیی یها ااال رالللی و ع دهزنان در هب نک رز رنن

ع شللود. درور میمنجب ها نهانتاً اه اازتولید نیبوی کار شللود. رنن فکالییونق  میح  

شدن نک کارگب در جانگاه مب  ای شغمی خ حا ودن ادون رت  و فت  رموری رز رنن د

ی نک کارگاه تولیدی نا م ااهدرری اهی کارگب در نظام اللبمانهم کن نیسللی. خانورده

 کند.ی خدمات جهی اازتولید کارگب ع   میامول رررئه

میمیون خانورر در کشور وجود دررد و  24ایش رز  ن1395ابراات ابش اری اال 

میمیون خانورده نام ابده راللی. ادنن  2۰د مکیشللتی رز رخیبرً دولی در تعرللیص الل 

ادنظب میاهتبتیبن  میمیون کارگاه خدمات خانگی وجود دررد که  2۰رمبوز ایش رز  ر

رشللتغال دررند که ادون نک رنال هزننه « دررزن خانه»در آن زنان کارگب تای عنورن 

 .درری هستنددر خدمی اازتولید نظام ابمانه

 کنندزنان تولید میارزش ثروتی که 

شکده روص ررزشپژوه گذرری کار ی پولی و اانکی اانک مبکزی آخبنن آمار در خ

گذرری کار ن که طی آن مااالل اتی ابری ررزش[1رررئه کبده]1388در اللال  خانگی رر

راللی. طی رنن مااالل اتن ابآورد ررزش رنالی کار رنجام شللده در  خانگی رنجام شللده

شهبی  اال خدمات خانگی مناط   ای.  ۶۷.۶ر    88در  هزرر میمیارد تومان اوده ر

هزرر میمیارد تومان اوده  1۰4.۶۷ی ناخالص خدمات خانگی درعین حال ررزش رفزوده
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هزرر میمیارد تومان اوده  35۷راللی. در ه ین اللال تولید ناخالص درخمی در کشللور 

 رای.

درصللد  ۷9اه  مطاا  نتانج طبح آمارگیبیِ گذررن و ی خانوررهای شللهبین نزدنک

ی زنان در مناط  شدهرند. اناابرنن ررزش رنالی کار رنجامکار خانگی رر زنان رنجام درده

ی ناخالص زنان در و ررزش رفزوده 88هزرر میمیارد تومان در الللال  53.1۶شلللهبی 

شهبی  اتانی  58.13مناط   هزرر میمیارد  22.44هزرر میمیارد تومان و در مناط  رو

 تومان اوده رای.

ی ی پولی و اانکی اانک مبکزین در نهانی ررزش رفزودهط   تاقیقات پژوهشللکده

شور ناخالص زنان خانه ای که  8۰.5۷درر در ک  ک صد  22.5هزرر میمیارد تومان ر در

ی ک  خدمات خانگی کشلللور ررزش رفزوده حالنعینرالللی. در تولید ناخالص درخمی

 .درصد ررزش تولید ناخالص درخمی کشور رای 29.3

ود شو تی مکموم می ی کار زنان در ر تراد رنبرنناشدهآور اه  مااا هراکاد حیبت

که ادرنید اللله  اعش صلللنکین مکدن وتجارت رز تولید ناخالص درخمی اب حسلللب 

اال فکالیی رادی اه  ی ی ثاای  اال 139۰های ر ت صد  23.3مکادل  1395ن در  در

مقانسلله اا ک  اعش صللنکین مکدن و تجارت در رنن نکنی کار خانگی زنان  اا  اود.

دررن کاری که در فبهنگ عامه شود که کار ررنگان زنان خانهکشور رای! تازه مکموم می

 در رنبرن شودن چه تأثیبی در مکادالت ور کی نظام رن اشی ابمانهررزش ش بده میای

 .و جهان دررد

ا ات  ررزش کارخانگی ادون اتبرلیان در ماا ات زد در ر  43 ر  ی مکادل 199۷د

درصللد مااالل ه  ۶5درصللد رز ک  تولید ناخالص ممی اوده که الله  زنان در رنن کار 

درصللد اوده راللی.  ۶8ن ر   1992شللده راللی. الله  کار خانگی در آل ان در اللال 

اال  ا ات  صد اوده ر 44عدد  1999ه چنین رنن ر   ابری ابنتانیا در ماا ای. در

[2] 

 پاسخهای بیفمینیسم لیبرال و پرسش

ی رالللت  ار در کار خانگی نیسلللین امکه رز دل چنین مسللل مه فقر اب الللب ناوه

یدی ت یین  ظام تول گاه جن  در ن جان اه  اه م ا خانورده  گاه زن در  جان رالللت  اری 
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ای که زن اه شود و در نتیجه رز درون چنینمی مکیف تمقی مکادالتی ر م ااه جن  

رادی اا رنن ع ارت گمی شبرکی ر ت اازی خانه و مایر کار و رز این رفتن  بدد. جدر

 درریطور عام اا ظهور الللبمانهاه« مبدرن ااند مکاش زنان رر تأمین کنند»کمیدی که 

تدرنج زنان ه بره اود. تدرعی شدن مبدرن اا  م بو ع ومی و زنان اا  م بو خروصی اه

رو ابری ادون مزد تنزل درده راللی. رز رنن ارگبرنیرر اه مقام شللهبوندرن درجه دو و ک

ی مدرن که اا کار ررنگان زنان در جانگاه زنان در جامکه و خانورده رنجادتاول ور کی

تورن اه درری رر هدف گبفی. ن یدر خانه گبه خورده راین ااند نظام ر ترادی ابمانه

اعن گفین ادون رننگونه ات  اب زنان  ات  ابابمانه که نقشری مؤثب رز   درری در 

شوندن  . رگب زنان اتورنند در کنار کارِهدف  برر دردزنان رر  مب  خانه در اازرر کار نیز حا

ای رر حفظ می ه چنان جانگاه م ن رننفبود ا هکه ه چنان تکمیف نقش آنکنندن 

ری مطال ات زنان ثبوت عظی  در جامکه مشللعص نیسللی. رگبچه رز زرونهرنن در تولید 

شغمی و مکیارهای رن نیِ ات زدن مزرنای  شام  د ب ابرا کارگب در مایر ایبون رز خانه 

ری و ری رنشهی کارخانگی اه گونهشود رما عبصهاا مبدرن و مبخری زرن ان مطبح می

 [3کشد.]مطال ات زنان رر اه میان می یرردنکال مس مه

ی ش ابری کسب رمتیازرتی زنان اه تالهای لی برل اا مادود کبدن مس مهیف ینیس

ری ررزناای ری رنشلهگونهرز ج مه ورود زنان اه اازرر کارن موملوع رر اه نکه مبدرن دررند

ی زنان کسللب رمتیازرتی مسللاوی نیسلل  لی برل اه مسلل مهیکنند. در نوع نگاه ف ن ی

ات  اب زنان ن یمبدرن ابری زنان مطبح می اعی ابری  شد. چبرکه شود که پا تورند اا

ی و نافته راللتنزل درررنه مو کیتیانگاه مبد کارگب نیز در ک  نظام تولیدی اللبمانهج

  لی برلن ف ینیساناابرنن اه جای تک ی  شکاف جنسیتی ااند در رراتای مبزاندی اا 

در نظام تولیدی و اازتولیدی ابری  م ااه الللمولیپبدرختن اه تاول جانگاه خانورده اه

 و مبدرن رر هدف  برر درد.تاول جانگاه رجت اعی زنان 

ی یهآندن در خروص تک  لی برل اه میان میف ینیسنگاه دنگبی که در مبزاندی اا 

های کارگبی رتفا ًا که در خانوردهاب ورود زنان اه اازرر کار رالللی. درحالی رنن گبرنش

شوند. رما رن ب نه ن رمفقب تا یمین زنان و رل ته کودکان رر مج ور کبده تا وررد اازرر کار 

سب آزردیاه تب امکه اه عمی نیاز خانورر اه چند من ع درآمد رخ درده های رفزونعمی ک
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درآمد زنانه و مشللاغ  مشللاغ  ک  ه  اازرر کاری که اه شللبرنر تا یمین اهراللی. آن

ات زد ک  شاغمی که اه د ای. م شده ر سی   ای. -پبآمد مبدرنه تق کار زناد مکبوف ر

درصللد  8۰ی عالی پژوهش تأمین رجت اعین در رنبرن سللهکه ابراللات آمارمؤاللچنان

 رند و رغمب در مشاغ  غیب را ی.زن اوده 9۶شاغالن ادون ای ه در اال 

ض ین کندن رما کوشد تا ردرمهمی درری اه هب ناوابمانه ی کار ررنگان در خانه رر ت

الً اا بوهای کار ع تبنن نیونژه در کشورهانی اا ررزرنی نیبوی کار اهنافتهشبرنر تنزل

شدهن امکهورود زنان اه اازرر کار نه اته ن ات  ار کا ماع رز اابرنی تنها رز ر شدن رو تب 

شتغال زنان خانهی کارگب و زنان خانهط قه درر در ایبون درر نیز حکانی دررد. در ور ع ر

شبرن ای.  ضاعف آنان در خانه و ایبون ر ات  ار م شغ  دوم و ر ر رز خانهن اه مکنای 

ی رشللتغال رالل ی اا ناابراب ابری زنان موجب شللده که آنان در نافتن شللغ  در حوزه

درصد رز اعش فکال ج کیی  44ن حدود 9۷تبی مورجه شوند. در اال مشکالت ایش

 21.1 جورن مشااه ایکار اودند درحالیکه نبخ ایکاری مبدرناال  29تا  15جورن زنان 

 درصد اوده رای.

 مثابه سازمان تولیدی خانواده به

که خودش رر توالللکه دردهن گور  چنان کهه  تکونن خوددرری رز راتدری الللبمانه

ی شللیوه تولید خودش رر ه  کنده راللی. رنن نک رصلل   دن ی مارکسللیسللتی درااره

صنکتی اه گونهابمانه ای. کارگبرن  اازمان تولیدی مکین درری ر ری مت بکز در نک 

ند و  اه برر درر کارگبرن رر  قاتی  ااد ط  مادی و ه ین رمب رت کان  نک رم عنورن 

کند. اه رنن مکنا خانورده نیز درری رر فبره  میماتبنالیسللتی ابری م ارزه مللداللبمانه

ابمانه اازمان اازتولیدی نیبوی کار در  امولنک  ای که  سج ی در درری ر های من

ابمانهط قه ای.  ااخته ر های منسج  رر در ماالت تهدرری رنن هسی کارگب فبره  

ای. رگبچه خانه اازمانی ابری کارگبرنِ هب ورحد تولیدی کارگبی مت بکز کبده ر های 

ی برلی اه های ن ولایاای ناای ط قه کارگب اه ا بهای تشک عنورن نکی رز فبصیاه

عنورن نک رمکان مادی ابری کنش ملللد مااق رفته رما ه چنان ماالت کارگبی اه

 فبره درر رر زنان خانهرمکان ت بکز فضللانی کارگبرن موجود راللی که  ریدراللبمانه

گیبی رتااد ابری طبح های مادی شللک کند. ره یی رنن مسلل مه رز ااب مللبورتمی
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درر و تک ی  آگاهی ط قاتی در آنان در مامه و خانه رای. مطال اتی زنان خانه مطال ات

های رجت اعی و دکودکها و مهخانههای ع ومی و ررنگانن رختشویه چون آشپزخانه

 یاازی کار خانگی که در مسیب تاول خانوردهو رشتبرکی مج وع رجت اعیررنگان و در

ند طبح شلللود و اا اد  یدر م ارزرت جاری و آتی ط قه مدرن  نا ند تکونن  اا کارگب 

ب گکار یهای مقاامه اا گبدش اه رراللی جامکه و ط قهتورند اه نکی رز ررهخود می که

 بوی خود ادل شود.در نقاه عطف تارنعی پیش

 ی دستمزد برای کار خانگیی مطالبهدرباره

در رنن این تامیمگبرنی ه چون درال کوالللتللا و جی ز رز رره بی م للارزه ابری 

ات زد خانه» یمطال ه اتدالل می انآن[ 4رند.]اعن گفته« دررید اود ر کبدند که 

شود و اناابرنن نه مبدرن امکه دولی ااند رنن می حاص  رز رات  ار زنان نریب ابمانه

اعش طبح رنن مومللوع در جامکه های رهانیداللت زد رر پبدرخی کند. رگبچه رمکان

ای رما رز نوعی خوش شن ر ابمانهرو س ی اه نظام  شی میاینی ن شود و اا درری نا

ابمانهپیش رات نظ   سی. دراادرررنه رنن رنده ماق فبض حفظ معت ی رهشدنی نی

 ۷5کنندن رر ام متکددی ذکب شده رای که رز ااعات کاری که زنان در خانه صبف می

گیبدن رنن در حالی رای که در رنبرن ااعی ااعی در هفته رر در اب می 1۰۰ااعی تا 

الللاعی در هفته رالللی و دولی ااند حدودرً ایش رز دو ابراب  44کاری هفتگی مکادل 

درری در داللت زد کارگب عادی رر اه زنان اپبدرزد. در ور ع رنن رمب حتی ابری اللبمانه

کشورهای پیشبفته ه  نک کااوت رای. رل ته که کارفبمانان تورن چنین پبدرختی رر 

رنده اا چنین چالش ازرگی ه بره درر دررند رما اه هب حال رنن اه کارگبرن و زنان خانه

 رای. 

نان در نک  ی«ه ه»شلللودن ه بره درنسلللتن دنگبی که مطبح می یمسللل مه ز

رش رالللاالللاً گبرنش اه طبح رالللی. زن اورژور اه عمی شلللبرنر مادی زندگی م ارزه

درری ندررد. زن کارگب ابری ی مللداللبمانهو م ارزه« درریداللت زد خانه» یمطال ه

کند رما درری رر رحسات میی مدابمانهشبرنر خود نیاز اه م ارزهمتاول کبدن ک  

هد اود. لغو  یات ایشلللتب خور فاه نای ر اه مک ابری زن اورژور رفزرنش نبخ رالللت  ار 
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آن ترللونبی راللی که ه ین  کارخانگی و رشللتبرکی کبدن آن در پی لغو کار مزدین

درر ااند  برر اگیبد. شلللاند هکارگب و زنان خان یعنورن نک رف  در ابراب ط قهرمبوز اه

ای که ه ه شد رما رفقی ر شدنی ن ا ابمانه  راونب رمبوز و در حاک یی   ااندی رنن ت

در ابراب جامکه  برر  دهی . ترللونبی کهکنی  و آن رر در ابراب جامکه  برر میدن ال می

اه  ول فبمی نده وملللوح ایشنگیبدن  هد گبفی. رنگم  درنش رنگ  در آن تبی خور

 ونسد:نمی

ما رکنون میآن» اارهچه  خانورده پ  رز تورنی  در ی تنظی  رورار جنسلللی در 

ابمانه ای و آنابنگونی تولید  صیات منفی آن ر اتن اه کنی  تنها خرو چه درری ر

ری وجود خورهد درشللیپ پااللن رنن پباللش وجود نعورهد درشللی. رما چه چیز تازه

س  تازه ای که ن شد کبدموکول اه زمانی ر سمی رز مبدرن که در زندگی ری ر شد: ن ه اا

خود هبگز اا مکنای تراحب زن اه وایمه پول نا هب رازرر درت رجت اعی دنگبی آشنا 

ی ت کین اه مبدی اه دلیمی نشده ااشند؛ و نسمی رز زنان که در زندگی خود هبگز مزه

ز ر جز عش  ور کی رر نچشیده ااشندن نا رز ت کین اه مبد ما وب خود اه ا ب هبرت

پیامدهای ر ترادی خوددرری نکبده ااشند. هنگامی که چنین مبدرن و زنانی در جهان 

شندن ایش ساناا شد که در نظب رن های رمبوزی تب ابری چیزهانی ررزش  ائ  خورهند 

آفبننند... رنن فبجام کار خورهد شود؛ آنان آدرای خاص خود میتب اا ررزش تمقی میک 

 [5«]اود.

 

 هانوشتپی
ت-1 اا  خانگی کشلللور  مات  خد نهأابآورد ررزش  خا نان  مات ز خد ید اب  درر ابرالللات ک

های ر  اری خانورر پژوهشللکده پولی و اانکی اانک مبکزی ج هوری راللتاندرردهای حسللاب

 .راالمی رنبرن

اتبر-2 شکده پولی و اانکی اانک مبکزی لیا. ذکبدفتب آمار ر در  هادرده-شده در من ع پژوه

ابنتانیا اب راللات در و  نهزننه جانگزننی-ی نهادهاب راللات روش مااالل ه راللتبرلیا و آل ان

 روش اتانده اوده رای.
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ابمانه-3 سکین  رین تبج هرنالی زررت شع ی منیژه نج  عبر ین دررین خانورده و زندگی 

 139۰نین 
Eli Zaretsky,socialism and feminism III,1974 

4- Dalla costa, Mariarosa and Selma James, women and the 

subversion of the community, 1972. 

 .138۷ نیننشب منیژه نج  عبر ین های ف ینیسنین درآمدی جامع اب نظبنهرزمبی تانگن 

صی و دولین تبج ه -5 رو شاء خانوردهن مالکیی خ اان فبندرنش رنگم ن من سبو پار ی خ

 138۶نشب دنگبن 
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ای از پاس یادبود او، در اینجا گزیدهاز دنیا رفت. به 2019در دهم اوت  1آن اسنیتو

های میل کنیم. قدرترا بازنشر می 2های میل: سیاستِ جنسیتی کتاب قدرتمقدمه

، که با معیارهای 1980ی تنها مطابق معیارهای اوایل دهههمچون دیگر آثار اسنیتو، نه

 آید.ر میشماای بهامروزی نیز کتابِ شجاعانه

 

 ی جنسی را امریهای علمی مارکسی، رابطههای بعدیِ سوسیالیستکه نسلدرحالی

ردازان پدانستند، بسیاری از نخستین نظریهثانویه و فرع بر روابط واقعی تولید می

گرفتند. های این حوزه، مسائل جنسی را بسیار جدی میسوسیالیست و جنبش

های (، از نخستین سوسیالیست1772-1837انسوی )فر 3یمثال شارل فوریهعنوانبه

طلبانه و های رسیدن به روابط مساواتهای اروتیک را یکی از پایهشهری، جاذبهآرمان

دانست که خود در نظر داشت. برای مثال این فوریه بود که برای ای میفراخانوادگی

ت ده توسط مالکیشهمسری و ذهنیتِ اکتسابیِ پروردهنخستین بار، پیوند میان تک

ی روابط جنسی رواج خصوصی را درک کرد که بعداً در میان فعالین رادیکال آتیِ حوزه

 یافت.

های گریهای جنسی وارد نخستین شورشدر سطح عملی نیز، سیاست

، 1840و  1830های ی کارگر شد. در انگلستان، در طول دههسوسیالیستی و طبقه

ی کارگر بود، از جهاِن اخالقی جدیدی ، که جنبشی جمعی در دل طبقه4اوونیسم

جمله روابط ستمگرانه میان سخن به میان آورد که در آن تمام روابط ستمگرانه، از

چنین از آمیزش جنسیِ خارج از ها همرفتند. اوونیستهای مختلف، از میان میجنس

ه رادیکال انگلیسی، اطالعات مربوط بکردند. صنعتگرانِ ی قانون پشتیبانی میمحدوده
                                                      
1. Ann Snitow 

 اسنیتو، کریستین استنسل و شارون تامپسون(، به ویراستاری 1983)انتشارات مانتلی ریویو، .2

3. Charles Fourier 
4. Owenism 

سفه سم به فل سمِ آرماناوونی سیالی سو سم خواهان ایجاد م اطالق می 19شهریِ رابرت اوون، در قرن ی  شود. اوونی

 دانند. مهای اشتراکی میای در جامعه بود و آن را یکی از پیشروان جنبشاصالحاتِ ریشه
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ادعا کرده است  1انتشار دادند؛ درواقع جفری ویکس 1820ی کنترل موالید را در دهه

ی متوسط، بلکه صنعتگران رادیکال، مردان و زنانی که بیش از همه پذیرای که نه طبقه

ای هداری بودند، برای نخستین بار اقدام به استفاده از روشپروپاگاندای ضدسرمایه

 1مند جلوگیری از بارداری کردند.نظام

ا و های آمریکالکیت در جنبشحال، با اولویت یافتن مسائِل مربوط به کار و مبااین

های جنسی کاهش یافت. هرچند شواهدی وجود دارد که تأثیر بریتانیا، توجه به سیاست

دهد، مارکس نشان می 1840ی ی کارل مارکس در دهههای فوریه را بر آثار اولیهنوشته

وان عنها را بهدر آثار بعدی خود دیگر توجه چندانی به مسائل جنسی نکرده و عمدتاً آن

کرد، کنار گذاشته است. گفتمان مربوط شهری که رد میبخشی از سوسیالیسم آرمان

( شکل گرفت، 1864-1914الملل اول و دوم )به مسائل جنسی که در جناح چپ بین

 2شماری از هنجارشکنان این حوزه، همچون ویکتوریا وودهالجز برای تعداد انگشت

ی مسائل جنسی، معموالً به دیکال حوزه(، سوسیالیست و فعال را1927-1838)

ای اخالقیات جنسیِ بهبودیافته زیر لوای سوسیالیسم هایی گنگ از گونهبینیپیش

وضعیت  2از بین بردن فحشا. 3وابسته بود: وفاداری زناشویی، رِد معیارهای دوگانه،
ود، با نوشته شده ب 1840ی اثر فردریک انگلس که در دههی کارگر در انگلستان طبقه

ی کارگر، تبدیل به سرمشقی داری بر اخالقیات طبقهمحکوم کردن تأثیرات سرمایه

گونهمردان بورژوا، برای چنین مباحثاتی در آینده شد. انگلس شکایت داشت که چه

ی خویش ی کارگر را طعمهدانستند و دختران طبقهزنان خود را نماد نجابت می

کردند، اخالقِی کارگرانشان را نکوهش میتمام، بیجانبیِ بهها با حقکردند. آنمی

 3فت.گراخالقی از آن نشأت میبخشیدند که ]این[ بیکه خود فقری را تداوم میدرحالی

ی مسائلِ جنسی، ی ویکتوریایی دربارهمارکس و انگلس در مباحثات عمومی دوره

کارانه پیش محافظهای را در کنار مفروضات های روشنگرانهزنان و خانواده، دیدگاه

یک از آن دو نفر هرگز ]مسائلی چون[ مطلوب بودنِ نجابت زن، وفاداری کشیدند. هیچ
                                                      
1. Jeffrey Weeks 
2. Victoria Woodhull 
3. Double standard 
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هاِی ای )ارزشی هستهگرایان و یا خانوادهی دگرجنسی عاشقانهزناشویی، رابطه

دار باوری بودند که ها میراثحال، هردویآناساسیِ بورژوایی( را زیر سؤال نبردند. بااین

ی اروتیکِ شهری داشت؛ باور به قدرتِ سودمند جاذبهه در سوسیالیسم آرمانریش

ای که از نگرش ویکتوریایی نسبت به عشق ایده -«عشق جنسی فردی مدرن»-متقابل 

ها فرض اگرچه آن 4کالبد، متمایز بود.قرابت میان دو روح بدون مثابهحقیقی، به

مت ها بعد به سسی است، انگلس سالهمسری جزء الینفک عشق جنگرفتند که تکمی

منشأ خانواده، مالکیت خصوصی موضع پویاتری گرایش پیدا کرد. کتاب او تحت عنوان 
نسی بندوباری جهمسری را برساختی تاریخی و تکاملی از نظام پیشین بی، تکو دولتِ

 گردی تاریخی برای زنان، همراه با ظهورکند. اما تکاملی که نشانگرعقبمعرفی می

ال، ح]مسائلی چون[ معیارهای دوگانه، مالکیت خصوصی و روابط طبقاتی است. بااین

زی انداهای خود را در راستای چشمهای پیشین، دیدگاهانگلس برخالف سوسیالیست

ی خود گسترش نداد. وی از یک نظم جنسیِ ناسازگار با سنن اجتماعیِ مرسومِ دوره

ز نظامِ مالکیت خصوصی موردانتقاد قرار داد، اما عنوان بخشی اهمسری قانونی را بهتک

ای را آرمانی ساخت. سوسیالیسمِ آینده به ی هستههمسری و خانوادهی[ تکخودِ ]ایده

داری، های سرمایههمسری با رها شدن از کژدیسگیداد، اما تکازدواج قانونی پایان می

ری همستک»اره این بود که ببینی او دراینشد. پیشی باالتری شکوفا میدر مرتبه

، «یابدباالخره تحقق می»، برای زنان و همچنین مردان «جای فروپاشیبه

ای که نیات آن هرقدر روشنفکرانه باشند، باز هم از شوخی روزگار موازی بندیصورت

ها در عصر با آنکه هم 1اجتماعی پاکی بورژواییِجنبش ی کارانهبود با اهداف محافظه

 5.جریان بود

ی مشی خود در زمینهمتحده، خطجریان اصلیِ جنبش مارکسیستی در اروپا و ایاالت

ن شان کمترین میزاگرفت که نظریاتپرداز اصلی خود میمسائل جنسی را از دو نظریه

 ی مارکسی، پذیرشی جنسی در اندیشهبینی نظریهبرانگیزی را داشت. کوتهچالش

اش در پاسخ به یایی توسط آن و حالت تدافعیی ویکتوری هنجارهای دورهسربسته

ها روابطِ عشقی آزاد دارند، همگی درنهایت در دست که سوسیالیستاتهاماتی ازاین

                                                      
1. Social purity movement 
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ه متحده بهای بریتانیا و ایاالتکاریِ جنسی ادغام شدند که در جنبشای محافظهگونه

نداشت. یک کاری طبقات محترم فرادست خورد و تفاوت چندانی با محافظهچشم می

، هنگام ردِ درخواست یک رادیکال 1893سردبیر بریتانیایی سوسیالیست در سال 

اش، ی روابط جنسی برای درج مباحثات بیشتری حول موضوع سکس در روزنامهحوزه

من رادیکال هستم اما...کل این قضیه برای »از طرف بسیاری از رفقای خود سخن گفت: 

 6«.من زننده است

رد را در گتوان دید[ که پیدایش سوسیالیسم مارکسی، نوعی عقببدینترتیب ]می

ای حال هنوز رگهگذارد. بااینهای جنسی رادیکال به نمایش میرشد و گسترش سیاست

بود: هرچند تر قرن نوزدهم پایدار ماندهاز رادیکالیسم جنسی درون جنبش وسیع

های ودند، اما رادیکالی مسائل جنسی رادیکال نبهای رسمی در حوزهسوسیالیست

آمدند. فّعاالن شمار میهای غیررسمیبهی مسائل جنسی عمدتًا سوسیالیستحوزه

پنداشتند که تغییر در ها، میی مسائل جنسی، همانند مارکسیسترادیکال حوزه

رفتارهای جنسی، با پدید آمدن جهان بهتری همراه خواهد بود. جان هامفری 

ترین فرد از میان شماری از بدنام 2اونیدا، ار اجتماعگذ(، بنیان1848-81)1نویس

متحده بود که شهری در میانه و اواخر قرن نوزدهم در ایاالتهای آرمانسوسیالیست

دادند که معطوف ای سازمان میشدهاجتماعاتخودشان را حول رفتارهای اروتیک اصالح

ا ممنوع اعالم کرده و پرهیز همسری رها تکی خانواده بود. اونیدیبه خارج از محدوده

دادند؛ تکنیکی برای جلوگیری از بارداری که در آن را به مردان آموزش می 3جنسی

کرد. نویس شخصاً بر سیستم اونیدا مرد بدون آنکه به انزال برسد ارگاسم را تجربه می

پذیرفت و نظارت داشت: او دختران باکره را با برگزاری آیین تشرف به آنجا می

                                                      
1. John Humphrey Noyes 
2. Oneida community 

شتراکی با عقاید کمالاجتماع اونیدا جامعه سیحی بود که در گرایانهای ا سط جان هامفری نویس در  1484ی م تو

شد. اونیدای نیویورک پایه سال گذاری  شتند که عیسی مسیح در  میالدی بازگشته و این  70اعضای آن اعتقاد دا

سالهامکان را به آن شاهیِ هزار ست تا بتوانند پاد شوند و ها داده ا ستین رها  سیح را بنانهاده و از بندِ گناه نخ ی م

 تنها در بهشت بلکه در این دنیا نیز به تکامل دست یابند. منه

3. Male continence 
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ک یکرد که هیچی نظارتی که در این اجتماع وجود داشت، اطمینان حاصل میواسطهبه

 شدتاز حد لزوم به هم وابسته نشوند. قراردادهایی که وجود داشت بهاز دو طرف بیش

شک حال، نویس بدونزحمت فمینیستی بود. بااینگرایانه و بهاقتدارگرایانه، دگرجنس

سی، هم در اندیشه و هم در عمل شد. اونیدا ارزشِ موجب پیشرفت رادیکالیسم جن

کرد؛ نویس با کنار ی جنسی و تعدّد شرکای جنسی برای هردو جنس را تأیید تجربه

های متعّدد نشان های[ پیشگیری از بارداری در کنار لذت و تماسهم قرار دادن ]راه

 7وری حاصل شود.تواند در پِی جدایِی سکس از بارگونه آزادی جنسی میداد که چه

های وگشاد از الادریای گلشبکه-، طرفداران عشق آزاد 1870ی در دهه

 -و طرفداران پیشگیری از بارداری و اصالح قانون طالق 1گراهاآزاداندیش، اجتماع

در  گراییگسترش روابط بین ]مسائلی نظیر[ آزادسازی جنسی، آزادی اجتماعی و عقل

تعبیر برای دشمنانش تبدیل به حسن« عشق آزاد»ردند. تر راآغاز کمحیطی دموکراتیک

بندوباری جنسی شد، اما نخستین طرفداران عشقِ آزاد در واقع نسبت برای اشاره به بی

هاِی آزاد اتحادیه ها در عوض، ارزشبه روابط جنسی متنوع محتاط بودند؛ آن

و  شدیسا ابراز میی کلگیرانههمسری و عواطفی را که خارج از قیدوبندهای سختتک

ی بعد وجوداین، طرفداران عشق آزاد در دو دههبا 8کردند.یافت، تبلیغ میپرورش می

های ی روابط جنسی متعدد پر و بال دادند. در دهههایی در باب ارزشِ خالقهبه اندیشه

تر ، طرفداری از عشق آزاد به رادیکالیسم سوسیالیستی و کارگری نزدیک1890و  1880

های کارگری یهودیان و مهاجران را با چراکه مهاجران آلمانی و یهودی، جنبششد، 

ای آن آشنا کردند. در این مقطع، عشق آزاد در قرن نوزدهم در هیأت انواع روسی و قاره

 ترین فّعال(، آنارشیستِ روس به اوج خود رسید. گلدمن، بدنام1869-1940اما گلدمن )

های قرن نوزدهمی را متحده، سنّتآن تاریخ در ایاالت ی روابط جنسی تارادیکال حوزه

های پیش از جنگ ی نسلی جدید از مردان و زنانِ خودآگاهانه مدرن در سالبه تجربه

آزاد؟  عشق»پرسد: پیوند داد. او در یکی از بیانات بسیار پرشور خود با بالغت تمام می

 9«گویی که عشق غیرآزاد هم داریم!

                                                      
1. Communitarians 
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با زیر سؤال بردن انحصار « گرایان جدیداخالق»بریتانیای کبیر، در همین دوره در 

-1928) 1تر بردند. ادوارد کارپنترگرایی، عشق آزاد را یک گام پیشخودِ دگرجنس

را وضع کرد  -گرایانجنسهم - 2«جنسِ واسط»( سوسیالیست بریتانیایی، وجود 1844

ی، طورکلمردانه واسطه قرار گیرد. به وخوهای ظاهراً متضاد زنانه وتواند میان خلقکه می

ی جنسی و توانایی آن در پیوند دادن مردم برای خلق اجتماعات وی بر لذّات رابطه

کی که های فراآتالنتیکند. آرای کارپنتر، در بستر جنبشتر تأکید میی وسیعدوستانه

قاید د، به عبودنهای صنفی و انتخابات منحصر شدهازلحاظ سیاسی تقریباً به اتحادیه

 به قلم کارپنتر که در سال بلوغِ عشقی قدیمیِ سوسیالیسم رجعت کرد. آرمان شهرانه

ی های فّعاالن رادیکال دربارهمشغولیمتحده چاپ شد، تبلور دلدر ایاالت 1911

ه ماریجو طور کمسائلی چون سوسیالیسم، سکس، فمینیسم و زندگی شخصی بود. همان

ی ر راه رسیدن به دیدگاهِ سوسیالیستیِ کامالً بدیعی به رابطهنویسد، کارپنتمی 3بول

ی همسود تعاونی اعتقاد ها همواره به قسمی از جامعهسوسیالیست»جنسی را نشان داد: 

نهد، اما به دلیل ترس از شدت نیروی اروتیک، وضعیت اند که عشق را ارج میداشته

تند، گرفالطونی و روحانی در نظر میموعود را به شکل تحقق آمال کهنه و به صورتی اف

جای ناکامی انتزاعی، بر کارپنتر تأکید خود را به 10«.های جدیدنه شکوفایِی رویه

 ی جنسی در زمان حال گذاشت.ی رابطهکنندههای دگرگونقدرت

ی روابط جنسی را از حصار تنگ آن به درآورده گلدمن و کارپنتر رادیکالیسم در حوزه

ها در زمانی رواج یافت تر کردند. آرای آنهای جنسی نزدیکلی سیاستو به جریان اص

که تغییر الگوهای جنسی و دانشِ جنسیِ جدید )بر اساس آثار زیگموند فروید و هاولک 

ی آمیز دربارهمتحده را نسبت به عقاید سابقاً بدعتهای ایاالت(، نسل جوانِ چپ4آلیس

 ی متوسط، پذیرشاتر کرده بود. در سراسر طبقهنقش امر اروتیک در آزادی آدمی، پذیر

ی رسمی ازدواج( در جریان بود که ای نسبت به پیشگیری از بارداری )در رابطهفزاینده

                                                      
1. Edward Carpenter 
2. Intermediate sex 

3. Mari Jo Buhle 
4. Havelock Ellis 
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داد تا بتوانند لذت جنسی را از بارداری جدا کنند. در ویژه زنان اجازه میبه مردان و به

ی جنسی خارج از محدوده همین زمان، افراد جوان و مجرد برای تجربه کردن روابط

زدند. هرچند شاید هایشان سرباز میهای جامعه و خانوادهتدریج از محدودیتازدواج، به

ر ی کارگزنان طبقه-ی متوسط بود ای مختص به طبقهاین امر در ابتدا عمدتاً پدیده

ی هاما زنان جوان طبق -دسترسی آسان به شرایط و وسایل جلوگیری از بارداری نداشتند

بردند که البته در آن خبری از کارگر بدون شک از زندگی اروتیک خودشان بهره می

دخول جنسی نبود. با گسترش نیروی کار زنانه، زنان جوان و مجرّد به شهرها سرازیر 

ای جها، بهشناختی به این معنا بود که بسیاری از آنشدند؛ تغییر الگوهای جمعیت

 -چه تنها و چه همراه با زنان جوان دیگر-صورت مستقلههای خود، بزندگی با خانواده

های دختران خیریه و لذت»در  1طور که کتی پایسرو، همانکردند و ازاینزندگی می
« 1880-1920ی کارگر، ی طبقهی سکسوالیتههایی تاریخی دربارهشهری: یادداشت

شان بود ان که دلخواهسوآمد بداندهد، ]این زنان[ آزادیِ معینی برای رفتنشان می

صورت ای را برای استقالل جنسی، حتی بهسابقههای بیها امکانآن 11کسب کردند.

موقت پیش از ازدواج تجربه کردند که به نوعی فرهنگ نوظهور جوانان شهری و 

 گرایان زنجنسای به گسترش روابط جنسی زیرزمینی در میان همهمچنین برای عده

ار وها و هنرمندان جوانی که محافل کولیها، فمینیستلیستو مرد ختم شد. سوسیا

های نخست قرن بیستم تشکیل دادند، و الن کی را در دهه 2ی گرینویچدهکده

-1925ی گرینویچ، فمینیسم، مردان و عشقِ مدرن: دهکده»ی در مقاله 3تریمبرگر

ین های امؤلفهترین ها پرداخته است، تالش کردند تا امیدبخشبه توصیف آن« 1920

 4های نو )کسانی چون کریستال ایسمنبرای رادیکال 12انقالب جنسی را پرورش دهند.

                                                      
1. Kathy Peiss 
2. Greenwich Village 
3. Ellen Kay Trimberger 
4. Crystal Eastman 
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( در ساحت 5فلوید دل 4ماری هیتون وورس، 3جان رید، 2لوئیز برایانت، 1و برادرش ماکس،

 بودند و -هاو برخی اوقات نیز برتر از آن-نظر، زنان در مسائل جنسی با مردان برابر 

 ها به خاطرکردند. یکی از رادیکالهای جنسی آنان ایفا میمحوری در پیشروینقشی 

 ناپذیریِ زنان بانی اصلی ]اینکه جهان شروع به تغییر کرد، خستگیهنگامی»آورد: می

 13«تغییر[ بود.

دهد، برابری جنسی فّعاالن زنِ رادیکالی طور که تریمبرگر نشان میحال همانبااین

رینویچ سکونت داشتند، بیشتر خیالی بود تا واقعی. همانند زنان دیگر ی گکه در دهکده

ت. رفعصرشان، ازدواج هنوز تنها فرصت واقعی برای تأمین امنیت ایشان به شمار میهم

در بازاری که نیروی کار با میزان بسیار باالیی از تبعیض و تفکیک جنسی به فروش 

ل ثبات و متزلزیافتند، بیصادی دست میرسید، ]زنان[ هرقدر هم به استقالل اقتمی

ها خطرات بسیار ی ازدواج، برای آنبندوباری و روابط جنسی خارج از محدودهبود. بی

های مذکّرشان دربرداشت. مردانی که در ساحت نظر قائل بیشتری در مقایسه با معشوق

گردان رویبه آزادی جنسی برای زنان بوده اما در عمل، اغلب نسبت به آن نگران و 

د: نویساز زنان نوین می ی این دستهدر توصیف وضعیت پیچیده 6بودند. لیندا گوردون

داشتن مردان ها در گرو خشنود نگههمانند تمامی زنان دیگر، موفقیت و بقای آن»

ی جنسی مستقل سوژه مثابهها راه را برای فهم جدیدی از زن بهحال، آنبااین 14«.بود

ی جنسی مردان نبود، بلکه شخصی با ی آغاز رابطهن دیگر فقط پذیرندهباز کردند که ز

 رفت که قادر بود ابتکار عمل به خرج دهد.نیازهای اروتیک مختص به خود به شمار می

های زنِ ، بسیاری از رادیکال1917تا  1914های در جنبش کنترل موالید در سال

ی ی طبقاتسی نسل خود به مبارزهجوان، فرصت را برای تبدیلِ لیبرتاریانیسمِ جن

انستند توغنیمت شمردند. پیشگیری از بارداری عملی غیرقانونی بود؛ هرچند مرفّهان می

                                                      
1. Max Eastman 

2. Louise Bryant 
3. John Reed 

4. Mary Heaton Vorse 

5. Floyd Dell 

6. Linda Gordon 
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با مراجعه به پزشک خصوصی به آن دست یابند، فقرا عمالً به هیچ راهی برای پیشگیری 

 و جنینهای سنّتی چون مصرف داروهای سقطاز بارداری دسترسی نداشتند، جز شیوه

ی مردم داشت، در ابتدا جنبش کنترل موالید که ریشه در توده 1یا استفاده از دوش.

های ی روشی جنسی و اطالعات الزم دربارهحول کازارهایی برای آموزش رابطه

جوان درون  2پیشگیری از بارداری تحکیم شد که اما گلدمن و مارگارت سنگر

زودی اندند. ]جنبش[ کنترل موالید بههای کارگری و سوسیالیستی به انجام رسجنبش

ای پیدا کرد، ازجمله روشنفکران جدیدِ حزب سوسیالیست )که در بین پیروان گسترده

های محلی زنان ی گرینویچ حضور داشتند(، شاخهها بسیاری از ساکنین دهکدهآن

 اغلب 3ویژه از کارگران صنعتی جهان.درون حزب و رهبران کارگران سوسیالیست، به

ریزی خانواده بودند؛ در برنامه 4روشنفکران و مبلّغین جنبش مقیّد به باوری نومالتوسی

و  ای برای تعالیعنوان وسیلههای ناخواسته، بهمقیّد به کاهش فالکت ناشی از بارداری

چنین یک دیدگاه دیگر، دیدگاهی تماماً جنسی، در آثار ی کارگر. اما همترقیِ طبقه

ویژه در مورد زنان، یکی ی مسائل جنسی، بهورد: اینکه بیان آزادانهخآنان به چشم می

 15ی طبقاتی است.هایِ برحقِ مبارزهاز حقوق اساسی بشر و یکی از خواست

ها ی روابط جنسی، در بین چپهای پیشین حول مسئلهبندیطولی نکشید که دسته

م یاست عملی رادیکالیسدوباره پدیدار شد. جنبشِ ]کنترل موالید[ نمایانگرِ نوعی س

م تر در تخاصتر و قدیمیهای ارتدکسجنسی بود و با ]آرای[ بسیاری از سوسیالیست

الف ات»کردند که این کارزار، گرفت. منتقدان درونِ حزب سوسیالیست ادّعا میقرار می

شود )که از ی طبقاتی میاست و باعث انحراف توجّه کارگران از مبارزه« وقت و انرژی

                                                      
 ی جنسی برای جلوگیری از بارداری. مشستشوی واژن با آب یا مایعات دیگر پس از رابطه .1

2. Margaret Sanger 

3. Industrial Workers of the World (IWW) 

4. Neo-Malthusian 

 این در حالی استصورت بالقوه روندی تصاعدی دارد و مالتوسیانیسم دیدگاهی است که باور دارد رشد جمعیت به

روزی خویش های مردم عامل سیهگیرد که خود تودهکه رشد ذخایرِ غذایی محدود است و از این مقدمه نتیجه می

هستند. این دیدگاه ریشه در آرای سیاسی و اقتصادیِ توماس رابرت مالتوس در قرن هجدهم دارد. نومالتوسیانیسم 

محیطی را برای ا بتوان از طریق آن عدم نقصااان در منابع زیسااتریزی برای جمعیت انسااانی اساات تحامی برنامه

 ها در آینده و زمان حال تأمین کند.جمعیت انسانی و دیگر گونه
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هایی هرصورت چنین جنبشای اقتصادی و سیاسی بود(. بهایشان محدود به مبارزه نظر

موقع بودند، چراکه روی کار آمدنِ دولت داری، نارس و بیدر دوران سرمایه

د. شای از روشنگری جنسی محسوب میصورت خودکار، آغازگر دورهسوسیالیستی، به

ی های مردساالرانهی را نگرشاحال، زیربنای چنین هشدارهای تاکتیکیبااین

 طور که باید آن را به چالشداد که سوسیالیسم رسمی هرگز آنتری تشکیل میافراطی

 کرد، آموزشطور که یکی از منتقدان مرد به این قضیه اعتراض مینکشیده بود: همان

« در اذهان صدها همسر و مادر پیشرو اعتمادیِبیو  ترس»مسائل جنسی تنها به 

 16شد.رو باید کنار گذاشته میانجامید و ازاینمی

های پیش از جنگ به ی مسائل جنسیِ در سالمدت، فعاالن رادیکال حوزهدر کوتاه

نتایج چندانی دست پیدا نکردند. جنبش کنترل موالید زیر فشارِ اختالفات داخلی و 

در پیکاِر ، 1920ی های سیاسی خارجی از هم پاشید. این جنبش تنها در دههسرکوب

 هایی پزشکی، تحت هدایت سَنِگر دوباره پدیدار شد. ِرگهنخبگان متخصص عرصه

برانگیزِ رادیکالیسم جنسی تضعیف شد و جای خود را به نظم جنسیِ انقالبی و مناقشه

مراتب با طلبانه بود، اما همچنان بهجدیدی داد که هرچند از برخی جهات رهایی

ها چیزی بود که رادیکال ایْ سازگارتر از آنی هستهانوادهداری و ]ساختارِ[ خسرمایه

ی پیشین پس از جنگ که خویشاوندِ زن انقالبیِ دوره 1کردند. زنان فالپرتصور می

آمدند، هرچند از لحاظ جنسی فعّال بودند، اما در مسائل سیاسی خنثیبه شمار میبه

در  3که باربارا اپستاین 2«نیو دیل»رسیدند. سبک جدیِد زندگی خانوادگی و نظر می

 «ریکای آغاز قرن بیستمهای مردمی در آمخانواده، اخالقیاتِ جنسی و جنبش»ی مقاله

شرح داده است، در حالی در ساحت نظر نیازهای این زن نو برای بیانِ عاطفی و جنسی 

                                                      
1. Flapper 

پوشاایدند، موهایشااان را کوتاه شااد که دامن کوتاه مییه زنان جوانی گفته می 1920ی در آمریکا در دهه فالپر

کردند و نوشیدند، آرایش غلیظ میکشیدند، مشروب سنگین میدند، سیگار میداکردند، موسیقی جاز گوش میمی

 ی جنسی غیر جدی داشتند. مرابطه

2. New Deal 

3. Barbara Epstein 
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گرا، مد، محصوالت آرایشی داریِ مصرفگرفت که اسلوبِ جدیدی از سرمایهرا در برمی

م فمینیس 17دانست.قدر کافی، بیانگر هویتِ اروتیک او میخانگی تولیدِ خود را بهو لوازم

ی هایی را در برابر قدرت مردان برای شکل دادن به سکسوالیتهتر چالشجنسی که پیش

ی جدید، رو به افول نهاد. آزادی جنسیِ زنانه 1920ی زنان به وجود آورده بود، در دهه

ی در عوض تبدیل به فرمانی برای دادن پاسخ مثبت ]از جانب زنان[ به آغاز رابطه

ی آلمان وایمار در همان دهه شدهطور مشابه اروتیکبه جنسی مردان شد. در محیطِ

« زنانِ نو و عقالنی شدن سکسوالیته در آلمان وایمار»ی در مقاله 1که آتینا گروسمن

توان دید که[ مقاصد و اعمال لیبرال نیز با مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، ]می

گذاری در آلمان، سیاست 18ه است.کار و مردساالرانه همسو شددستورکار مجدد محافظه

موفق به  1920ی دهه« زنِ نوین»هایی را که ها در امور خانواده و جمعیت، آزادینازی

ی بعد ی آمریکایی در طی دو دههکسب آن شده بود، سرکوب کرد. حرکت جامعه

آمد، به شمار می 1950ی کاری جنسی در دههسوی آنچه احتماالً حضیض محافظهبه

تر چشمگیر داشت اما سبب عقیم ماندن جنبش فمینیستی در پیامدهایی کمگرچه 

 متحده شد.ایاالت

، هرگونه ارتباط با عصیان جنسی را 1960تا  1930متحده از چپ رسمی در ایاالت

 2نی ماتاشیکه تأسیس جامعهتا حد زیادی انکار کرد یا نادیده گرفت، حتی باوجودآن

های مربوط ( نمایانگرِ نخستین تحرکات در جنبش1955) 3( و دختران بیلیتیس1950)

گرایان بودند. آداب جنسیِ درون حزب کمونیست هرچه که بود، )برخی جنسبه هم

مند نامِی چندانی بهرهویژه زنان، از نیکدهد که اعضای حزب، بهشواهد نشان می

ا ساحت عمومی صورت رسمی تقریباً تنها بر موضوعات مرتبط باند( سازمان بهنبوده

 19سم.کارتیمتمرکز بود، نه ساحت خصوصی: تهدیدِ فاشیسم، فروپاشی اقتصادی و مک

ی های سرکوبگرانهعالوه بر این، وفاداری حزب به اتحاد جماهیر شوروی، با آن سیاست

ان عنوی مسائل جنسی را بهگری دربارهجنسی، بدگمانی نسبت به هرگونه پرسش

                                                      
1. Atina Grossman 
2. Mattachine Society 
3. Daughters of Bilitis 
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در عوض، حزب کمونیست اغلب  ساد بورژوایی تقویت کرد.ای از انحطاط و فنشانه

در  ی جنسیدید. رابطهها میکاریِ جنسی را پلی فرهنگی برای ارتباط با تودهمحافظه

دارانه، تنها حکم کاالی دیگری را داشت و گسترش سریعِ آن خبر از ی سرمایهجامعه

 داد.گراییِ همواره در حال رشد میای مصرفگونه

روی کار آمدند، تالش کردند تا خود را از  1960ی هایی که در دههدیکالنسل را

انقالب »پا به  -ویژه مردان آنبه-های جنسی چپِ قدیمی برهانند. چپ نو محدودیت

دسترس آن را قیمت و قابلهای پیشگیری از بارداریِ ارزاندوم گذاشت که راه« جنسی

س را بالقوه انقالبی و راهی برای بیرون آمدن تسهیل کرده بود. دانشجویان رادیکال، سک

د. دیدنمتحده میی متوسط ایاالتآور زندگِی طبقهشناختی خفقاناز ساختارهای روان

 کم در پیوند با رهاییِ فرهنگی در نظر گرفته شد.روابط جنسی متعدد و متنوع کم

ه با شروعِ ده های ]پیشبرد[ این سیاست جنسی، خود را تقریباًها و دشواریتناقض

که دانشجویان سفیدپوست برای کار در در جنبش حقوقِ مدنی آشکار کرد. هنگامی

تحت عنوان  1آمیز دانشجوییی هماهنگیِ غیر خشونتکارزارهای ثبتِ رأیِ کمیته

پوست و به جنوب کشور سرازیر شدند، جوانان سیاه 1964در سال  2تابستانِ آزادی

ردان ویژه میان زنان سفیدپوست و مبه-نژادی ی بیناشقانهتدریج روابط عاسفیدپوست به

عنوان چالشی قدرتمند در برابر تابوهای نژادپرستانه دیدند. ترکیِب را به -پوستسیاه

و، سحاصل از امور مربوط به نژاد، سکس و جنسیت غافلگیرکننده از آب درآمد. از یک

شده، تأیید جنسی را نیز در کنار یبسیاری از فعّاالن توانستند در این روابطِ سیاس

جایی »مورخ آمریکایی، نوشته است:  3طور که سارا ایوانز،حمایت عاطفی بیابند. همان

 "اجتماعِ محبوب"شدند، که چنین نیازهایی با احترام و توجه متقابل واقعی همراه می

ملموس  یتیخوابْ واقعپوستان و سفیدپوستان با هم به یک معنا در صمیمیت اتاقسیاه

از سوی دیگر، بسیاری از زنان سفیدپوست، خود را در این تعامالت  20«گرفت.به خود می

دیدند. هایی پیاده در یک بازی اساساً مردانه از جسارت و عصیان میعنوان مهرهبه

                                                      
1. Student Non-Violent Coordinating Committee 
2. Freedom Summer 
3. Sara Evans 
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فتن گ« نه»شد تا ]از روی اجبار[ نسبت به بر این، احساس گناه خودشان باعث میعالوه

ان ها نشانی از نژادپرستیِ پنهمیل شوند، مبادا امتناع آنپوست شدیداً بیهبه مردان سیا

زودی نسبت به آنچه محول کردن ی خود بهپوست نیز به نوبهتلقی شود. زنان سیاه

 یی زنانهکه بهرههم درحالیرسید، آن ها به نظر میهای غیرجنسی به آننقش آمازون

ود، موضعی خصمانه اتخاذ کردند. یکی از زنان جنبش در انحصار زنان سفیدپوست ب

چنانچه زنان سفیدپوست مشکلی داشتند، این مشکل تنها »شود: پوست یادآور میسیاه

زنان  پوست ومشکلی میان زنان و مردان نبود ... بلکه همچنین مشکلی میان زنان سیاه

ماند و تأثیری می ها باقیی این سالتنیدهمیراث درهم 21«رفت.شمار میسفیدپوست به

ویژه در رابطه با فمینیسم، برجای های سیاسیِ تمام احزاب مربوطه، بهژرف بر پیشرفت

 گذاشت.می

تضادهای جنسی موجود در جنبش حقوق مدنی، از بسیاری از جهات، مصداقی از 

، انقالب جنسی تبدیل 1920ی های آتی بود. همانند دههتاریخِ جنسیِ چپ نو در سال

بندوباری جنسی در مردان و قابلیت دسترسی به زنان شد. الاقل مجوزی برای بیبه 

حت استثماری که ت-ی استثمار جنسی کامی زنان رادیکال دربارهای، خشم و تلختااندازه

به چندپارگی  -تر بودمراتب آزاردهندهشد، بههای واالیی اعمال میلوای چنان آرمان

نگرانه شکایت زنان بعداً با نگاهی واپس منجر شد. 1969تند و پرتنش چپِ نو در سال 

ی دیگری بوده است: روابط جنسیِ ی مردانهداشتند که انقالب جنسی، تنها حربه

ی جدیدی از خواست قدیمی مردان برای خیالِ موجود در جنبش ضدفرهنگ، نسخهبی

بود.  -یت خصوصیجای مالکبه مالکیت اشتراکیاین بار -شان بر زنان اثباتِ مالکیت

بر جوهر  2،«گراند کولی دمن»ی جنبش، در مقالهآن از  1ی مارج پیرسیانتقاد کوبنده

تواند با خوابیدن با یک زن، او را وارد سازمان یک مرد می»گذارد: خشم زنان دست می

تواند زنی را تنها به این کند و با توقف این رابطه موجب حذفِ او شود. یک مرد می

از او خسته شده، یا وی را آبستن کرده و یا اینکه چشمش کس دیگری راگرفته  دلیل که

اش ای طنزآمیز، سکسوالیته به یمن همین ترقیگونهبه 22«است، از سازمان کنار بگذارد.

                                                      
1. Marge Piercy 
2. The Grand Coolie Damn 



 

 
 

ی هدی کرمیآن استیتو و دیگران / ترجمه 499  

های ی مردانه درون جنبشنیرویی انقالبی، به سالحی حتی قدرتمندتر برای سلطه به

 خواه تبدیل شده بود.ترقی

ترین واکنشی که به تجاربِ درون سنت چپ در طی ده سال اخیر، شاید متداول

های درون سیاست کارانهمحافظهوجود داشته، احیای تمایالت بیشتر  1960ی دهه

 1ی غربی،های کرانههایی چون دوستانِ خانوادهجنسی مارکسیستی بوده است. سازمان

ین ها ، درعبرداری کنند: این سوسیالیسترهها بهاند تا از این کاهش هزینهتالش کرده

اند، همچون کنترل شدهعموماً پذیرفتهکه اینک  های انقالب جنسیاحتراز از مؤلفه

ی آن ای را نمونهی هستههمسر و خانوادههای تک پیش از ازدواج، زوجموالید و سکس

ها به رند . آنکنند که ارزش پاس داشتن داای معرفی میدسته از اشکال اجتماعی

عنوان های جنسیتی بهندرت به تفاوتبه گردند که در آنپیشینِ چپ بازمی سیاست

طور که بهگویند، بدون اینسخن می« خانواده»ها از شد؛ آنمسائلِ اساسی اذعان می

خصوصِ زنان و کودکان درون این خانواده اشاره کنند. چپ مستقیم به عجز و ناتوانیِ به

سیتی در باب مسائل مربوط به حقوقِ تولیدمثل بسیار سست عمل کرده است. غیرفمین

ی پیشگام که یکی از روزنامهرخ داد، هنگامی 1979ای که در سال رسوایی

ه جنین شد، بخواستار گفتگو با جنبشِ ضد سقط ی حاضرزمانه درسوسیالیستی، 

 هایمچنان با سیاستها نشان داد که تا چه اندازه بخش اعظم سنت چپ هفمینیست

گرایان هنوز با جنسفعاالن حقوق زنان و هم 23استقالل جنسی زنان بیگانه است.

ی اهمیت رادیکالیسم سکس مواجه هستند، نوعی ها دربارهبصیرتیِ سوسیالیستبی

متحده و آداب جنسیِ ی کارگر ایاالتدینی که با احتیاطِ جنسیِ فرضی طبقهپاک

 های سوسیالیستی چون کوبا همدل است.ی دولتکارانهمحافظه

ی های جنسی دههی دیدگاه، توانِ ساختارشکنانه1910ی حال، برخالف دههبااین

یافته و ای، گسترشهای مردمی تودهی جنبشجان سالم به دربرده و به واسطه 1960

 و گرایانه را به چالش کشیدهگرا هنجارهای دگرجنسجنستقویت شده بود. فعاالن هم

اند. ی جایگاه سکس در زندگی روزمره مطرح کردهبرانگیز و ژرفی دربارهسؤاالت بحث

رهنگی لحاظ فشده بهها به فاش کردن اینکه چقدر الگوهای جنسی پذیرفتهفمینیست
                                                      
1. West Coast Friends of Families 
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های دهند. جنبششوند، ادامه میموجب تضعیفِ زندگی اروتیک و اجتماعی زنان می

عنوان ی جنسی بهایان، با نشان دادنِ اهمیت رابطهگرجنسهای همفمینیستی و جنبش

های اند که سیاستی مارکسیسمی شدهیک برساخت مهم اجتماعی، خواستار مؤاخذه

جنسی را دارای اهمیتی ثانویه و حتی تجملی برای لذتِ شخصی تلقی کرده است. برای 

ی مسائل وزهها که گوش شنوا دارند، هم فعاالن رادیکال حآن دسته از سوسیالیست

واند تکه چرا چپ نمیدهند از اینکننده ارائه میای قانعها نمونهجنسی و هم فمینیست

 ای انحراف مسیر تلقی کند.های جنسی را صرفاً گونهسیاست
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افتند که چرا این همه کاری میوقتی همه چیز برای فروش است، زنان به صرافت »
 2«ماند.پاداش میکنند بیکه می

 

 مقدمه

سان ستی ان ستن آنها یعنی: چهکار ه سباتگونه زی و نوع زندگی و نقش  ها، منا

 کار خانییکند. در بین اشگگکالم مودودم کار، ها را، در زندگی تعیین میکنشگگیری آن

ی زنان اسگگگت که در تو ید ناخا ا داخحی بسگگگا  بدون دسگگگتمزد و ممومار برم د 

ز انییزد؛ سؤاالتی اشود و در اقتصاد و دامعه نامرئی است. این امر سؤاالتی را برمینمی

ست که از کارم و بی این قبیل که چرا کار خانیی زنانه ست؟ و ماهیت این کار چی مزد ا

ستمزدی متمایز می شکلم کاری  ر خانییکاشود؟ د  -تو یدی و بازتو یدی  -در کدام 

سبتی با مسأ هقرار می ی ستم بر زنان دارد. تأکید بر این مسأ ه گیرد؟ و این کار چه ن

کند؟ و آیا با دسگگت گشاشگگتن بر کار چه تفاوتی در مبارز  برای رهایی زنان ایجاد می

 شود؟می خانیی افق ددیدی در مبابث و مبارزات فمینیستی گشود 

شگگود و اشگگکال کار مورد ب ث با توده به این سگگؤاالت، ابتدا به مب ث کار نیا  می

شگگگود که چرا کار گیرد. دوم به ب ث بازتو ید ادتمامی پرداخته و بررسگگگی میقرارمی

و نادید  گرفتنم آن در  کار خانییبازتو یدی به باشگگیه راند  شگگد  اسگگت. سگگوم به 

شود و در ن ایت رویکردهای متفاوت ی نیاهی انداخته میدارسیستم اقتصادیم سرمایه

شود که بر ارتباط کار خانیی و ستم بر زنان دست های فمینیستی بررسی میدنبش

 گشارند.می

 طبقه و جنسیت

ای نیست دز اینکه مف وم کحیدی کار و اشکال آن در چار  کار خانییبرای توضیح 

 وقه طبدو مف وم کحیدی  کار خانییی أ هداری توضیح داد  شود. مسسیستم سرمایه
زند. طبقه و این شکل تبعیض کند که سرنوشت زنان را رقم میرا پررنگ می دنسیت

سرمایه ستم  سی صول  سیتی هر کدام به نومی م  شدید و دن ستند که به ت داری ه

رو ها منجر شگگد  اسگگت. ازاینتثبیت اشگگکال ملتحس سگگتم بر زنان و تبعیض محیه آن

مار داری که بر سحطه و استثشود که بسیار کوتا  به سازوکار سیستم سرمایهسعی می
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ه گونه سحطه و استثمار زنان باستوار است اشار  شود و بر این نکته تأکید شود که چه

   اظ اقتصادی و فرهنیی صورت گرفته است.

 اشکال کار

ه نیروی کار کاالیی است که ما ک آن یعنی کارگر مزدبییر آن را ب»
 3)مارکس(« فروشد؟ برای این که زند  بماند.فروشد. چرا آن را میدار میسرمایه

ی کارگر اتکا دارد و استثمار چیزی نیست داری بر استثمار طبقهگفت سرمایه باید

شی که این نیروی کار خحق میدز خرید کار مزدی به ب ایی کم کند. در واقع تر از ارز

ست، زیرا وی ابزار تو ید را در کارگر برای زند  ماندن  ناچار به فروش نیروی کار خود ا

به ندارد و  یار  یهاخت به سگگگرما کاال  کارم خود را چون  چار نیروی  فروشگگگد و دار مینا

ی ماندن به وی کارگر برای بازتو ید و زند های او یهدار نیز فقط بابت هزینهسگگگرمایه

کارم کارگر د ت تو ید به وی دسگگگتمزد دار بابتم نیروی دهد. سگگگرمایهدسگگگتمزد می

تر صرف کار کند خواهد تمام نیرویم کار خود را برای سود بیشدهد و از کارگر میمی

ضافیتا  سرمایه ارزش ا سبد کاالهایی تو ید کند.  دار در ازای کار مکارگر فقط هزین ی 

وی کارش به او برای بازتو ید نیرسگگگرپنا ، آموزش، مراقبت درمانی و... را مانند غشا، 

و  4«مزد چیزی نیسگگگت دز ارزش الزم برای بازتو ید نیروی کار کارگر»دهد. پسمی

افتد زیرا بلش امظم ارزش تو یدشگگد  توسگگط بدین ترتیب اسگگتثمارکارگر اتفام می

توان دا میرود. در ایندار میشود و به دیب سرمایهنیروی کارش به وی پرداخت نمی

سط زنان انجام دید که بلش زیادی از ب سط خود کارگر بل تو ازتو ید نیرویم کار نه تو

وشگگو، نی داری از فرزندان و مراقبت از ی غشا، شگگسگگتشگگود کارهایی مانند ت یهمی

دود ای از کار وکنند بنابراین مالو  بر کارهای تو یدی اشکال م م و تعیینسا مندان. 

سو  میدارند که ممدتار کم سرمایمنز ت م  ای پرداخت دار برای آن ا هزینههشوند و 

چون مشگگق و مادرانیی و... ی خصگگوصگگی راند  شگگد  و با مفاهیمیکند و به بوز نمی

 پیوند خورد  است. 

ست که باید به بازبینی مقو هاین شای کار پرداخت که چهدا ر گونه کار بلشی از اق

صورتنادید  گرفته می سحبندی دقیقشود و بدین ترتیب بتوان به  طه و تری از نظام 
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صادی بل بیانیر  صرفار اقت ست و نقش کار نه  شأ ارزش ا ست یافت. کار من ستثمار د ا

ای ادتمامی و ها اسگگت. به همین سگگبب، امر اقتصگگادی رابطهزندگی ادتمامی انسگگان

ای از کارهای داری برای بلش ممد ممیقار سیاسی است. در واقعیت، سیستم سرمایه

ی کند و این کارها به صورت راییان و ممدتار بر م د پرداخت نمی ایبازتو یدی هزینه

ست. پس طبقه سیکزنان ا شت اش رنگ می ی کارگر از معنای کال سرنو بازد و کار 

 ارم چگوید: سگگهدنینیگ در کتا  زندگی بدون دسگگتمزد می» کند.زنان را تعیین می

است، اقتصاد فقط در چارچو  ی کار فردی شکل گرفته اقتصاد د انی خارج از بیطه

شگگود، بحکه خارج از آن مانند کار خانیی یا کارهای پراکند  تو ید نمیاقتصگگاد رسگگمی

سگگگنیینی مرتکب شگگگود. پس قمار اسگگگتراتمیک و مف ومیبرای امرار معاش خحق می

دهی یعنی کارگر صگگگنعتی سگگگازمانشگگگوید وقتی بول فییور مرد قرن نوزدهمی می

ین اسگگگتثمار زنان در کار خانیی در این   ظه به د یل ددایی کار بنابرا 5«کنید.می

سرمایه ستم  سی کند، ای پرداخت نمی داری برایش هزینهتو یدی از کار بازتو یدی که 

 6«شود.کار بازتو یدی چون خدمتی شلصی خارج از سرمایه ظاهر می»افتد؛ اتفام می

 اما کار بازتولیدی چیست؟  

آوری تو ید نیروی کار و ا بته تو ید نسل آتی نیروهای کار )بچهکار بازتو یدی به باز

طور که گفته شد ممدتار راییان و زنانه و با ابعاد و نی داری از آن( مربوط است و همان

بازتو ید »منوان مثال کارهای مراقبت از کودکان و سگگگا مندان. ماطفی اسگگگت؛ به

اسگگگت. یک بلش آن به روابط بین ی ایجاد و بفظ روابط ادتمامی ادتمامی دربار 

ها مربوط است. مثل به دنیا آوردن و بزرگ کردن فرزندان و مراقبت از سا مندان. نسل

ست.  بلش دییر دربار  ستان، خانواد ، م حه و ادتماع ا ی بفظ روابط افقی میان دو

ستند. آناین نوع فعا یت ضروری ه سیار  طور همزمان ماطفی و ها بهها برای دامعه ب

کنند. بدون آن اند و چسب ادتمامی برای ت کیم همیاری ادتمامی را فراهم میمادی

توانست ودود داشته باشد و نه سازمان اقتصادی و سیاسی و نه سازمان ادتمامی می

طور تاریلی دنسیتی شد  است. بلش امظم مسئو یت فرهنیی. بازتو ید ادتمامی به

های متفاوت ممکن اسگگت ید گفت در دور ا بته با 7«آن به زنان م ول شگگد  اسگگت.

بلشی از آن را ن ادهای دو تی مانند مدارس، بیمارستان و ... بر م د  گرفته باشند اما 
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سمی ممومار بر م د  صاد غیرر ست و در اقت شود و از منز ت پایینی انجام میی زنان ا

وصی در مقابل شدت طبقاتی است. این کارها معموالر به سپ ر خصبرخوردار است و به

ها منتقل شگد  و با ایدئو ویی وظیفه بودن، طبیعی انیاشگته شگدن و... دفاتر وکارخانه

 8«دیر  و موادب. گوییم کار بیگویند مشق ما میآن ا می»شود. تودیه می

پس مالو  بر ددایی تو ید از ابزار تو ید که منجر به کار مزدی و فروختن نیروی  

ر تو یدی و بازتو یدی در اقتصگگگاد ودود دارد که منجر به کار شگگگد  ددایی میان کا

 ها شد  است. تقسیم دنسیتی کار و ستم بر زنان و استثمار آن

 داری به د یلآنچه که م م است این است که زنان از ابتدا توسط گفتمان سرمایه 

در ای برای کارهای بازتو یدی و ی هسگگتهی زن و مرد و ترویج خانواد سگگاخت دوگانه

سط ن ادهایی چون مدارس، مشهب،  شدند و این کار تو سود و...تربیت  سب  خدمت ک

ی م ر مادری و مشق یا منوان مثل اید شناسی و... ایجاد شد؛ بهمحوم پزشکی و روان

رو دنسگگیت م صگگول مجمومه نیروهایی اسگگت که ترند. از اینکه زنان ذاتار ماطفیاین

شتی طبیعی و تقدیر بیو وییکی ی زن و مرد را به ودود آودوگانه سر رد و زن بودن به 

شد. ا بته تفاوت شکلبین ایران و دامعه های م میم کوم  گیری مف وم ی غربی در 

ی زن و مرد در ایران باید به گیری دوگانهدنسگگیت ودود دارد و برای بررسگگی شگگکل

با اروپا و مدرنیته در ایران اشگگگار  کرد. )ر نه قرن نوزدهم و مواد ه  ثار افسگگگا .ک. آ

داری است که ذاتیم آن استثمار آبادی( همچنین طبقه نیز باصل سازوکار سرمایهنجم

ست و از این د ت زنان را به نیروی کار راییان یا ارزان و از طرفی به  سود ا سب  و ک

 ی نیروی کار آیند  بدل کرد.کنند تأمین

بب سگگ کار خانییرو نیا  به اینیعنی بزنیا  زن بودن و کار مجانی. و از  کار خانیی

ا  به ها رشگود که به خیحی از مسگائل دییر نیا  کرد و ف مید که برخی فمینیسگتمی

هایی نظیر ارتقای شگگیحی و کسگگب مشگگاغل بلمنوان مثال را دایی نلوهند برد؛ به

با مردان. همچنین معضگگگل مات مدیریتی برای برابری  خد کاهش  های امروز چون 

شیراز وصیادتمامی و خص صورت سازی با نادید  گرفتن کار بازتو یدیم  ی ادتمامی 

شد. پس کار خانیی میمی سرفصل مبابث با ست  شرومتواند نقطهگیرد و الزم ا ی ی 
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شد برای این سی ف مید و در مبارز  و افق خود راهی دییر با سیا سأ ه را ممیقار  که م

 طحبید. 

 ارد؟هایی داما کار خانگی چیست و چه ویژگی

در نیا  نلست، ابتماالر به م ض شنیدن کار خانیی تصویر زنی در بال شستن و 

توان متوده شد که آشپزی، تمیزکاری و... آشپزی به ذهن بیاید. اما با تأمحی کوتا  می

شامل بچه ست در واقعیت این کار  آوری و نی داری از آن و بلش کوچکی از این کار ا

سا مندان میدایی و مراقبت خرید و دابه صویر زنی در از  شود. پس کار خانیی که ت

آورد نشان از گفتمانی دارد که ابعادی از کار را وشو یا آشپزی را به یاد میبال شست

شود و نه دستمزدی نامرئی کرد  است. در بال باضر کار خانیی نه شیل م سو  می

ی که این کار زن را شگگود. در صگگورتاند، و همچنین کاری رابت تحقی میبرایش قائل

کند به مدیریت خانه و مراقبت از کودک و... در چاردیواری که سامت کاری م کوم می

ای در آن فراغت ندارد. در واقع این کار همیشگگیی اسگگت و  مشگگلا ندارد و   ظه

خالصگگی ندارد، کاری بدون مرخصگگی، بیمه و بازنشگگسگگتیی و نامریی بودن پیامدهای 

های ادتمامی و روانی، مدم داشگگتن بیمه و در نتیجه اش چون بیماری و آسگگیبکاری

 نداشتن استقالل ما ی و ت ت دمین مرد بودن. 

ها نیروی کار راییان یا ارزان سگگازی زنان، از آنبا فرودسگگت داریدر واقع سگگرمایه

 که مالزم است باآورد. سیستمیسازد و آنان را ت ت انضباط و کنترل خویش درمیمی

ستثمار و پرو تریز  هر » توان گفتکردن زنان و تبعیض و خشونت محیه آنان. پس میا

همان ابتدا برای این کارها  تبعیض به این معناسگگگت که زنان از 9«زنی کارگر اسگگگت.

ست.شوند و روابط دنسی آنساخته می و از طرفی زنان به  ها م کوم به فرزندآوری ا

چه یل ب یت بزرگ کردن آن د  تأمینآوری و مسگگگئو  ند ها،  ند  کن کار آی ی نیروی 

طور که شعار زنان همان.« بزرگ کردن بچه کاری است ادتمامار الزم»هستند. در واقع 

سراغ بچه»وست در خیابان این بود که پ سیا  ست  سرباز ا ا های موقتی دو ت م تاج 

 10«آید.های ما میهایش م تاج کارگر اسگگگت سگگگراغ بچهآید. وقتی برای کارخانهمی

یدئو وییازاین مانند و به های باکم از آموزش دا میرو بسگگگیاری از زنان به د یل ا

ست پیدا نمی صی د ستقالل ما ی ت ت کنند. از طرفیم ارت خا شتن ا ، به د یل ندا
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گیرند؛ به بیان ب تر از طریق مرد خانواد ، زنان ها قرار میبکمرانی غیرمسگگتقیم دو ت

شوند و همدستی مردساالری با سیستم در راستای اهداف دو ت به انقیاد کشید  می

 شود.داری به خشونت و ستم بر زنان و... منجر میسرمایه

 ردن کار خانگیمندکاهمیت مسأله

داری ی سرمایهداری نیست بل خود نشانی از قامد استثنایی در سرمایه کار خانیی 

شکل  ستثمار در ددایی ابزار تو ید از نیروی کار و ددایی تو ید از بازتو ید  ست که ا ا

ست و زنانه را  س م م می کار خانییسازی کارهای بازتو یدی و راییان بودنم گرفته ا

ی فمینیسگگتی ناگزیر اسگگت که رو مبارز کند؛ از ایندر اسگگتثمار و فرودسگگتی ایفا می

زنان  یپیش ببرد. زیرا دییر مسأ هداری مبارز  را محیه سیستم سرمایهسمت و سوی 

ست صوری با مردان یا د شیل ب تر یا تیییرات در قانون به نفع زنان به برابری  یابی به 

سگگازی و بدل کردن بدن زن به د بحکه به سگگراغ مسگگائحی چون دنسگگیتشگگوختم نمی

ه شرح کرود، تا اینی تو ید و بازتو ید نیروی کار و تبعات آن در زندگی زنان میمرصه

 شگگدنسگگازی فقر و کاالییسگگازی کار و زنانهگونه در مصگگر نو یبرا یسگگم، زنانهدهد چه

شتیال زنان فرودست در ی خدمات ادتمامی دهند کارهای ارائه کارهای بازتو یدی و ا

گاهی اسگگت که با گر  کار خانییبا دسگگتمزدهای بسگگیار کم شگگکل گرفته اسگگت. پس 

سأ ه شکا ی از کار را بررسی کرد آن میمند کردن م توان کار را مورد ب ث قرار داد و ا

ا ط بکه از تعریس اقتصگگاددانان بیرون ماند  اسگگت و سگگپس ماهیت این کار را در ارتبا

حه یهمرب ما به داری و ب رانی فعحی سگگگر های آن مورد ب ث قرار داد. و همچنین 

که به – ای پردازد که شعار شکستن سقس شیشههای  یبرال میمرزکشی با فمینیست

دهند،گویی ییانه را  برابری با سر می -معنی دسترسی برابر با مردان در مشاغل است 

 11«مراتب شیحی است.از نردبان سحسحه مردان، ارتقای شیحی و باال رفتن

داری اسگگت که ضگگدسگگرمایهدرصگگدی، فمینیسگگمی 99نانسگگی فریزر از فمینیسگگم 

شار  میمی را  دنبشی که امتصا »کند که: گوید و در تز اول مانیفست فمینیستی ا

شگگگود، ی کار تعریس میمثابهچه بهی بازتعریس آنکند و به واسگگگطهدموکراتیز  می

ستر  سعت میی خگ شد. کنشود را و صابیم زنان، فراتر از کار مزدی، در بل گری امت
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، سکس و  بلندهاست و از طریق ارزش قائل شدن برای کار خانییگیریم بال بازپس

کند، ها پو ی پرداخت نمیبرد اما بابت آنها سگگود میهایی که سگگرمایه از آنفعا یت

داری را دیدارپشیر ی سگگرمایهدامعهنقش بیاتی کار غیرمزدی مبتنی بر دنسگگیت در 

ی کار مزدی نیز در بال کند. امتصگگا  فمینیسگگتی در زمینهسگگازد و یادآوری میمی

سأ ه ست که م شمرد  میبازتعریس آن چیزی ا شود که تعریس ددید ی نیروی کار بر

تن ا دستمزدها و سامات کاری بحکه آزار و تعارض دنسی، موانع مدا ت بازتو یدی و نه

می گگدودیگگتم بر  یز در ن متصگگگگا  را  بق ا یرد.هگگای  قیگگد   12«گ م ی وی بگگه 

سمی سرمایهمیفمینی شد که مبارز  با  شا با دهد و از داری را هدف قرار میتواند راهی

سود بیش سب  سی فو بر از رویکرد رقابت که در خدمت ک شد. نان ست بر بشر با تر ا

ستعارقحب نامرئی و اهمیت آن می   از کارهای بازتو یدی و ماطفی گوید؛ قحب نامرئی ا

و مراقبتی اسگگت که سگگبب تداوم و سگگرپا ماندن دامعه اسگگت که در رویکرد باکم به 

ی خدمات ها در ارائهشگگود و از نقش دو تد یل دسگگت نامرئی بازار نادید  گرفته می

کار کند و همچنین به راهکارهایی چون تقسگگگیم کار ددید و برابر در صگگگ بت می

شار  میو م خانیی سامات کار ا ستمزد راقبتی و کاهش  سیحویا فدریچی کارزار د کند. 

به خانیی را  کار  بهبرای  طا  کار مزدی مطرح میمنوان م تا  یو  قا ی  ند. وی ی انت ک

تن ا یک مطا به در کنار سگگگایر مطا بات  کار خانییپس دسگگگتمزد برای »گوید: می

ست که زمینی ددید سی ا سیا ست، بحکه دورنمایی  شایدکی برای مبارز  مینی ه از گ

 13«شود و ی به سود تمام طبقه است.زنان آغاز می

که که با کدام راهکار در با  بل مسگگائل بول توان گفت فارغ از ایندر ن ایت می 

گیری در قبال موافق یا ملا س بود )اگرچه که هرکدام از راهکارها موضگگگع کار خانیی

تواند سگگرآغاز بازبینی که افق چیسگگت( اما این ب ث میاسگگت و این« چه باید کرد؟»

ئههای چون نقش دو تب ث ئهها در ارا مامی و چیونیی ارا مات ادت خد ی آن، ی 

صحههایی در با  خصوصیب ث شدید فا ستثمار، کاالییی سازی و ت شدن طبقاتی و ا

شت راییان و م دکودک های خدمات ادتمامی و تبعات آن،  زوم ودود آموزش و ب دا

ی تأمین ادتمامی، تأسگگگیس م دکودک و رختشگگگویلانه و راییان، ضگگگرورت بیمه

ا  هشدن آن و نقش تعاونیهای اشتراکی، تقسیم مجدد کار خانیی و ادتمامیآشپزخانه

ش ستمزدی  صا  و... و بازیابی را  کار خانییدن یا د های ددیدی از مبارز  چون امت
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سرمایهبینجامد؛ مبابثی که امروز به د یل د انی ستم  سی سحطهبودن  ن ی آداری و 

توان ضگگرورت دارد بدان اندیشگگید  شگگود و مورد چند و چون قرار گیرد. در ن ایت می

ی زاندیشی قرار گیرد مبارز  و سوی گفت که اگر مف وم کار و طبقه و دنسیت مورد با

هایی هد کرد. می ر نهبلش نیز تیییر خوا تاریلی این مرزکشگگگی  توان از نمو ی 

، بوکی اشار  کرد؛ زمانی که شریل سند برگ میحیاردر فیس 2018فمینیستی به سال 

صیه می سلتبه زنان تو سبکرد که  شی و موفقیت در دنیای ک ن را  تریوکار ما یکو

اما در همان  14 یدن به برابری دنسگگیتی اسگگت )رویکرد فمینیسگگت  یبرال(.برای رسگگ

سپانیا در  سر ا سرتا ستی در  صا  فمینی شور را دچار  2018مارس  8سال امت این ک

به طا  بارز  و م ته کرد. و نومی دییر از م ی فمینیسگگگتی سگگگربرآورد. نومی سگگگک

که در راهپیمایی  دهندگان امتصگگا  فمینیسگگتی همرا  با پنج میحیون نفریسگگازمان

هان ند، خوا کت کرد عه»شگگگر نت و ستترکو  جام مارخ خشتتو بدون استتما ای 

سمی سی سرمایه« سک ساالری و  ضد ات اد پدر شورش و مبارز  بر  داری و خواهان 

ست یکدیگر  8در روز »همچنین امالم کردند که  شگگدند و ست به د مارس ما د

 15«.موقف خواهیم کردهای تولیدی و بازتولیدی را مدهیم و تمام فعالیتمی

 
  

 

ست  .1 ش سخنرانی در ن شدن کار خانگی»این متن برای  ستمزدی  سی د در  14/2/98در تاریخ « نقد و برر

اما به دلیل غیابِ اجباری ناشدددی اا بااداشدددت در گردامایی اوم ماو مه  ی  اا  ،گالری آ تنظیم شددددو ب د

 ردد   کردن م مندبرگزاری جلسدده، تیددمیم به انتشددار بخشددی اا آن گر تمض متن اارددر،  راتر اا مسدد له

صلهنمی صفحات برخی منابع رود و به دلیل گذشت امان و  ا شار آن  ستاری و انت ی تنظیم این متن تا ویرا

یق ی این مسددد له و تد تر درباروذکر نشددددو اسدددتض امیدوارر که  رصدددتی دیگر برای ن شدددتن متنی کامل

م دان دیگر به این ا او دسددت به  لی آن  ی  بیاید و بی  اا آن امیدوارر که عال منگیری درباروم رددع

ی انان به سدد ی راایاای آن منجر شدد د تا شدداید گامی ببرند تا به ت مل بیشددتر در باب این مسدد له و بدیل

 برداشته ش دض
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 احمد شاملو. یسروده« از زخم قلب آبائی»ای از شعر پاره .1
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صاد سیاس

نقد اقت
 

 د یدهبین شما کدام صیقل می

 1سالح آبائی را؟

 

 پریا رحیمی

 بررسی سه جریان موازی درون جنبش زنان ایران
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–ریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می

 (تولدی دیگرفروغ فرخزاد )
 

 (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردفروغ فرخزاد )–دهنده در گور خفته است نجات

 ه(پنجرفروغ فرخزاد )–ات را دهندهاز آینه بپرس نام نجات
 

ی زنان و نسبت آن با های حوزهسایبری اکتیویستهای ی الگوهای فعالیتمطالعه»

ای است که شهریور ماه سال پیش از آن نامهعنوان پایان 1«اکتیویسم در فضای واقعی

دسترنج حدود دو سال مطالعه و کار میدانی و درگیری  نامهدفاع کردم. این پایان

ی تنگاتنگ با اخبار و مسائل جنبش زنان بود. امروز با گذشت یک سال و نیم از جلسه

تر بایستم و مرور کنم توانم کمی عقبنامه و خروج از میدان پژوهش، میی پایاندفاعیه

سر گذرانده است. در متن تمامی اتفاقاتی را که جنبش زنان در چند سال اخیر از 

های اخیر، سه جریان فعلی درون گیریرو قصد دارم به میانجی اتفاقات و موضعپیش

 جنبش زنان را بازشناسی و ارزیابی کنم. 

ای در درون جنبش زنان مبارزه»ای با عنوان تر در مقالهسوسن طهماسبی، پیش

-نسل از فمینیستسعی کرده است تا چهار  3«2برای نهادینه کردن برابری

را شناسایی کند. همچنین، در برخی از دیگر  ۵۷های ایرانی پس از انقالب اکتیویست

های کمابیش مشابهی از دیگر فعاالن را شاهد بودیم تا با وگوها تالشمقاالت و گفت

چه در این های جنبش زنان را توضیح دهند. اما آنارجاع به تفاوت نسلی، دگرگونی

ی فمینیستی درون یم گرفت، نشان دادن همزمانی سه جریان عمدهمقاله پی خواه

برای این  -هرچند تقریبی  –توان تقدم و تأخری زمانی جنبش زنان است. گرچه می

                                                      
ی زنان و نسبت آن با های حوزههای سایبری اکتیویستی الگوهای فعالیت(، مطالعه13۹۷رحیمی، پریا ) .1

 ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران. نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشکدهاکتیویسم در فضای واقعی، پایان
2. Struggle within the Iranian women’s movement. 

زاده. ی محبوبه حسینای در درون جنبش زنان برای نهادینه کردن برابری، ترجمهمبارزهتا(، اسبی )بیسوسن طهم. 3

 جا.بی
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سه جریان لحاظ کرد، یا قسمی همایندی میان سن کنشگرایان و هر یک از این 

ن، موازی و گاه همپوش، ی نگارش این مقاله هر سه جریاها قائل شد، اما در لحظهجریان

زور گرچه کم وحاضر است. هر سهنامیم، حیاالطالق جنبش زنان میچه علیدرون آن

اهداف یکسانی دارند، و وجه  اند، دردهای مشترک ورمق در حال تالش و فعالیتو بی

 ها در راهبردهاست.تمایز آن

 های لیبرالطلب یا فمینیست( زنان اصالح1

طلب ریان نخست، اعضای کمپین یک میلیون امضا، زنان اصالحنمایندگان اصلی ج

سال امروز هستند. این اتحاد های میانگرای دیروز/فمینیستو برخی از جوانان چپ

ظاهر ها درون جنبش زنان گرچه بههای ارتودوکس و لیبرال«مارکسیست»شوم 

ریخی این مدعا متناقض و ناممکن، اما اساسًا دو روی یک سکه بوده است. شاهد تا

های سنتاً هایی را از هر دوی این سنگربندیکمپین یک میلیون امضاست که نام

خورم اید؟ من هم! من هم هر بار جا میمتعارض گردهم آورد. از این ادعا یکه خورده

ها رجمهبینم، پای تهای مشترک میطلب پای بیانیهوقتی نام رفقا را کنار دوستان اصالح

شود آش نذری پختن ها میالت و... مصداق آش شوربای این نوع همکاریو مجموعه مقا

ای از مطالبات رفرمیستی با ملغمه 1زنان کمپین و پخش آن بین در و همسایه.

 مراتب احزاب کمونیستی، با عطر و بوی سنت و پیاز داغ. سلسله

عاً غرض اشتباه. قطکمپین، تالشی ستودنی و اتفاقی تازه در زمان خود بود و البته پر 

های مختلف فعاالن را ذیل پرچم جنبش زنان نفی کنیم، آن نیست که همگرایی طیف

 های مشخص از وضعیتگیریاما هرگونه همگرایی باید برآیند گفتگوهای مکرر و موضع

د و گیرمشخص باشد. اول باید چاله را کند و بعد مناره را دزدید، وگرنه کمپین پا می

 خورد!شود و صادق باشیم، کمپین شکست میرضات و اختالفات بلند میبعد صدای تعا

خوانم، چه در این نوشتار مجازاً جریان نخست میکمپین یک میلیون امضا و آن

طلبان، به عفونت ترومای واکنشی اشتباه به یک ترومای تاریخی بود. پاسخ اصالح

                                                      
ها عنوان کردند که یکی از راهبردهای کمپین هایی که با برخی از اعضای قدیمی کمپین داشتم، آنطی مصاحبه. 1

 ری بوده است.ها طبخ و پخش آش نذشان میان تودهبرای طرح و بسط اهداف
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ها توش و توانشان را ا بود. آنها در انکار این ترومروی وضعیت زنان، اصرار آنواپس

درون جنبش « مارکسیست»های کنند. پاسخ مشابه چهرهصرف مدارا با این زخم می

هایشان بود. عدم نیز سر باز زدن از پذیرش ترومای سقوط شوروی و واژگونی آرمان

پذیرش این دو شکست تاریخی، همدستی این زنان سازشکار را با وضع موجود رقم زد. 

به کوری زدن و خاک پاشیدن به چشم دیگران بینا با هژمونیک ساختن این خود را 

ای اجتماعی است که حتی ای سیاسی نیست، مسئلهادعا که بحث زنان اساسًا مسئله

نیازی به تغییر کلیات قانونی ندارد، فقط کافی است با همکاری فقها در برخی احکام و 

  1قوانین تجدیدنظر کرد.

ی شاخص جریان نخست، دیگر جریان جنبش زنان انی، چهرهنوشین احمدی خراس

کند و از جمله بروزات این راستی میرا محکوم به همدستی با پوپولیسم دست

قطارانش . حال باید از وی و هم3داندرا مخالفت با نخبگان )ما؟!( می 2«فمینیسمشبه»

مردم گام بردارد و نه کم یک گام جلوتر از عموم پرسید، آیا نخبه منطقاً نباید دست

د؟! هایمان واپسگراتر باشنها؟ مبادا که نخبگان ما از پوپولیستتر از آنچندین گام عقب

انتخابات دوم خرداد و فضای ایجاد شده » گوید:ما در هیاهوی دوم خرداد می ینخبه

 و وقتی شکست 4«ی ستاندن حق به طرق قانونیدرخشانی بود در اثبات نحوه یتجربه

ای و رخدادهای کوی دانشگاه و دیگر ادبارش بر های زنجیرهی دوم خرداد با قتلپروژه

                                                      
آمیز، ی کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیضباره رجوع کنید به بیانیهتر در اینبرای بحث بیش. 1

 ی فمینیستی:قابل دسترسی در وبسایت مدرسه
http://www.feministschool.com/campaign/spip.php?article17 

ی ( ماهنامه13۹۸)خرداد و تیر  3۵ی اصطالحی که نوشین احمدی خراسانی در گفتگو با سمیه قدوسی در شماره .2

 های اخیر جنبش زنان استفاده کرده است. زنان امروز، در توصیف خیزش

 قابل بازیابی در این نشانی: 

https://noushinahmadi.wordpress.com/2019/10/07/ -احمدی-نوشین-با-زنان-مجله-گفتگوی

 خراسان/

، وبالگ نوشین احمدی دختران خیابان انقالب و پوپولیسم سیاسی (،13۹۷نوشین احمدی خراسانی ). 3

 .خراسانی

ای از نقد نظرات زنان مجموعه، به نقل از های مستقل زناناز محافل زنانه تا تشکلنوشین احمدی خراسانی،  .4

 .طلب )سازمان زنان هشت مارس(لیبرال و اصالح

https://noushinahmadi.wordpress.com/2019/01/19/دختران-خیابان-انقلاب-و-پوپولیسم-سیاسی/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2019/01/19/دختران-خیابان-انقلاب-و-پوپولیسم-سیاسی/
https://www.8mars.com/8MARS_BOOKS/Site-Bulotan-camping-may-2013.pdf
https://www.8mars.com/8MARS_BOOKS/Site-Bulotan-camping-may-2013.pdf
https://www.8mars.com/8MARS_BOOKS/Site-Bulotan-camping-may-2013.pdf
https://www.8mars.com/8MARS_BOOKS/Site-Bulotan-camping-may-2013.pdf
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همه و آخر از همه این زنان سازشکار مسجل شد، طرح رفراندوم برای تغییر قوانین 

ی ما( خود اصطالح نخبهاکتیویست )به-که فمینیستضدزن را پیش کشید. به جای آن

عد وزد تا بستد تا ببیند کوران حوادث از کدام سو میایتغییر را رقم زند، نخست می

تغییر موضع دهد. در بزنگاهی دیگر شاهد رویکرد مشابهی بودیم: در تنور داغ زمستان 

 نویسد، اعتراف، نوشین احمدی خراسانی از ظهور نسل جدید کنشگران اجتماعی می۹۶

ی نسل در پی رقم زدن جامعهها تند رفته، و شاید این کند که شاید در بدگویی از آنمی

و بعد که تب تند اعتراضات کمی خوابید، در مقام دانای کل  1مدنی نوینی است

و بعد که دیگر  2نویسد که چرا حرکت دختران خیابان انقالب گسترش نیافتمی

 3خواند.کلی افتاد دختران خیابان انقالب را فریفتگان پوپولیسم سیاسی میها بهوتابتب

زنند چون نویسد اگر مردان سنگ حجاب زنان را به سینه میاش میین مقالهو در آخر

  4شان در آن است.نفع

گراتر هستند، شان نیز واپسمعجزههای بینخبگان ما نه تنها از مردم که از امامزاده

وغمش را مصروف این کرده است که نشان دهد ی همکه جریان نخست همهدرحالی

الم مغایرت و با سیاست ربطی وثیق ندارد، اظهارنظرهای شهیندخت مطالبات زنان با اس

توان در تئوکراسی اسالمی کند که اساساً نمیمحرز می ۶و پروانه سلحشوری ۵موالوردی

                                                      
، وبالگ دختران خیابان انقالب و ظهور نسل جدید کنشگران اجتماعی(، 13۹۷نوشین احمدی خراسانی ) .1

  .نوشین احمدی خراسانی

، وبالگ نوشین احمدی چرا حرکت دختران خیابان انقالب گسترش نیافت(، 13۹۷نوشین احمدی خراسانی ) .2

 خراسانی

، وبالگ نوشین احمدی دختران خیابان انقالب و پوپولیسم سیاسی (،13۹۷نوشین احمدی خراسانی ) .3

 خراسانی. 

 .، وبالگ نوشین احمدی خراسانیواسطه و حجاب اجباریبی داریدین (،13۹۸احمدی خراسانی، نوشین ). 4

در گفتگو با  13۹4تیرماه  1۰ی رئیس جمهور در تاریخ شهیندخت موالوردی، معاونت وقت أمور زنان و خانواده .۵

 ایلنا گفت: دولت به احترام مراجع تقلید موضوع حضور زنان در ورزشگاه را پیگیری نکرد.

به خبرنگار نگام گفت: معتقدم در این  13۹۸مرداد  31طلب مجلس در تاریخ ی اصالحنمایندهپروانه سلحشوری  .۶

 ی سیاسی است.کشور حجاب یک مقوله

https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/03/06/دختران-خیابان-انقلاب-و-ظهور-نسل-جدید-کن/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/03/06/دختران-خیابان-انقلاب-و-ظهور-نسل-جدید-کن/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/12/18/چرا-حرکت-دختران-خیابان-انقلاب-گسترش/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/12/18/چرا-حرکت-دختران-خیابان-انقلاب-گسترش/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2019/01/19/دختران-خیابان-انقلاب-و-پوپولیسم-سیاسی/
https://noushinahmadi.wordpress.com/2019/05/16/دین%E2%80%8Cداری-بی%E2%80%8Cواسطه-و-حجاب-اجباری-نوشی/
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جاست که بار دیگر بوی پیاز داغ آش مسائل زنان را از دیانت و سیاست منها کرد. این

زنی با فقها و علما و خواست رات چانهشوند خاطشود و قطار مینذری کمپین زنده می

گذاران و مسئوالن و دعوت زنان پارک الله به تجدیدنظر در فتاوی و البی با قانون

 جریان زنان سازشکار! ی)!(گرایانههای نخبهتمشیت و باقی تالش

 یداری که خواهان زنانه کردن چهرههای لیبرال، این همدستان سرمایهفمینیست

ای متوسط به باال را به سینه و سقف شیشه یاند، فقط سنگ زنان طبقهدهمجلس هم بو

تنها  1زنند،ها را جاروب میشیشهاند از دیگر زنانی که این خردهزنند و چشم پوشیدهمی

مختص به جنبش زنان ایران نیستند. این تلقی جریان اصلی فمینیستی در سطح جهانی 

زند تا ها جا میدافع حقوق زنان و اقلیتخود را به عنوان نیروهای مترقی م

داری و دیگر ایادی انقیاد زنان و ستمکشان را خدمتیش به نظام جهانی سرمایهخوش

 توجیه کند.

به لطف همدستی خود با برخی از عوامل اصلی  2«فمینیسم موقعیتی و امر روزمره»

نیسم، آن لیسم از فمی، با تفریق رادیکا«سنگر به سنگر»ستم و با اتخاذ استراتژی فتح 

ها تالش و مداومت و بگیر و ببند را به جنبشی سترون بدل ساخته است. بعد از دهه

بینیم که حتی تالش در قالب اصالحات اجتماعی این جریان نیز زنان رفرمیست )می

های همان سنگر اول ها، زیر خاکروبههمچنان تبعات سیاسی برایشان داشته است( آن

 اند. وار شده، هنوز به سنگر دوم نرسیدهکه بر سرشان آ

ی من، تمامی نمایندگان این جریان که جملگی نامهشوندگان پایاناز میان مصاحبه

هیچ رودربایستی در پرسش از حیات جنبش از اعضای کمپین یک میلیون امضا بودند بی

اخیر جالی  ها در یک سالکه چندین نفر از آنزنان، رأی به ممات آن دادند )طرفه آن

ای توجهم را ها بودم، نکتهسازی متن مصاحبهوطن کردند(. هنگامی که مشغول پیاده

                                                      
ی نانسی فریزر، تیتی باتاچاریا، چینزیا آروتزا، ترجمه، هایی برای مانیفست فمینیستییادداشتتضمینی از  .1

 ، قابل دسترسی به نشانی:13۹۷مرجان نمازی، سایت نقد اقتصاد سیاسی، اسفندماه 

ی که نوشین احمدی خراسانی برای بیان روش و مشی فمینیستی خود گزینش کرده است. ر.ک: دو حاتاز اصطال .2

م ورزی فمینیستی، دختران خیابان انقالب و پوپولیسسم رودرروی اندیشهفمینیسال زندگی مشترک در کمپین، شبه

  خراسانی به نشانی:سیاسی، جملگی قابل دسترسی در وبسایت رادیو زمانه و وبالگ نوشین احمدی
https://noushinahmadi.wordpress.com 

https://pecritique.com/2019/03/06/مانیفست-فمینیستی-نانسی-فریزر-و-دیگران/
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شوندگان کالم یکی از مصاحبهتر بگویم من را بسیار متاثر کرد. تکیهصادقانه جلب کرد،

دهنده ی ساده اما تکانهای طوالنی حبس را استوار از سر گذرانده این جملهکه سال

 «تصوری ندارم از...هیچ »بود: 

 های مدنی( ناجنبش زنان و نافرمانی۲

چه در هیئت دختران خیابان انقالب یا دختران ورزشگاه آزادی یا دختر آبی و... آن

های مدنی هستند که هایی از نافرمانیویژه طی دو سال اخیر شاهد بودیم نمونهبه

به  «ای شدهاجتماعی شبکهجنبش »به بیان آصف بیات یا « ناجنبش»جملگی ذیل 

کند: اش را چنین معنا میشوند. آصف بیات اصطالح خودساختهبیان کاستلز شناخته می

ها به اعمال های جمعی کنشگران غیرجمعی اشاره دارند؛ آنها به کنشناجنبش»

نده های پراکبخشند کسانی که فعالیتمشترک شمار بسیاری از مردم عادی تجسم می

با  ندرتانگیزد، هرچند این اعمال بهان تغییرات اجتماعی بسیاری را برمیشاما مشابه

ؤید م "جنبش"شوند. اصطالح تشخیص و نهادها هدایت میایدئولوژی یا رهبرانی قابل

های اجتماعی های شاخص و مهم جنبشهای اجتماعی از مؤلفهاین است که ناجنبش

« دیگرگون برخوردارند. مندند، همان حال که از سرشتی متمایز وبهره

(,2013:14Bayat)1 

های اخیر گرچه انفرادی انقالب و دیگر نافرمانی_رو نافرمانی مدنی دختراناز این

مدنی  یبرآمده از جامعه اند اما نباید فردی قلمداد شوند. این شکل از کنشگری، نهبوده

ی ت کردن به جامعهی پش)برخالف باور احمدی خراسانی(، بلکه کاماًل بالعکس نتیجه

ی مدنی هستند. این مدنی و برآیند بحران دموکراسی، احزاب و جامعه

حامالن هویت مقاومتی هستند که سنگرهای مقاومت  2دختران/کنشگران به باور کاستلز

                                                      
1. Bayat, A. (2013). Life as politics: how ordinary people change the Middle East. 

Cairo: American University in Cairo Press. 
 ر.ک:  .2

، مترجم: مجتبی های اجتماعی و عصر اینترنتهای خشم و امید: جنبششبکه(، 13۹4کاستلز، مانوئل )

 پور، تهران: مرکز. قلی



 ؟دهید سالح آبائی رابین شما کدام صیقل می 520 

. اندزنی با نهادهای رسمی برساختهمراتبی احزاب و چانهخود را خارج از چارچوب سلسله

لب در ونشان هستند که اغنامهایی از کنشگرایان بیر بلکه شبکهها نه جنبشی پایداآن

 یای شده، محصول جامعههای اجتماعی شبکهزدن نام نیز نیستند. جنبشپی برهم

روایت پشت رو به هرگونه کالنهستند و از این -مدرن ی پستجامعه -اطالعاتی 

اند که ایی افقی از ارتباطاتهکنشگرایان این جریان فمینیستی دارای شبکه 1کنند.می

شکل گرفته است و از این سکوهای مجازی )و نه دیدارهای رودررو  در فضای مجازی

به سیاق کمپین یک میلیون امضا( به سکوهای مترو و به سکوهای تقسیم برق شهری 

 ها )فضای واقعی(. اند، به فضای مکانرسیده

 و کنندمی تجربه واقعی دنیای در را فردی سرخوردگی از احساسی نخست افراد،

 با و کنندمی اظهار 2ای،ارتباطی توده -های خود رسانه در را سرخوردگی این سپس

 هب که شودمی بدل مشترک دردی به شخصی اظهار این همدرد افراد میان بندیشبکه

 نافرمانی قالب در نفر نخستین پس 3نیست. منزوی و تنها که بخشدمی اطمینان فرد

 کنشی قالب در و کشدمی بیرون هاجریان فضای از را همگانی اعتراض این مدنی

 ضایف در اعتراضی کنش این بازنمایی با بخشد،می عینیت هامکان فضای در انفرادی

 و اپیدمیک شکلی به و دنبال را مبارزه روش و راه از شکل این نیز دیگران مجازی،

 خشم هک نفری نخستین و کندمی ابراز را خشم که اولی نفر. کنندمی تکرار ریزوماتیک

 که بخشندمی ایانگیزه و امید دیگران به سازد،می متعین را شده ابراز ترپیش جمعی

 واقعی فضای در ارگانیک روابط و حضور مجازی، تصاویر هایبازنمایی یدوره از پیش

. ندشومی ساخته کاستلز مطلوب «امید و خشم هایشبکه» سان،این. بودند آن دارعهده

 طی که داندمی ارتباطی فرایند همین را نوین هایجنبش یمشخصه وجه اصالً کاستلز

                                                      
حسن چاوشیان، ، مترجم: عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت هویت(، 13۸۹کاستلز، مانوئل )

 تهران: طرح نو.

 ، مترجم: حسین بصیریان جهرمی، تهران: علمی و فرهنگی.قدرت ارتباطات(، 13۹۶کاستلز، مانوئل )

 ، تهران: کویر. مدرنهای اجتماعی: کالسیک، مدرن، پستجنبش(، 13۹3رهبری، مهدی ) .1

2 .Communication-Mass Self - است نیاصطالح کاستلز ارتباطات خودگز نیا گرید یترجمه. 

، مترجم: مجتبی های اجتماعی و عصر اینترنتهای خشم و امید: جنبششبکه(، 13۹4کاستلز، مانوئل ) .3

 پور، تهران: مرکز. قلی
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 نبشج بخشالهام که ایشبکه فردگرایی. انجامدمی مدنی اعتراضی به شرزه شورشی آن

 خود ارتباطی یمن به که ایلحظه سازیشبکه با فردی سطح در خشم انفجار. شودمی

 نافرمان اما سرخورده افراد از گروهی تا کندفرصتی فراهم می شود،می ممکن ایتوده

 آن به و نیست استراتژی و رهبری تابع اجتماعی انفجار از نوع این. گیرد شکل متمرد و

 همدلی اینترنت، در آن ابراز و فردی، خشم احساس صرف چراکه. ندارد هم نیازی

 1.انگیزدبرمی را دردمندان دیگر از بسیاری

مدرن درون جنبش زنان نیز الجرم راهی جز به نومیدی جریان این جریان پست

رمق و مدرنیسم چون ژیژک، فرهنگ این عصر را بیبرد. منتقدان پستنخست نمی

داده در تکنولوژی و ارتباطات، کارکرد های رویدوشادوش دگرگونی»دانند. مرده میدل

ها شده است. از دید ژیژک، نفس ها، نمادها، و داللتشانهنفس و جامعه اسیر انفجار ن

)نجفی به « مردگی سیاسی ساختار یافته است.حول محور یادگار ]=فتیش[ی از دل

 2(2۵:13۹۵نقل از دالی، 

ای مؤید و مقوم همین پندار ام جملهنامهشوندگان پایانیکی از مصاحبه

 مدرنیستی مورد انتقاد ژیژک ارائه کرد: پست

دونم که باید ادامه بدیم من به سرانجام هیچ جنبشی امیدوار نیستم و می -

 انداز و امیدی ندارم. ولی هیچ چشم

این ناامیدی اما گامی بلندتر و البته رو به جلوتر از راهبرد فتح سنگر به سنگر و 

تدریجی جریان نخست است. ناامیدی، شهامت رویارویی با سیاهی شب است و نه 

در خواب خرگوشی و انکار زخم. نومیدی، پذیرش این واقعیت شوم و رؤیابینی 

 ی مدنی در گور خفته!دهنده است که جامعهتکان

تبعش سرکوب و اطفای آتش خشم آن با احکام سنگین رادیکالیسم جریان دوم و به

ع ی نفی وضکم رسیدن است به نقطهقضایی، قطع امید از امکانات موجود است. دست

                                                      
 ، مترجم: حسین بصیریان جهرمی، تهران: علمی و فرهنگی.قدرت ارتباطات(، 13۹۶کاستلز، مانوئل ) .1

محمدی، ، مترجم: مجتبا گلگشودن فضای فلسفه: گفتگوهایی با اسالوی ژیژک(، 13۹۵)دالی، گلین  .2

 تهران: گام نو
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جریان نخست. تنها از پس خشم و امید و « خانمی کردن»موجود به جای مماشات و 

های مکانات فردا اندیشید. جنبشتوان به بالقوگی ادوباره نومیدی است که می

شده گرچه مبتنی بر مطالباتی فردی و هویتی هستند، گرچه در مواردی حتی ایشبکه

د، اما دهنتکیه بر نوعی پوپولیسم ترامپیستی دارند و به شکل فُرادا تاوان پس می

چه هست و نباید باشد را صراحتاً نفی آیند، بلکه آنکم از موضع انکار درنمیدست

 کنند.می

زبان کسانی است که تشت  یگویی انگ پوپولیست و فاشیست اغلب لقلقه

جمهوری شود که ریاستدرستی یادآور میشان از بام افتاده است. نانسی فریزر بهرسوایی

ی مردم از بریدن قاطبه 1ی نولیبرالیسم پیشروست.ترامپ بیان گویای شکست پروژه

زن خود را ی کریه ضدخواهد چهرهگری میمشاطه نولیبرالیسم مترقی محیلی که با

  2بزک کند.

وجفت است. محبوبیت شدت جزماش بهچه فریزر به آن اشاره دارد، با بدیل وطنیآن

های اجتماعی در حاشیه و اقشار پایین های شوونیست و پوپولیست میان گروهچهره

و تسامح و اصالح و  های تساهلاقتصادی نشان از پشت کردن مردم است به سیاست

سازش و همدستی. این واقعیت که تحلیل انتقادی فریزر از فمینیسم لیبرال با واقعیت 

ای دوره یشدهموجود جنبش زنان ما بسیار همخوان است بیان مشدد سرشت جهانی

 کینزی فریزر این امکان را به ما-کنیم. نقد ضد وستفالیاییاست که در آن زیست می

سائل جنبش زنان ایران را در ترازی جهانی به افقی کلی گره بزنیم و با بخشد که ممی

داند یخوبی مروشمند به جریان سوم جنبش زنان امید ببندیم که به-یک نقد ساختاری

 ای جهانی است. نهایتا مسئله -رغم تکینگی خاص خودشبه-ی زنان ایران مسئله

 ( فردای جنبش زنان و دختران محبوس۳

                                                      
 شرق، قابل بازیابی در سایتی ی نیما پرژام، روزنامه، ترجمهپایان نولیبرالیسم پیشرو(، 13۹۶فریزر، نانسی ) .1

 .میدان

 ی محسن هویدایی، میدان. ، ترجمهچگونه چپ به استعمار لیبرالیسم درآمد(، 13۹۷فریزر، نانسی ) .2

 

http://medn.me/lvfy9
http://medn.me/lvfy9
http://medn.me/khy37w
http://medn.me/khy37w
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خوانیم، فعال زنان و فعال کارگری، فعال ا، در معرفی دختران در بند میاین روزه

ساده، معرف خصلت « و»زیست. همین زنان و فعال دانشجویی، فعال زنان و فعال محیط

توان گفت در حال پا گرفتن است. اعتصابی جریان سومی است که می-ائتالفی

نیست، تشکیالت جریان سوم  1تشکیالت، نزد دخترانِ بندی از جنس دورهمی و سمن

گرا و ها نه اسیر نگاه نخبهاز جنس اتصاالت سست اینترنتی جریان دوم نیز نیست. آن

 یتهانگارانه فریفها هستند و نه مانند جریان دوم سادهلیبرالسکتاریست فمینیست

شوند که بناست گل سفید آزادی و داری میهای مسیحایی نمایندگان سرمایهوعده

 ری را بر زلف دختران ایرانی بزنند. براب

دقیقاً هوشمندی جریان سوم در مقایسه با جریان نخست در گزینش اصطالح 

ساز ناجنبش زنان آشکار ی جریاندر نقد چهره« پوپولیست»به جای « اپورتونیست»

ک در ای کوچراستی که نیروهای بالقوه انقالبی را به جرقهاپورتونیسمی دست 2شود.می

 خیزد. کند، به اخگری که هیچ حریقی از آن برنمیم تن تحدید میحری

امروز جریان نوپای سوم، درحال یک رؤیابینی محال است، گرچه نباید فراموش کرد 

دهد نشان می 3چنان که ژیژکهر امر ناممکن نویدبخش رادیکالیسمی سیاسی است. آن

بخش و رادیکال د. امکانات رهاییآیاستعالیی بیرون می هر امر ممکن از دلِ یک ناممکن

خیزند. نمای سیاه زن در بند، خودبالقوگی فردایی روشن را بارور فردا از ناامیدی برمی

که، هر نوع امر ممکن بعدی، هر تالش بدیلی برای نمادین ساختن امر نتیجه آناست. 

فعل بال رادیکال سیاسی( از ناامیدی محض نسبت به امکان یواقعی )پدید آمدن سوژه

بنابراین هر نوع بازنمایی از امر واقعی، امکانی است که از دل همین آید. امروز برمی

 خیزد. ی امر واقعی برمیواقعیت رمنده

ای از نمادها، تواند تغییر کند نه به دلیل بازیگوشی معنا در شبکهسوژه می

ای زنان، سعی های اجتماعی شبکهمدرن، کنشگر جنبشی پستکه سوژهچنانآن

                                                      
 هاNGOنهاد های مردمای برای سازمانسرواژه .1

 ، نقد اقتصاد سیاسی.نژاد و حواریون اوعلیه فمینیسم اپورتونیست: مسیح علی(، 13۹۷زنگنه، نیکزاد) .2

3. Moolenaar, R. (2004). Slavoj Žižek and the Real Subject of Politics. Studies in East 

European Thought, 56 (4), 259–297. doi: 10.1023/b:sovi.0000043003.05995.3d 

https://pecritique.com/2019/02/07/علیه-فمینیسم-اپورتونیست-مسیح-علی%E2%80%8Cنژا/
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ی معانی )ساختن پرچم صلح از روسری( بازی داللتی بیافریند، بلکه کند با مصادرهمی

رقابل خطاب و استیضاح درون امر واقعی ی غیکند به دلیل آن هستهسوژه تغییر می

  1سازد.را متحقق می -امید صبح مقدر فردا  –که هر نوع عینیتی 

جریان سوم، برخالف چپگرایان مستحیل در جریان اول جنبش زنان، خودشان را 

کنند تا مآالً پیکار بر سر مسائل محدود به قاب تنگ تحلیل ارتودوکس طبقاتی نمی

ی خدمت به نظام سیاسی خاصی تقلیل یابد و حاتی در حاشیهمتوجه زنان به اصال

، آن کهی بورژوایی بودن، مگر آنای از جنبش برکنار شود به بهانهنتیجتاً هر مطالبه

 مطالبه، درخواست دستمزد کار تولیدی باشد.

های مقاالت و الی ترجمهجریان سوم جنبش زنان دارد دستان نحیف خود را از البه

دهد، این نوع از فمینیسم )اگر چنان که باز فریزر نشان میکند. آنمشت میها کتاب

اصالً بتوان الباقی را نوع فرض گرفت( میان سیاست هویت و سیاست بازشناسی تمایز 

ی سازد از بازشناسی مسائل فرهنگی، مسئلهبخش میشود؛ او تثلیثی رهاییقائل می

 2بازتوزیع اقتصادی و نمایندگی سیاسی.

های سازشکار در اکیداً اجتماعی کش جریان فمینیستبرخالف میل سرکش و ماله

و فرهنگی جلوه دادن مطالباتی ذاتاً سیاسی، تحقیر مطالبات فراگیری همچون حجاب 

فرهنگ »چندمی و غیرضروری، برآمده از شان به اموری شخصی، دستبا متصّف کردن

سرکش و نافرمان دوم که مطالبات  برخالف جریان 3،«فردگرایانه و ناجنبش دینی

سادگی به مسائلی قشری، هویتی و انتخابی شخصی تخفیف ی زنان را بهسطح آمدهبه

گرای نو خواند، کمینه بناست توان آن را فمینیسم چپدهند؛ جریان سوم، که میمی

                                                      
1. Daly, G. (1999). Politics and the Impossible. Theory, Culture & Society, 16(4), 75–

98. doi: 10.1177/02632769922050728 

 ی زنان،ی حمید قیصری، ماهنامه، ترجمهبخشی به روایت نانسی فریزررهایی(، 13۹۸برنشتاین، ریچارد) .2

 .33-24، 3۵ی شماره

 اشاره دارد به تحلیل نوشین احمدی خراسانی از حجاب اجباری در این مقاله: .3

 ، وبالگ نوشین احمدی خراسانی.حجاب اجباریواسطه و داری بیدین (،13۹۸احمدی خراسانی، نوشین )

https://noushinahmadi.wordpress.com/2019/05/16/دین%E2%80%8Cداری-بی%E2%80%8Cواسطه-و-حجاب-اجباری-نوشی/
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ا از ها و پاهای بلند قدرت رو دست 1تا هر امر جزئی را دردنشانی از یک امر کلی بداند

 هر دوی جیب و بدن زنان کوتاه کند. 

امید است که جریان سوم، مطالبات فراگیر زنان را به افقی کلی گره بزند، امر سیاسی 

های خاموش و بازتوزیع اقتصادی اتصال دهد و همبسته با دیگر را به بازشناسی گروه

مشترک های اجتماعی و همگام با مبارزات زنان دیگر کشورها علیه دشمن جنبش

  2تاریخی خود، به انترناسیونالیسمی فمینیستی بپیوندد.

 

                                                      
1 Žižek Slavoj. (2019). The sublime object of ideology. London: Verso. 

ا، نانسی فریزر، تیتی باتاچاریا، چینزیا آروتز ،فمینیستیهایی برای مانیفست یادداشتبرگرفته از تز دهم  .2

 .13۹۷، سایت نقد اقتصاد سیاسی، اسفندماه ی مرجان نمازیترجمه

https://pecritique.com/2019/03/06/مانیفست-فمینیستی-نانسی-فریزر-و-دیگران/
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نگاهی تحلیلی به مفهوم فموناسیونالیسم و ورود 

آن به مطالعات انتقادی زنان و جنسیت
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 مقدمه

 «جنوب» از سویه،یک بحث، این در البته و جهانی مهاجرت متأخر و عظیم خیل

 سالی چند جهانی، «شمال» به 1«خاورمیانه» و «نزدیک خاور» از خصوصاً و جهانی

 یزهحو کنشگران البته و محققان دانشگاهیان، مباحثات به را جدیدی مبحث که است

 سمفمینی انتقادی ماهیت از که انتقادی حثیمب است. کرده وارد زنان حقوق و جنسیت

 این شناسایی با تا کنندمی کوشش مندانشدغدغه و مبدعان و آمدهبر آن درون از و

 و ظهورش از را فمینیستی یجامعه آن، پیرامون جدل و بحث دهیشکل و پدیده

 سازند. آگاه باشند، داشته همراه به زنان جامعه برای تواندمی که عواقبی

 از گویایی و روان یترجمه کنون تا که 2،«فموناسیونالیسم» عنوان تحت پدیده، نای

 «نالیسمناسیو» و «فمینیسم» اصطالحات از ترکیبی است، نشده ارائه فارسی زبان در آن

 برای اما برده، کار به شکل همان به فارسی زبان در عموماً را نخست اصطالح که است

 3کنیم.می استفاده نیز «گراییلیم» معادل از گاه دوم، اصطالح

 در عموماً گرفته،صورت هایپژوهش قالب در و اخیر هایسال در فموناسیونالیسم،

 هایدولت عملکرد و نولیبرالیسم پیرامون هایبررسی و 4«هوموناسیونالیسم» کنار

 اصله،ح نتایج در آن از تریگسترده ابعاد تا گیرد،می قرار مطالعه مورد کنونی نولیبرال

 شود. گذاشته اشتراک به و شده شناسایی

 و پیدایش از مختصری یتاریخچه و پدیده، این چیستی به رو، پیش یمقاله در

 هایپژوهش و آثار به هم نگاهی و امپرداخته انتقادی زنان مطالعات یحوزه به آن ورود

 ام.داشته زمینه این در شده انجام

 ولیبرالیسمن خدمت در فمینیسم تجمیع با فموناسیونالیسم، اصوالً که این به توجه با

 کمر امروزی، جهانی یجامعه در زنان یتنیدهدرهم هایهویت از سوءاستفاده با و است

                                                      
عناوین اروپامحور خاور نزدیک و خاورمیانه بر اساس نزدیکی یا دوری این مناطق آسیای غربی نسبت به اروپا  .1

 اند.گذاری شدهنام
2. Femonationalism 

با توجه  گرایی،چه ما در ایران، از ملیهای بنیادین و ساختاری ناسیونالیسم با آنالبته توصیف و توضیح تفاوت .3

 شناسیم، موضوع این مقاله نیست.به سیر تاریخی آن می

4. Homonationalism 
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 و خود مرزهای میان در نولیبرال هایدولت یعالقه مورد قدرت مناسبات تقویت به

 که چه آن به نگاهی با نهایت در است، بسته اشستعمارینوا هایمرزگستری در البته

 )دیاسپورا(، ایرانی مهاجران میان در چه و مرزها داخل در چه ایرانی، یجامعه در امروزه

 پیرامون داشت خواهم مختصری بررسی است، وقوع حال در زنان حقوق یحوزه در و

  است. اهدافی چه کردن برآورده خدمت در و چیست ایرانی فموناسیونالیسم که این

 

 چیست؟ فموناسیونالیسم

 اصطالحات ترکیب از شد، بیان نیز مقدمه در که طورهمان فموناسیونالیسم،

 هنوز ند،کمی ایجاب شرایط و باید که چنانآن و آمده دست به ناسیونالیسم و فمینیسم

 نآ بتوان ایدش اما است، نشده وارد زنان و جنسیت زبانفارسی دانش و فارسی زبان در

 یبیترک چنین از استفاده است ممکن هرچند کرد، ترجمه «گراییملی - فمینیسم» را

 طالحاص یک نبود در بتواند شاید اما شود، واقع نقد مورد انگلیسی و فارسی واژگان از

 سازد. ترمشخص زبانانفارسی برای را آن معنای رسا،

 این مبدع و 2لندن، دانشاگاه میت،گلدسا در پژوهشاگر و اساتاد 1فاریس، آر. ساارا

 مفاهیم از ]سااوءساسااتفاده با گونهچه گرایان،راساات که دهدمی توضاایح اصااطالح،

 گام شاااانضااادمهاجرتی اهداف به نیل راساااتای در ها،آن پیچاندن و فمینیساااتی

 زا پس پناهجویان، سااایل ورود با مرتبط و متأخر ایپدیده پدیده، این و اندبرداشاااته

سیای در اخیر یدهه دو هایدرگیری ست. غربی آ ستان هادرگیری این ا  عراق و افغان

 یانسان یفاجعه و گرینظامی و ناآرامی گرفتار یکم،وبیست قرن آغازین هایسال از را

شی یفزاینده ناامنی و کرده  نجرم منطقه در جهادگرا نیروهای پیدایش به نیز آن از نا

ست، شده  ه،ماند باقی اکنون،هم سوریه، کشور از چه آن المث عنوانبه که شکلی به ا

 و درگیری این تاریخ بررساای نیساات. فروپاشاایده ایجامعه و اقتصاااد با ایخرابه جز

 هک طلبدمی مفصاالی اساانادی و محتوایی تحقیقی، کار ها،آن هایپیشااینه و هازمینه

 است. شده انجام کراتبه و عالی پشتکار با و وفور بهالبته

                                                      
1. Sara R. Farris 

2. Goldsmiths, University of London 
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رف تأثیر جنساایت، و زنان مطالعات یحوزه در تازه موضااوع میان، نای در  این صااف

 داومم سوءاستفاده بلکه نیست، جنسیتی و جنسی دگرباشان جامعه و زنان بر اقدامات

سم به و آنان «حقوق» از حاکم، هایابرقدرت و هاقدرت ست آنان از حمایت و دفاع ا  ا

 بخشند.می بدان نیز متفاوتی اَشکال و

 با مشترک اثری در و 2۰13 سال در ،رنارد لو املی و مارتو الیزابت  ،ژونه کساندرال

سی]تسی؟ گراییملی» عنوان صر 1بازپیکربندی جن سوالیته معا  که «گراییملی و سک
شریه در شر Politiques Raisons ین سی به شد، منت صطالح برر سی» ا  دموکرا

 هایاقلیت حامی که را غربی و اروپایی ی"ما" یک» که اندپرداخته 2«جنسااای]تسی
 بااا و بوده غربیغیر کااه دهاادمی قرار "آنهااا" یااک برابر در اساااات جنسااای

 Jaunait, Le) «.اساات شااده داده پیوند 4زدگیجنساایت و 3گراهراساایجنسهم

Renard, Marteau, 2۰13) 
 اروپای در رشااد حال در گرایراساات و نولیبرال هایدولت منتقد هایفمینیساات

 «جنساایتی و جنساای هایاقلیت» این حامی را «پذیرا غربف» که دیدگاه این رکزی،م

شورهای و معرفی سلمان ک سیجنسهم با را م  در کند،می یابیهویت «ذاتی» گراهرا

    اند.ردهک بررسی و شناسایی نولیبرالیسم، و فمینیسم زایآسیب و سمّی پیوند قالب

 

 زا حمایت یداعیه و ستیزیگراهراسی/فمینیسمجنسهم متناقض تقاطع

 زنان و گرایانجنسهم

 هم دست در دست از ناشی خطرات افزایش بر تأکید یادامه در فاریس، آر. سارا

 عنوان با را اثری ،2۰1۷ سال در سفیدپوستس، ]عموماً ناسیونالیسم و فمینیسم دادن

 در نویسنده خود قول به کرد. منتشر 5«فموناسیونالیسم ظهور زنان: حقوق نام به»

 هایدولت» عنوان با کنفرانسی از پس و 2۰1۰ سال اواخر از او کتاب، یمقدمه

                                                      
1 Reconfiguration 

2 La “démocratie sexuelle” 

3 Homophobie 

4 Sexisme 

5 “In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonationalism” 
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 لنده ماستریخت در که «محرومیت هایسیاست و جنسیت دولت: فمینیستی/مشکالت

 است. افتاده کتاب این نگارش فکر به شد، برگزار

 ار فموناساایونالیساام، یعنی کرده، ابداع خودش که را اصااطالحی کتاب، این در وی

یانملی میان تعاملی  های2 1فمینیسااات/فموکرات برخی و گراراسااات احزاب از گرا

 و تفکرات جذب درصاادد نولیبرالشااان، هایساایاساات با که کندمی معرفی برجسااته

 هستند. ایتالیا و فرانسه هلند، در مهاجرتضد و اسالمضد هایفعالیت

شکار تناقض نوعی را پدیده این فاریس، سی به سپس و داندمی آ  تلفمخ ابعاد برر

 دگرباشااان حقوق احقاق برای تالش تقاطع در تناقضاای» را آن من که پردازدمی آن

 تعریف «گراراست احزاب گراهراسجنسضدفمینیست/هم یکهنه موجودیت و جنسی

 کنم.می

ستفاده» همسویش، قدانمنت و فاریس نگاه از کوتاه توصیفی در فموناسیونالیسم،  ا

ستفاده و ستای در فمینیستی محتوای از سوءا  و میزبان یجامعه زنان "آزادسازی" را

 مساالمان مهاجر مرد" گفتمان، این در که اساات مردانی دساات از مهاجر، زنان البته

 «.شوندمی یابیهویت "وحشی

 یدرباره که ن،ادیا در هاجنس میان قدرت روابط و ساختار یمقوله بررسی قطع،به

 موضوع و نیست، مقاله این موضوع است، شده بسیار هایلفاظی و هاپردازینظریه آن

سم سیونالی سالم فمونا سالم، ستیززن ماهیت و هراسا سیار ظرفیت از ا سیبر برای ب  ر

 این مرکزی یهسااته اساات. دیگری ینگرانهجزئی و اندیشااانهژرف پژوهشاای قالب در

سی مقاله، ضوعم این برر ست و  احقاق و مطالبه و زنان از حمایت آهنگ و داعیه که ا

ستر یک در آنان حقوق سالم ب سالم و هراسا ستور زیرکانه )که ستیزا  هک شود(می م

سترنگین محجبه، زنان تعدادی کردن همراه با البته  ،گیردمی صورت «شرقی» و پو

 از مهاجران و شده منجر هاآن خاک در «غربیغیر» هایملت نوین استعمار به گونهچه

 میزبان یجامعه اجتماعی و اقتصااادی مناساابات ترینفرودساات در را کشااورها این

                                                      
1 Femocrat 

2 Female bureaucrat 
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صمیم و احزاب این و دهد،می قرار «غربی» ست سازانت  ضد هایکارزار گونهچه گرا،را

 کنند.می تقویت را خود مهاجرت

 فموناسیونالیسم موازات به هوموناسیونالیسم،

 بتواند، و باشد ضروری قسمت، این در 1«هوموناسیونالیسم» مفهوم به پرداختن شاید

 نان،آ ستیزیفمینیسم کنار در را گراراست احزاب گراهراسیجنسهم بر تأکید دلیل

 سازد. ترمشخص

 2وار،پ ک. جاسبیر که است اصطالحی ،«گراییملی - جنسهم» یا هوموناسیونالیسم

 سال در 3راتگرز، دانشگاه در جنسیت و زنان مطالعات استاد و کوییر ینظریه متفکر

 ستفادها با گرایانملی یسودجویانه مناسبات و فرایندها شناساننده و کرد معرفی 2۰۰۷

 سازیموجه ابزار بتواند تا بود جنسیتی و جنسی دگرباشان حقوق و موجودیت از

  و «اروپا»" که باشد هاییقدرت -اسالم برابر در موماًع- نژادپرستیف و هراسیبیگانه
 با را «مسلمان کشورهای» و «جنسیتی و جنسی اقلیت» از حمایت ضامن را «غرب»

 ,Direnberger, Kian and) "کنند.می یابیشخصیت شانگراهراسیجنسهم

2۰19) 
 ورداررخب فموناسیونالیسم به نسبت بیشتری قدمت از هوموناسیونالیسم اصطالح

 یاربس جنسیت، و زنان انتقادی یاندیشه فضای به ورود زمان از دلیل همین به و است

 است. گرفته قرار بررسی و بحث مورد تربیش

 پدیده این بررسی به بسیاری کنشگران و نگارانروزنامه اندیشمندان، پردازان،نظریه

 گذارد،می جنسیتی و جنسی دگرباشان حقوق یمطالبه در که تأثیری و آن چیستی و

 همتحد ایاالت جمهوری ریاست به ترامپ دونالد انتخاب از پس مثال، برای اند.پرداخته

 برخی گونهچه» که بود این جنجالی و مطرح مباحث از یکی ،2۰16 سال در آمریکا

 حالی در ،«کنندمی حمایت او انتخاباتی کارزار و ترامپ از جنسیتی و جنسی دگرباشان

 تفکر و کارزار این در حاضر افراد جانب از بسیاری تبلیغات و هاوعده ت،تصمیما که

 است. بوده شانهراسیدگرباش از حاکی آنان، میان رایج

                                                      
1 Homonationalism 

2 Jasbir K. Puar 

3 Rutgers University 
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 زیست 1«بهنجارسازی» در توانمی را هوموناسیونالیسم مبدأ و ریشه

 کرد. جستجو 2۰15 تا 2۰1۰ هایسال میان آمریکا، متحده ایاالت در خواهانجنسهم

 ،اوباما باراک توسط 2«نگو و نپرس» عنوان با سیاستی تصویب آن عطف قاطن

 اجرا به 2۰11 سال سپتامبر 2۰ تاریخ در که بود کشور این سابق جمهوریرئیس

 خواهانجنسهم علیه تبعیض اعمال و آزار مداخله، پرسش، گونه هر 3شد، گذاشته

 و کردمی اعالم ممنوع کشور این ارتش در را گرایان(دوجنس و هاگی ها،)لزبین

 این ایاالت کل در 2۰15 سال ژوئن در «جنسانهم ازدواج» ساختن قانونی چنین،هم

 یفضای اما شدند،می محسوب بزرگی هاییپیروزی زمانی بازه این در موارد این کشور.

 هب هایبرابری مقابل در تا کردند ایجاد آمریکایی گرایراست هایناسیونالیست برای را

 و ارانهدسرمایه هراسانه،بیگانه نژادپرستانه، هایسویه تقویت و تشدید در آمده، دست

 نکنند. فروگذار شان،گروهی و شخصی بریمنفعت

 کمپین از حمایت به که خواهانیجنسهم که دهدمی نشان تاریخچه این بررسی

 گرایلیم احزاب که تندهس پلتفرمی از برخاسته عموماً آمدند، بر ترامپ دونالد انتخاباتی

 برای پلتفرمی» اند:کرده ایجاد برایشان راست، الیهمنتهی در گرفتهجای

 و موجود منافع دلیل به که گرایانهملی تمایالتی با سفیدپوست، خواهانیجنسهم

 ضدنژادپرستی، مبارزات در انرژی صرف و دخالت برای لزومی ناپذیرشان،خدشه

 «.بینندنمی هراسیهضدبیگان و زدگی،ضدجنسیت

 ها،هوموناسیونالیست تفکرات میان پررنگی تشابه نقاط توانمی ترتیب، بدین

 یافت: آنان مشابه جریانات و هافموناسیونالیست

 یجنس دگرباشان و زنان گرا،ملی های«ایسم» این در که، آن ترایریشه و ترمهم اول،

 زنیا و اندعملی و نظری یاراده از یته و ضعیف هاییموجودیت و موجودات جنسیتی، و

 اریخیف ت ستم از بینش، این در سازتصمیم و پردازنظریه عامل دارند. «ناجی» یک به مبرم

 ابربر در مقاومت یمرحله از و است، آگاه جنسیتی و جنسی دگرباشان و زنان بر رفته

                                                      
1 Normalisation 

2 “Don’t Ask, Don’t Tell” (DADT) 

 گذاری شده بودپایه بیل کلینتونتوسط  1993دسامبر سال  21البته، نخستین بار در تاریخ  3 
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 و ابزارها در لشک تغییر با و کرده، عبور آنان به «برابر» حقوق یارائه و پذیرش

 افزایش راستای در ،«فرودست» هنوز و همواره موجودیتف این از خود، دستاویزهای

 کند.می استفاده خود سود

 طمربو مسائل که است این نولیبرال، نیروهای مشترک هاینوآوری از معنی، بدین

.R ) گیرد.می قرار گراراست گرایملی احزاب کاری یبرنامه مرکزیت در جنسیت، به

2017 Farris,) 

 فیزیولوژیک معیارهای به دهیتنوع و توسعه و سازیگسترده فشن، و مُد بخش در

 سیجن هایدوگانه از متفاوت هایسکسوالیته کارگیریبه ساختارهای طراحی زیبایی،

 توجیه د،انشده پیکرغول صنعتی به تبدیل که شکلی به مرد/زن، و نر/ماده جنسیتی و

 مانند زنان حقوق از حمایت نام به «غربی غیر» مناطق در ایدهه چند نظامی حضور

 احزاب کاری یبرنامه عناوین از دارد، ادامه چنانهم و افتاده اتفاق افغانستان در چهآن

 حقوق نام به «غربی غیر» مناطق در نظامی حضور توجیه مورد در است. مذکور

 انجام حال در مداوماً و شده انجام یمفصل و گسترده دانشگاهی و پژوهشی زنان،کارهای

 ینوشته 1،«امپریالیستی فمینیسم بازگشت» یمقاله به توانمی جمله از که است

 اشاره 2۰12 سال دسامبر در ،Anthropology Dialectical نشریه در 2طور سعدیه

 یلهحم از پس سال یازده ،«مسلمان افغانستانی زن از حمایت» ادعای بررسی به که کرد

 پردازد:می کشور این به ناتو

 که باشد بوده اخطاری باید زنان حقوق نام به افشغال و جنگ سال یازده
 جنایات به منجر راحتی به تواندمی لیبرال( چپ )و لیبرال گونهخطاهایچه

 یسازنده انتقادهای و شفاف و کافی شواهد که خصوص به شود؛ اسفباری
 11 در قطع به افغان زنان وضعیت که ددهمی نشان افغان )زنان( کنشگران

 هب باور عوض، در است. کرده پیدا تنزل جنگ/افشغال خاطر به و گذشته، سال
 وبخ کشور این زنان برای افغانستان در متحده/ناتو ایاالت جنگ که ایده این

                                                      
1 “Imperialist Feminism Redux” 

2 Saadia Toor 
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,Toor ) است. بوده نوسان در اصلی جریان هایلیبرال بین همواره بوده،

2012) 
 1،«ترور با جنگ و شدهحک فمینیسم» زمینه، این در برجسته تمقاال دیگر از

 نویسد:می چنین اشمقاله مقدمه در وی است. 2۰۰6 سال در 2هانت کریستا ینوشته
 درباره زیادی هایسراییداستان سفید، کاخ ،2۰۰1 سال سپتامبر 11 از

 اب جنگ» گفتمان گیریشکل جریان در است. کرده زنان آزادسازی و جنگ
 حتت افغان، زنان که کرد ستمی یدرباره لفاظی به شروع بوش دولت ،«ترور

 از یکی که کرد استدالل چنین و شدندمی متحمل طالبان رژیم حاکمیت
 به انسانی کرامت بازگرداندن و زنان حقوق احقاق جنگ، این اصلی اهداف

 تهگف للیالمبین یجامعه به چنانهم طالبان، رژیم سقوط از پس است. آنان
 رها رفت،می آنان بر که ستمی و خشونت از باالخره افغان، زنان که شدمی

 با جنگ» دستاورد ترینبزرگ چنان،هم بوش دولت بعد، سال سه اند.شده
 جمله از بسیاری، هایفمینیست داند.می افغان زنان بخشیرهایی را، «ترور
 و بدبین بوش، لتدو توسط 3شده جنسیتی ساختگی این به نسبت من خود

 گجن توجیه و «سازیاخالقی» برای طلبانهفرصت روشی را آن و بوده شکاک
 (Hunt, Rygiel, 2۰۰6) ایم.دیده

 اشاره بدان هم ترپیش که طورهمان جریانات، این مشترک و بارز یمشخصه دومین

 نگرایاملی ابزاری یاستفاده میان که است آشکاری تناقض عمدتاً و تضاد شد،

 ،فاریس دارد. وجود آنان واقعی باورهای و فمینیستی هایارزش از نولیبرال گرایراست

 جستجو فرانسه کشور در و میالدی، ۸۰ دهه آخر هایسال در را تناقض این بارز ینمونه

                                                      
1 “Embedded Feminism and the War on Terror” 

2 Krista Hunt 

3 (En)gendering of the War on Terror 

به معنای به ظهور در  engenderingسازی و فعل به معنای جنسیتی genderingنویسنده با بازی با اصطالح 

ساختگیف »مذکور استفاده کرده است. که من معادل  آوردن در زبان انگلیسی، این تیتر را برای مجموعه مقاالت

 ام.را برای آن به کار برده« جنسیتی شده



 

 

 فموناسیونالیسم، همبستگی فمنیسم و ناسیونالیسم نولیبرال 536

 به که کندمی اشاره 1کرفی شهر در ایمدرسه مسلمان دختر آموزدانش سه به و کرده،

 اکتبر 3 تاریخ در حجاب، کشف بر مبنی مدرسه مسئوالن درخواست پذیرش عدم دلیل

 از داندمی بارزی مصداق را واقعه این وی شدند. اخراج شانمدرسه از ،19۸9 سال

 «شدن حفاظت» به نیاز گفتمان، این در که مسلمانی و مهاجر زنان و موجود تناقض

 نام به آنان هایاستانداردسازی که حالی در دارند، مسلمان و اجرمه مردان برابر در

 این به انتخاب حق و آزادی «اعطای» ادعای خالف بر کامالً  سکوالریسم، یا و الئیسیته

 است. زنان

 در و افتدمی اتفاق جریانات این در هم هوموناسیونالیسم یدرباره مسئله همین

 حامی هایغربی ما،» ،«گراهراسجنسهم هایشرقی ها،آن» برابر در که حالی

 حق چون حقوقی رساندن تصویب به پیرامون جدال گیرد،می شکل «گراجنسهم

 جنس،هم هایزوج و مجرد زنان برای مصنوعی لقاح حق و جنسهم هایزوج ازدواج

 فراوان تأخیر با حقوق، این احقاق یدرباره گیریتصمیم و انجامدمی طول به هاسال

 2«پذیرد.می صورت دیگر، کشورهای بسیاری به بتنس

 یجنسیت و جنسی دگرباشان حقوق یدرباره لیبرال احزاب رفتار تناقض هاینمونه

 و هاافشغال ها،جنگ یا هراسی،بیگانه توجیه راستای در حقوق این از استفاده و زنان و

 کیی که دارد، را قعمی و ایریشه بررسی قابلیت و است بسیار خارجی نظامی هایتنش

 کردن محدود پیرامون نولیبرال هایسیاست با هاییدولت هایسازیتصمیم ها،آن از

 است. زنان برای بارداری به خودخواسته دادن پایان حق

 آمریکا متحده ایاالت در ترامپ-پسا دوران در خواهانجمهوری یوقفهبی هایتالش

 استناد نآ به توانمی که باشد مثالی بارزترین شاید حق، این درباره قوانین تغییر برای

 اسن ایشاخه یکمیته در جنوبی کارولینای خواهجمهوری نمایندگان اخیر اقدام کرد.

 این یجمله از دادند، مثبت رأی استثنا یک رد به که پزشکی امور در

 نعم ن،بدنشا بر کنترل بر مبنی خود یاولیه حق از را زنان که هاستگذاریسیاست

                                                      
1 Creil 

و حق لقاح مصنوعی برای آنها در این کشور، در سپتامبر  2۰13جنس در کشور فرانسه در سال ای همهازدواج زوج 2

 قانونی شد. 2۰19

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/south-carolina-abortion-ban-rape-incest-henry-mcmaster-a9168656.html
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 ای جنسی تجاوز از که زنانی که بود تبصره این شامل ترپیش الیحه، این 1کند.می

 بارداری از هفته شش گذشت از بعد حتی شوند،می باردار «محارم» با جنسی یرابطه

 اب سناتورها، این از یکی کش ریچارد دهند. پایان خود بارداری به توانست خواهند نیز

 این در به ،«کشیدمی را گناهبی انسانی موجود یک کار، این اب شما» منسوخ استدالل

 چنین در او، بدن بر حق و زن بدن زن، یمسئله است. داده مثبت رأی استثنا،

 هایسازیسیاست خدمت در صرفاً را زن بدن و شوندمی تلقی هیچ هاییاستدالل

 جنسی خشونت ربانیق که زنی یدرباره جااین در هم آن دهند،می قرار خود مصرفی

 دنش فرزنددار برای ریزیبرنامه گونه هیچ که حالی در شود،می باردار ناخواسته شده،

  ندارد.

 از کلینیک ۸۷6 کردن محروم آمریکا، متحده ایاالت کنونی دولت اقدامات دیگر از

 19۷۰ سال در که است Program2  X Title عنوان تحت ایبرنامه درمانی یبودجه

 دهش تصویب پزشکی، هایبیمه فاقد بیماران از مالی حمایت راستای در و کشور، این در

 ایانپ یدرباره جدید قوانین که هاکلینیک این تمامی ،جدید اقدام این اساس بر بود.

 دهند، ارجاع مرتبط مراکز به را خود مراجعان و نپذیرند را بارداری به خودخواسته دادن

 مختص دالر، میلیون 26۰ ساالنه، با برابر ایبودجه اند؛شده محروم بودجه این از

 درآمدکم زنان گروهی، هر از پیش و بیش آن، از محرومیت که درآمدکم هایخانواده

 نمونه دو فقط هااین 3کرد. خواهد محروم باکیفیت پزشکی خدمات از برخورداری از را

 هایتالش و زنان علیه هاییسیاست چنین که است آمریکا دولت در اخیر اقدامات از

 با هم دیگر کشورهای در دست این از اقداماتی و دهد،می و داده نجاما فمینیستی

 است. افزایش حال در روزبهروز هاییدولت چنین

 

  

                                                      
1 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/south-carolina-

abortion-ban-rape-incest-henry-mcmaster-a9168656.html 
2 https://www.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/index.html 

3 https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/10/22/abortion-clinics-lose-

federal-funding-trump-title-x-rule-report/2452450001/ 

https://www.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/index.html
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/10/22/abortion-clinics-lose-federal-funding-trump-title-x-rule-report/2452450001/
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/south-carolina-abortion-ban-rape-incest-henry-mcmaster-a9168656.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/south-carolina-abortion-ban-rape-incest-henry-mcmaster-a9168656.html
https://www.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/index.html
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/10/22/abortion-clinics-lose-federal-funding-trump-title-x-rule-report/2452450001/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/10/22/abortion-clinics-lose-federal-funding-trump-title-x-rule-report/2452450001/
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 «ایرانی فموناسیونالیسم» ظهور

 لزومهب تواننمی را فموناسیونالیسم یپدیده شد، گفته کنون تا چه آن به توجه با

 نولیبرالیسم خدمت در تنها نه فموناسیونالیسم، دانست. ملی سطح در ایپدیده

 هایتسیاس ترویج یوسیله بلکه گیرد،می قرار )عموماً( زنان علیه داخلی یگرایانهملی

 است. دیگر کشورهای در غیرنظامی، و نظامی مداخالت طریق از جویانه،مداخله خارجی

روزرسانی شده ناسیونالیسم ی بهتوان در قالب نسخهفموناسیونالیسم را می

زده نیز مورد ارزیابی قرار داد. یا دست کم، آن را یکی از پسامدهای جنسیت

از  گرفته و بدین شکل« ملت»را در خدمت تولید « زنانگی»ناسیونالیسمی نامید که 

ین کنند. ااستفاده می« ملت»دهی به مفهوم ی زن، در راستای شکلو سکسوالیته تَن

ده آزاشناس و پژوهشگر و ، جامعهلوچیا دیرنبرگربحث، در مجموعه مقاالتی، با نظارت 
ملت و ساخت جنسیت، بدن و -دولت»شناسی، تحت عنوان ، استاد جامعهکیان

تفصیل ( منتشر شده، به2۰19در سال جاری )که « سکسوالیته: ایران، ترکیه و افغانستان

 بررسی شده است.

گرایان در این از جمله موضوعات مورد توجه در این مجموعه، چگونگی تالش ملی

ی، شدگسازی و مدرنسه کشور، برای استفاده از زنان به عنوان اهداف و ابزار اصلی مدرن

ار طبقاتی قدرت میان دو زمان تغییر هنجارهای جنسیتی، به منظور حفظ ساختو هم

 جنس است.

 ساخت در اما اند،کرده بازی ملی هایجنبش در اساسی نقشی زنان دیدگاه، این در

 در ،گراملی نگاه این است. بوده ناچیز بسیار شانسهم یا نداشته سهمی ملت،-دولت

 را خود دنیای و شده وارد جامعه عمومی سپهر به تا خواهدمی زنان از که حال عین

 موقعیت ،«حیا» چون جدیدی نسبتاً مفاهیم تعریف با زمان،هم اما دهند، گسترش

 هدرج شهروندی» نوعی آنان به و کرده بازتعریف را مردان به نسبت آنان «فرودست»

 (Direnberger and Kian, 2۰19) کند.می اعطا «دو

 اند،ردهک عریفت گرایانملی که جدیدی هنجارهای این که شد غافل نباید نکته این از

 یشیعه فارسف زن» هویت مبنای بر ایران، جامعه چون ایجامعه در و بوده مرکزگرا

 شود.می تعیین «گرادگرجنس شهرنشینف
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 قرار بررسی مورد شدهذکر ترپیش قالب در بخواهیم اگر را ایرانی فموناسیونالیسم

 و مداخله حامی مرکزگرای هایفمینیست اخیر جریانات به -باید و - توانیممی دهیم،

 کشور داخلی سیاسی امور در کالن، بُعد در ها،ابرقدرت و خارجی هایقدرت حمایت

 بپردازیم. زنان، مسائل در آن، ترجزئی بُعد در و ایران

 طلبانه،جنگ خارجی هایسیاست با همگام که «فمینیسمی» چنین فضای در

 تا شده دستاویزی به تبدیل ،حجاب انتخاب حق عمده صورت به و زنان یمسئله

 خود هایسیاست احقاق و اعمال راستای در و آن، منافع از مشخص، سیاسی جریانات

 ؛دیگریمیک روبروی متخاصم اردوگاه دو گیریشکل شاهد اکنونهم کنند، استفاده

 با که بیندمی 1ایطلبانهفرصت فمینیسم به «آلوده» را دیگری یکی، که هاییاردوگاه

 خصش یک نگاه ،«گریمنجی» فرهنگ بر تکیه با و ،«اجباری حجاب» موضوع بر زتمرک

 نگاه ،«حامی» و «مرید» عنوان به او اطراف در را افرادی و «رهبر» و «مراد» عنوان به

 زنان «منجی» را «خودخوانده رهبر» این و کندمی معرفی زنان جامعه غالب و اکثریت

 داند.می ایران

 باارزش مفاهیم از هافموناسیونالیست یسوءاستفاده یارهدرب ترپیش چه آن

 -یفمینیست کنشگری و علم طریق از مختلف هایدهه در شدهتئوریزه -فمینیستی

 البته که است بررسی قابل ایرانی فموناسیونالیسم یدرباره دیگری ابعاد در شد، گفته

 به ملت، آن ]خودخواندهس نماینده را خود که هستند «ملت» میان از گروهی بار این

  دانند.می زنانش خصوص

 یجامعه اخیر فضای در که، آن یکم کرد. توجه نکته دو به باید مبحث این پیشبُرد در

 حقاقا برای مختلف هایزمینه در که هاییتالش و فمینیستی کنشگری عرصه و ایران

 توسط «انقیاد و ارتجاع» یهوشمندانه دوقطبی تعیین شود،می ایرانی زنان حقوق

 اردوگاه دو میان مرزبندی برای عطفی نقطه ایران، داخل در زنان حقوق منداندغدغه

 ،دیگری و ایران در فعلی حاکمیت یعنی قدرت، قطب دو با مشخص مرزکشی و مذکور

 یجامعه» مفهوم به بتوان اینجا در شاید بود. «اپوزیسیون» حامی غربی هایقدرت

 جریان در اشسیاسی مختلف هایگروه میان بازی که ایهجامع کرد؛ رجوع «نمایش

                                                      
1 Opportunist Feminism 
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 جایی نقد و تحلیل شرایطی، چنین در باشد. آن فضای بر غالب بتواند یک هر تا است

 سلطه تحت راهکار ها،آن مطالبات و زنان آوردن در انقیاد به و کندنمی باز خود برای

 آید.می بر تکثر فحذ و سرکوب خدمت در اندیشه، که است ایجامعه درآوردن

 گشت حضور به اعتراض در تهران، دانشگاه دانشجویان تجمع در 1ایشعارنوشته

 )و 139۸ ماهاردیبهشت 23 در دانشجویان، حجاب کنترل جهت دانشگاه، این در ارشاد

 و چیستی به پرداختن مقصود، اینجا، در شد. برانگیزبحث سال(، همین آذر 16 در بعداً

 یک هب تبدیل و کرده عبور فردی سطح از مسئله، که چرا نیست، صخا نام یک کیستی

 کنش یک قامت در جاییآن ،«انقیاد و ارتجاع» تعیین البته، و است. شده جریان

 یجامعه این با را خود نسبت عرصه، این دیگر بازیگران که شودمی بررسی قابل هوشمند

 تمایز حذف سازی،قطبی هب و ساخته مشخص آن در موجود قدرت هایقطب و نمایش

 .شوندنمی متوسل دست، این از و دیگری از نجات برای یکی به زدن چنگ تکثر، و

 نشگریک» مبحث بر تمرکز با زنان، حقوق پژوهشگر و کنشگر زاده،عباسقلی محبوبه

 این طبیدوق غیر بازیگران باور به که کندمی مطرح را نقدی بارهاین در ،«گونهسلبریتی

 رارق «هاسلبریتی» فعالیت برابر در را مدنی یجامعه فعالیت او است. شبیه صحنه،

 پاسخگو، ایجامعه عنوان به مدنی، یجامعه هایکنش کهاین بر تکیه با و دهدمی

 این رد مهم ایمسئله به است، موقت هاسلبریتی هایکنش کهحالی در است گیرانهپی

 دست در را اجتماعی هایحرکت رهبری هاسلبریتی اگر…» که کندمی اشاره بحث

 قدمعت زمینه این در او ...« است ناپایدار که چرا باشد خطرناک تواندمی این بگیرند،

 ورکش از خارج سلبریتی اما است، مشخص هایشریشه کشور داخل سلبریتی» است

 ظهور ایپروژه چه با و ایسیاسی گروه چه توسط شرایطی، چه در نیست معلوم اصالً

 2«دهد.می فراخوان حرکت یک به اجتماعی هایشبکه در را مردم و کرده

 بگوییم بهتر یا - ایرانی فموناسیونالیسم مقابل ینقطه که گفت توانمی

 یغرب حامیان و ایرانی عمدتاً نیروی دارای که چرا ،«غربی-ایرانی فموناسیونالیسم»

 زنان، وقحق گیریبازپس یا گیریپس برای تالش در که هستند هاییفمینیست -است

                                                      
 »علینژاد و گشت ارشاد، یکی با دوربین و یکی با چماق، دو سوی یک ارتجاع علیه زنان« 1

2 https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-47617264 

https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-47617264
https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-47617264
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 )اشتغال، برابر اقتصادی حقوق از را آنان که زنان یدرباره مرتجع نگاه و خود میان

 از خروج طالق، )حضانت، برابر خانوادگی حقوق امن(، زایمان مرخصی برابر، دستمزد

 اجتماعی تأمین و رفاه ورزشی، هایاستادیوم به )ورود برابر تماعیاج حقوق و کشور(

 که زنان یدرباره مُنقاد نگاه چنینهم و کند،می محروم حجاب( انتخاب غیروابسته،

 دهد،یم قرار طلبیتحریم و طلبیجنگ و نوین استعمار دست ابزار را آنان مسائل و زنان

 قطب دو این از یک هیچ قربانی را خویش هدف و کشیده مبرهن و روشن مرزهای

 کنند.نمی قدرت

 د،ش ظاهر عرصه این در ایرانی فموناسیونالیسم دست به که هاییپدیده از یکی

 مفهوم از سوءاستفاده با ،«خواهآزادی زن» برابر در «مُرتجع زن» یدوگانه تشکیل

 ردیف سنتی صولا گرفتار که است زنی مرتجع، زن تعریف، این ذیل بود. 1«خواهرانگی»

 قصد خود، شخصی باور از فارغ و داشته باور «کامل حجاب» به و است اجتماعی و

 از نهی و معروف به امر نوعی را آن البته و دارد نیز را جامعه زنان دیگر به آن تحمیل

  که است زنی چارچوب، این «خواهفآزادی زن» مقابل، در کند.می قلمداد نیز منکر

 درجه «دشمن» را مرتجع زن و دانسته «غرب» از گرفتهوام ایدرنیتهم را خود «مُنجی»

 هایتیپ اگرچه داند.می ارتجاع برابر در سالحش را «اختیاری حجاب» و خود، یک

 ما یکنون شدهقطبی یجامعه در عینی واقعیتی بلکه انتزاعی، تنها نه شده،تشریح

 و دیگریک عدوی دوقطبیف  این ادایج دارد، موضوعیت میان این در چه آن اما هستند،

 ینا از یکی فرماندهی توسط عناد این تقویت و «خواهرانگی» عنوان تحت جو،ستیزه

 هاست.قطب

 ،آن پیرامون شعارهای و ،«خواهرانگی» مفهوم از استفاده در غشوغل با گفتمان این

 از دو هر که 3،«است سیاسی امر شخصی، امر» یا 2«است قدرتمند خواهرانگی،» نظیر

 و اریباز فمینیسم به تبدیل را خواهرانه فمینیسم اند،فمینیستی دوم موج ابداعات

                                                      
1 Sisterhood 

2 “Sisterhood is powerful” 

3 “Personal is Political” 



 

 

 فموناسیونالیسم، همبستگی فمنیسم و ناسیونالیسم نولیبرال 542

 2پیس دانشگاه در ارتباطات مطالعات استادیار 1زاسلو، امیلی که طورآن کند.می کاالیی

 صلی،ا جریان هایرسانه در فمینیسم تنزل باب در کتاب، یک از قسمتی در نیویورک،

  ممفهو «سودآور جریانات» به «اجتماعی هایجنبش» تبدیل روند رد کند،می توصیف

 (,Zaslow 2017) شد. داده تنزل 4،«قوی دختر» به 3«خواهر»

 ها،دوقطبی از استفاده از پس که است این داد، قرار توجه مورد باید که دوم ینکته

 و قرارا با نیز شخص هر حکم که - دیگریک علیه «باطل و حق» هایجبهه ایجاد و

 کیی در ناچاربه و باید، نهایت در و شودمی تعیین «حجاب» یمقوله به نسبت اعتراف

 رب تأکید و «خواهرانگی» مفهوم از جریان این یاستفاده – بگیرد قرار دسته دو این از

 «.سوءبرداشت؟ یک یا است سوءاستفاده یک» آن

 زا سوءاستفاده نخست، داد. نسبت دو هر به توانمی را ایرانی فموناسیونالیسم

 یاناتجر حضور که شرایطی در ،-هاستفموناسیونالیست اصلی روش چه آن- فمینیسم

 نیست، انکار قابل ایران امروزی یجامعه در فمینیستی مباحث تب و فمینیستی متنوع

 و یهچندال و منعطف انتقادی مکتب یک از فمینیستی نگاه و کنشگری نتیجه در و

 صورت به شده پرورانده و مشخص فکری هایچارچوب دارای ریکه که چندشاخه

 و جدید هایشرتتی روی نوشته این با شعارگونه فمینیسمی به است، نظری

 فمینیست باید همه ما» که شودمی تبدیل 5دیور کریستین کمپانی برانگیزجنجال

 شاندهکابتذالهب فمینیسم به طعنه برای دیور شرتتی از استعاری مثال این 6«.باشیم

 تفمینیس تواندمی زیبایی، و مد صنعت اصوالً آیا» که را بحث این و و رودمی کار به

 ضد هایفمینیست پاسخ است. کرده تبدیل برانگیزیجنجال هایسوژه به «خیر یا باشد

 نچنی تولید که دارند باور که چرا است، مطلق «نه» یک پرسش، این به داریسرمایه

 یدغدغه و شده ترحساس آن به زنان اکنونهم که است چیزی آن از ستفادها پوشاکی،

                                                      
1 Emilie Zaslow 

2 Pace University 

3 Sister 

4 Girl Power 

5 Christian Dior 

6 “We Should All Be Feminists” 
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 از یرد که کنیم تولید زنان برای را کاالیی» کنند:می حس آن به نسبت تریبیش

 ییکاال مصرف به ترغیب را زنان» گویاتر، زبان به یا «باشد آن بر نیز آنان هایدغدغه

 سمفمینی برای توانمی را استعاره این «.اشدب نیز آنان هایدغدغه به شبیه که کنیم

 برد. کار به نیز ایرانی فموناسیونالیسم یاستفاده مورد شدهکاالیی

 قالب در که خواهرانگی چونهم فمینیستی، هایارزش از استفاده این از ایوجهه

 هب - اجتماعی علوم در مفاهیم سازیسطحی روند در است، بررسی قابل سوءبرداشت

 این که تریبونی و اجتماعی هایشبکه ابزار از استفاده با و - هاآن سازیادهس جای

 نای افتد.می اتفاق دهند،می شانتخصص عدم یا تخصص از فارغ اشخاص، به هاشبکه

 است ایپژوهشی منع و ناداری یثمره فمینیستی، علوم به متعلق مفاهیم سازیسطحی

  و داشته، جریان سکسوالیته و جنسیت علم فضای در ایران، داخل در خصوص به که

 و بدن تساخ بحث است. کرده «منتقد فمینیسم» جایگزین را «سلبریتی فمینیسم»

 زه،امرو که است کمبودی چنین بارز هایمصداق از یکی «بدن بر حق» و سکسوالیته،

 نیستفمی محوریواقعیت و مشروعیت از بلندتر را «سلبریتی» فمینیست صدای و سر

 مباحث از یکی «بدن بر حق» رساند.می جامعه عموم گوش به پژوهشگر و یلاص

 ای برقراری حق» ،«بارداری به خودخواسته دادن پایان حق» بر باید که است جنجالی

 رب حق» ،«زن تمکین لزوم چون قوانینی فشار بدون جنسی یرابطه نکردن برقرار

 «زیبایی هایکلیشه جای به یسالمت اصول بر تأکید» ،«پوشش یآزادانه انتخاب

 کنکاش و بحث از حاصل نتایج و شده دور هابرنامه و اهداف این از اما باشد، متمرکز

  نای عواقب و روند با واقع به که ندارد محروم طبقات زنان برای دستاوردی آن، پیرامون

  درگیرند. «ناحقی»

 دهگستر و عمیق احثاتمُب پیرامونشان توانمی که هستند هایینمونه فقط هااین

 اما ند،نباش شدهریزیبرنامه فموناسیونالیسم مستقیم مصادیق شاید که چرا داد، انجام

 در چه آن کنند.می بازی پدیده این تقویت روند در اساسی نقشی ناخواسته یا خواسته

 التزام عدم و/یا شناخت عدم مصادیق که است این است، اهمیت حائز جا،این

 به رد واقع به که است فمینیستی هایارزش و اصول به ایرانی هاییستفموناسیونال

 د.کنننمی کوتاهی آن، نولیبرال هایدولت و داریسرمایه به فمینیسم درآوردن خدمت
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 گیرینتیجه

 وعیمتن و مختلف هایقالب چنینهم و آن مختلف ابعاد و فموناسیونالیسم بررسی

 یاربس یابد، شکل تغییر و گرفته شکل شده، ظاهر هاآن در تواندمی پدیده این که

 اتجزئی این به که است ایجداگانه بررسی مستلزم یک، هر شناخت و است گسترده

 مورد توانمی اقتصادی، و اجتماعی سیاسی، ابعاد در را فموناسیونالیسم بپردازد. تربیش

 کرد. ناساییش نیز را هاحوزه این از یک هر بر آن تأثیر و داد قرار مطالعه

 و مختلف موضوع سه به مفید اما مختصر پرداختن شاید گیری،نتیجه عنوانبه اما

 هابدان نیز اصطالح این مبدع فاریس، سارا که - مبحث این در دیگریک از متفاوت

 دبتوان - برشمرده فموناسیونالیسم شناخت اصلی و مهم ابعاد از را هاآن و کرده اشاره

  کند. برآورده را آن نگارش از هدف و بدهد مقاله این به ترجامع صورتی

 طریق از میزبان، جوامع در مهاجر زنان جذب برای تالش موضوعات، این از یکی 

 ایپدیده عنوان به مهاجرت، گرفتن نظر در با است. فموناسیونالیستی هایفعالیت

  رهایکشو به «توسعه حال در» کشورهای از - جااین در حداقل – سویهیک

 مسئله این بر آموزشی بخش در مقصد، مهاجرپذیری هایسیاست ،«یافتهتوسعه»

 متولدشدگان اجتماعی و شخصی رفتاری اصول و فرهنگ با را مهاجران که است متمرکز

 «2«شدن آداپته» رایج عنوان با که چه آن سازند. آن جذب را هاآن و کرده آشنا 1بومی،

 هب فرهنگی آموزش از وقایع، و هافعالیت از ایمجموعه یدربرگیرنده شود،می شناخته

 هاستآن به غیررسمی اجتماعی و رسمی قانونی فشارهای ایجاد تا ورود بدو در مهاجران

 یجامعه عادات اساس بر و سپرده فراموشی دست به را مبدأ اجتماعی عموماً  عادات تا

 و یشخص آداب و سنن و رسوم تا پوشیدن، لباس یشیوه از عاداتی کنند. رفتار جدید

 نقش شوند. «تجدید» باید جدید مرزهای به ورود از پس که غیره و مذهبی و خانوادگی

 مشکالت که است این مهاجر، زنان «منجی» عنوانبه میان این در فموناسیونالیسم

 اصیل مذهب و رسوم و عادات از ناشی و خودش، فرهنگ در را مهاجر زن فرهنگیدرون

 را غربی و اروپایی ی«ما» بودن «حامی» نقش تا کند تالش و کرده معرفی وی مبدأ

                                                      
1  Native-born 

2 Adapter 
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 رتکث که گراراست نولیبرال هایدولت برای هزینهکم و ساده روشی نکند؛ فراموش

 تابند.برنمی خود یاداره تحت مرزهای در را مذهبی و فرهنگی

 به «شدههزنان» مهاجرت «سیاسیف اقتصاد» مباحث گسترده، بسیار و دوم موضوع

 ارگرک» سیستم یپایه بر چیزی هر از بیش که است، غربی اروپای به خصوصبه غرب،

 شده پیاده شمالی اروپای در دوم جهانی جنگ از پس که است شده طراحی 1«مهمان

  بود.

 یدهه اواسط در که - غربی اروپای به زنانه مهاجرت رشد اجتماعی، علوم زبان به»
 حالی در بود؛ س…] مهمان کارگر سیستم غیرعمدی عواقب از - شد آغاز میالدی ۷۰
 مقیم مهاجران بازگرداندن هایبرنامه و مهاجرت جدید جریانات توقف هایسیاست که

 از استفاده و مهاجر کارگران تقلیل نظیر اهدافی ،19۷3 سال اقتصادی رکود از پس
 ]در بومی کارگران میان بیکاری کاهش منظوربه "اطمینان، سوپاپ" عنوان به آنان

 همان در تا گرفتند تصمیم مهاجران از تعدادی اما داشت، دخو پس در مقصدس کشور

 .R) «کنند منتقل جابدان نیز را خود هایخانواده و همسران و گزیده اقامت کشور

Farris, 2۰1۷.) 

 و 2آرنریچ باربارا مباحثات در فموناسیونالیسم و زنان مهاجرت مسئله، این ارتباط

 خدمتکاران کودک، پرستاران جهانی: زنان» وانعن با ایمقاله در 3هاچشیلد آرلی راسل
 توضیح شد، منتشر 2۰۰3 سال در که 4جدید اقتصاد در جنسی کشیبهره قربانیان و

 توصیف چنین جدید، اقتصاد در «اول جهان» نقش مقاله، این در است. شده داده

 شود:می

 حتی و افتنظ آشپزی، در ناتوان جانب، به حق نازپرورده، - خانواده سنتی مردان»
 «.-هایشجوراب کردن پیدا
 به: شبیه است چیزی اقتصاد، این در فقیر کشورهای نقش مقابل، در و

                                                      
1 Guest-worker 

2 Barbara Ehrenreich 

3 Russel Arlie Hochschild 

4 “Global Women: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy” 
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,Ehrenreich ) «.-گذشته خود از و مراقب صبور،- خانواده سنتی زنان»

2003 Hochschild,) 
 ارک تقسیم مبنای بر ،«جهانی جنوب» و «جهانی شمالف» میان ارتباطی تصویر این

 توسط که است ناهمگونی یتوسعه و قدرت روابط از استعاره نوعی جنسیتی،

 پرستاران تولید به منجر و (،R. Farris, 2۰1۷) شده ساخته 1نولیبرال سازیجهانی

 کشورهای برای فقیر، کشورهای از 2جنسی کشیبهره قربانیان و خدمتکاران کودک،

 شود.می ثروتمند

  به همواره تأکید کنند،می تسهیل میان این در هافموناسیونالیست که چه آن

 که است، خودشان رهاسازی و مسلمان( خاص طور )به مهاجر زنان «مالی استقالل»

 میزبان یجامعه درآمدکم شغلی هایرده در را هاآن مذکور، هایسیاست یادامه در

 بخش در عمدتاً  و عموماً  درآمدکم هایغلش این که، آن ترتأمل قابل و دهدمی جای

 رد گیرند؛می قرار شوند،می نامیده اشتغال «زنانه» هایبخش که داری،خانه و مراقبت

 را انزن عموماً  که اشتغال زدهجنسیت هایسیاست و «جنسیتی کار تقسیم» که حالی

 سپس و ادیاقتص هاینابرابری یریشه دهد،می قرار ناامن و درآمدکم مشاغل در

 لاصو از و اندکرده تأکید آن بر همواره مارکسیست هایفمینیست که است اجتماعی

  گرفت. نادیده را آن تواننمی که است فمینیستی

 که است پیچیده ایپدیده فموناسیونالیسم، که، آن مختصر صورت به و نهایت در

 کار هب خودش دیاقتصا-سیاسی ایدئولوژی پیکربندی در را جنسیت اجتماعی مبانی

 لقب را آن فاریس که طورآن - «نوین پلید اتحاد» یک طریق از عمل این و گیرد،می

 هدف پذیرد.می صورت گرا،راست گرایانملی و هافموکرات ها،فمینیست میان -دهدمی

 هایدولت المللیبین و ملی نولیبرال اهداف پیشبُرد مگر نیست چیزی نهایت در آن

 گراست.راست

 

 

                                                      
1 Neo-liberal Globalisation 

کنم که در زبان فارسی، به کارگر جنسی، روسپی، استفاده می sex workerاین اصطالح را در ترجمه لغت  2

 یا جامع، مانع و کامل نیستند. اند،فروش و از این دست نیز ترجمه شده است که دارای ایرادات نظریتن
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 اهدانشگ سکسوالیته، و جنسیت مطالعات دکتری دانشجوی پویا،صادقی مهدیس

 ۸ پاریس

 

 شناسیکتاب
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های هایدهاست که تحت تسلط بحث ستم در محافل دانشگاهی و چپ رادیکال مدت

های کارگری ( با شکست جنبش1قرار گرفته است.) 2گاهو گره 1ی امتیازمربوط به نظریه

شد و به بروز چیزی ، تحلیل1970ی از اواخر دهه سپرده  شی  های مبتنی بر طبقه به فرامو

نوعی انزوای نسببببی که بسبببیاری از ما ا سبببا  »عنوان از آن به 3انجامید که لیز فوگل

پوسببت  های ناشببی از سببتم مانند زن سببیاهی امتیاز بر زیان( نظریه2کند.)ییاد م« کردیم

ی دوم تهکند. این نظریه از دسدارای معلولیت در تقابل با مرد سفیدپوست سالم تأکید می

ین آگاه باشند زیرا ا« منافع»یا « امتیازات»خواهد که از مزایای نسبی خود تحت عنوان می

راد از گونه افگاه ناظر بر این اسبببت که چهی گرهکند. نظریهمی ترمزایا زندگی را را ت

یک ( هیچ3گیرند.)ها است، شکل میهای چندگانه که طبقه فقط یکی از آنترکیب ستم

تم برای پایان دادن به سببب شبببود که مبارزهگیری منجر نمیاز این رویکردها به این نتیجه

ندهای که کارگران قادر به ایجاد پیوارد یا اینی تنگاتنگی با خودرهایی کارگران درابطه

 (4ها چیره شود.)های واقعی میان آنتواند بر تفاوتهستند که می همبستگی

ی رداهیضببد سببرما یهاجنبشگیری ویکم، با شببکلبا این  ال از آغاز قرن بیسببت

سالنگاه سمت کارل مارکس برگشت و با بحران بانکی  شد.  2007-8های ها به  تقویت 

( در محوریت SRT) 4ی بازتولید اجتماعیبار دیگر در قالب نظریه سبببرمایهمارکس و 

ر رابطه با هاست که دهای مارکسیست مدتتحلیل ستم قرار گرفتند. شماری از فمینیست

نان  ماع دیبازتول یهیبه نظرسبببتم بر ز ما این نظریه اکنون وجه ارجاع می یاجت دهند. ا

به مارکس را رقم زده اسبببت. هر تاشبببی برای جایابی مجدد  بازگشبببت  جدیدی از 

ی داردارانه تا زمانی که در جهت مبارزه با سرمایهکارکردهای ستم در چارچوب سرمایه

( 5گیرد.)تقبال قرار میپیش برود، مورد اس -ی مختلف های سلطهبه جای مبارزه با نظام –

                                                      
1 privilege theory 

2 intersectionality 

3 Lise Vogel 

4 Social reproduction theory 
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رسببتی، گرایی، نژادپنظر از جنسگرچه باید تأکید کرد این به آن معنا نیسببت که فببر 

در  «ی طبقاتییک مبارزه، مبارزه»ها تنها هراسببی و نظیر اینگراهراسببی، ترانسجنسهم

 جریان است. 

 گامی مهم رو به جلو

 تولید اجتماعی اسببت که با بررسببیی بازی نظریههد  کلی این مقاله مرور کلی توسببعه

 شببود که جنبشی سببتم بر زنان آغاز میهای مارکسببیسببتی دربارهاجمالی ظهور تحلیل

( در ادامه به سبببهم متمایز فوگل 6محرک آن بود.) 1960ی خواهی زنان در دههآزادی

عنوان متن افببلی برای پروراندن به 1مارکسببیسببم و سببتم بر زنانپردازیم و از کتاب می

له اسبببتفاده میهای نظریهیهال ید اجتماعی مورد بحث در این مقا بازتول ( من 7کنیم.)ی 

کشم و شناختی زنان را به چالش میهای بازتولیدی زیستبندی فوگل از ظرفیتفورت

ی توان آن را برای توضببیس سببتم بر زنان در همهکنم که آیا میاین پرسببش را مطرم می

قاتی تعمیم داد؟ سبببپ فتجوامع طب به پیشبببر یهس  ماعیهای اخیر نظر ید اجت بازتول  ی 

گر مارکسبببیسبببت برجسبببته در ایاالت متحده، کنش 2گردیم و کار تیتی باتاچاریابرمی

ستی  سرمایهی درباره 3اقتبا  او از کار مایکل لبوویتز سط رویکرد اخیر وی به نژادپر و ب

شببی و کی بین بهرهکنم که باتاچاریا تمایل دارد رابطه( اسببتدالل می8کنیم.)را مرور می

را  -های اجتماعیبرخا  جنبش–ی تولید سبببتم را محو کند و اهمیت مبارزه در نقطه

ولید بازتکند که نژادپرسبببتی را از طرین منشبببور چنین تاش میتضبببعیف کند. او هم

اجتماعی تحلیل کند و این به قیمت نادیده گرفتن سبببایر رویکردهای مارکسبببیسبببتی 

ی بازتولید اجتماعی ارزش خود را در درک شببود. بخش اعظم نظریهارزشببمند تمام می

هاماتی ها با ابگیری برخی تحلیلی سبببتم بر زنان به اتبات رسبببانده اسبببت اما جهتمقوله

                                                      
1 Oppression of Women 

2 Tithi Bhattacharya 

3 Michael Lebowitz 
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 ی طبقاتی در ایاالت متحده وی کارگر و سطس پایین مبارزهموجود در مورد ماهیت طبقه

 ( 9های اروپا، همسویی دارد.)اکثر بخش

ه ی دانشبببگاهی بگسبببترده ی بازتولید اجتماعی در قالب یک چارچوب کاماًنظریه

های خود اقتصاددان مارکسیست دیدگاه 1، بن فاین2017کار گرفته شده است. در سال 

( و 10منتشببر کرد) 2ی رویکردی به بازتولید اجتماعیداشببتی دربارهیادی را در مجموعه

ی مقاالتی با شبباهد انتشببار مجموعه 2017کنفرانس ماتریالیسببم تاریخی لندن در سببال 

به سردبیری باتاچاریا  3ی بازتولید اجتماعی: بازنگاری طبقه، بازتمرکز بر ستمنظریهعنوان 

زنان، طبیعت ی در مقاله 5و برت کارک 4فاسببتر، جان بامی2018ی ( در ژانویه11بود.)

فنعتی سرمایه در انقاب  شد قابل»کنند: اظهار می 6و  ی بازتولید اجتماعی توجه نظریهر

سنت سالدرون  ستی و انقابی در  ستی مارکسی یری های اخیر... به طور چشمگهای فمینی

یر در قرن نوزدهم بریتانیا تغیطرز نگاه ما را به برخورد مارکس )و انگلس( با زنان و کار 

 (12«)داده است.

 چیست؟« بازتولید اجتماعی»

فته تر( پذیرخواهی زنان در بریتانیا و آلمان )در آمریکا کمجنبش آزادی 1960ی در دهه

ی نزدیکی میان مبارزه برای سبببوسبببیالیسبببم و مبارزه علیه سبببتم وجود بودند که رابطه

سی عملی13دارد.) سیا شد کار نظری مهمی  ( این رویکرد  س انیدر مبه ر و  هاستیمارک

داری یههای ستم بر زنان در سرمامنجر شد که ریشه سمیمارکس ریتحت تأت یهاستینیفم

 کرد.را تحلیل می

                                                      
1 Ben Fine 

2 A Note Towards an Approach Towards Social Reproduction 

3 Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression 

4 John Bellamy Foster 

5 Brett Clark 

6 Women, Nature, and Capital in the Industrial Revolution 
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ولید ی تخود مارکس از بازتولید اجتماعی برای اشببباره به بازتولید تمامیت شبببیوه

پهر ی کاالها و خدمات و توزیع در سکلیهکند که درنتیجه تولید داری استفاده میسرمایه

ید گیرد. برخی از نظریهعمومی در کنار سبببپهر خصبببوفبببی را در برمی بازتول پردازان 

ها را به گوناگونی اسبببتفاده از این افبببطام جلب کنند. اجتماعی این هسبببتند که توجه

اشاره  4«اجتماعی» و 3«جامعه»به تمایز سودمند میان بازتولید  2و باربارا السلت 1جوآنا برنر

ق کرد و دومی به این اطاکنند که اولی به همان معنایی است که مارکس استفاده میمی

 شود:می

 فظ  طور مستقیم درهایی که بهها، رفتارها، ا ساسات و مسئولیتها، نگرشفعالیت
زندگی به طور روزانه و کلی دخیل هسبببتند. این شبببامل انواع گوناگون کار ضبببروری 

ی ابزارهای معین تاریخی، اجتماعی و با هد  ارائه -ذهنی، فیزیکی و عاطفی–اعی اجتم
شبببناختی برای  فظ و بازتولید جمعیت اسبببت. در میان موارد دیگر، همچنین زیسبببت

گونه خوراک، پوشببباک و مسبببکن برای شبببود که چهبازتولید اجتماعی شبببامل این می
پذیری فرزندان چگونه اری و جامعهدگیرند، نگهواسببطه در دسببتر  قرار میمصببر  بی
ست و چهانجام می سوآشود، مراقبت از افراد پیر و ناتوان به چه ترتیب ا سک لیته به گونه 

 (14.)شودفورت اجتماعی ساخته می
سترده سکن، این تعریف گ شکال مختلف خانواده، دولت و تدارک م شامل اَ ای که 

د تعریف تمایزی که فاین میان بازتولی آموزش، خدمات بهداشتی برای سالمندان است، به

ود بازتولید اجتماعی موج»نویسد: شود. او میاقتصادی و اجتماعی قائل است، نزدیک می

ی مدنی و دولت به طور متنوعی از نظر منطقی و تاریخی در دنیای خانواده/خانوار، جامعه

 (15«)در رابطه با بازتولید اقتصادی پیکربندی شده است.

                                                      
1 Johanna Brenner 

2 Barbara Laslett 

3 societal 

4 social 
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 ها و کار خانگیمارکسیست
ستم موجود در ی بعد، بخشی از فمینیستو اوایل دهه 1970ی در دهه های مارکسیست 

نقش کار خانگی زنان را بر مبنای بازتولید توان کار تبیین کردند. مارکس بین دو شببکل 

شد از کاال تمایز قائل می دارد و در  «ارزش مصرفی»شود: کاالیی که برای کسی مفید با

کند. ی آن در بازار را فراهم مینوعی از ارزش را داراسبببت که امکان مبادله عین  ال

ها معتقد بودند که کار خانگی یا کار در خانه مولد ارزش مصببرفی برخی مارکسببیسببت

یا سود بودن. این به آن معنا نیست که « مولد ارزش اضافی»است اما نه با تلقی مارکس از 

اجتماعی ضببرورت ندارد بلکه قابلیت ادغام در تحلیل چنین کاری مفید نیسببت یا از نظر 

ود و شبببکه از تفاوت بین پولی که به کارگر پرداخت می-مارکس از خاسبببتگاه سبببود 

را ندارد. جایابی سبببتم زنان بر مبنای  -شبببودکند ناشبببی میارزش چیزی که تولید می

را  2و کریس هارمن 1هایی مانند برنر، فوگل، ماریا راما بازتولید توان کار، مارکسیست

عنوان ( گروه دوم کبه ببه16کنبد.)متمبایز می  4و ژولیبت میشببببل  3از هیبدی هبارتمن

سط دادهشناخته می« های دوگانهنظام»پردازان نظریه د. یکی انشوند، دو نظام تحلیلی را ب

مبنای  کند و دیگری بری کارگر را تشبببریس میکشبببی از طبقهبر مبنای مارکس که بهره

الیسم ها مبارزه برای سوسینمفهوم مردساالری برای توضیس دادن ستم بر زنان. در نتیجه آ

 دانند؛ دو نظام و دو مبارزه. را جدا از مبارزه برای ستم بر زنان می

سال  ستدالل بنیادی  5ریویووی نیولفت، برنر و راما  در مجله1984در  در پاسخ به ا

نوشتند که ستم بر زنان ریشه در درک ایدئولوژی  7ستم کنونی بر زناندر  6میشل بارت

                                                      
1 Maria Ramas 

2 Chris Harman 

3 Heidi Hartmann 

4 Juliet Mitchell 

5 New Left Review 

6 Michèle Barrett 

7 Women’s Oppression Today 
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هببا بببا تحلیلی مبتنی بر درکی پویببا از ظهور و ( آن17نیروی مببادی دارد.)عنوان بببه

د ی تولیی تاریخی شبببیوهی کارگر در توسبببعهی طبقهی خانوادهگیری دوبارهشبببکل

  دارانه، با بارت مقابله کردند.سرمایه

 داری منجر به جداییی سببرمایهبرنر و راما  با این اسببتدالل آغاز کردند که توسببعه

ها معتقدند این به آن معنا است خانوار شده است. آن -تولید از محل بازتولید  -کارمحل 

 را تی گذشبببته انجامتوانند بارداری، زایمان و مراقبت از نوزاد را بهکه زنان دیگر نمی

ی کببارگر در قرن نوزدهم ی طبقببههببا ببباور دارنببد ظهور خببانوادهعاوه آندهنببد. بببه

شکست در مبارزه برای بدیلی برمبنای تدارک دولتی مهدکودک،  ناپذیر نبود امااجتناب

شوی ستوراننظافت، رخت ست که های ارزانخانه، ر قیمت و مواردی نظیر این به آن معنا ا

شبببود که نتیجه به ا تمال خیلی زیاد شبببناختی باعث میهای بازتولید زیسبببتضبببرورت

شد. از مرد انتظار خانواده سیم کار با ستمیی مبتنی بر تق فلی را کرود که د سب مزد ا

 ( 18کند و زن بار افلی بازتولید خانوار را به عهده بگیرد.)

سندگان  سبه همین ترتیب، نوی سم ونالیانترنا سیالی ی شدهبازتولید خصوفی»به  1سو

عنوان محلی برای سبببرکوب زنان در ی خانواده اسبببت، بهای دربارهکه نظریه« توان کار

خانواده برای بازتولید توان نیروی کار برای »کنند؛ جایی که اره میداری اشعصر سرمایه

به تبع آن سبببهم بزرگی در خانواده دارد  تی اگر ی سبببرمایهطبقه دار وجود دارد که 

 (19«)سازی شود.بازتولید توان کار خصوفی

 دهند: طور ادامه میبرنر و راما  در رابطه با قرن بیستم این

ستدالل خواهیم کرد  سرمایهکه توسعها سریع نیروهای تولید در  سی  تر را داری این ب
شناختی بازتولید عبور کنند اما در عین های زیستبرای زنان فراهم کرده تا از محدودیت

سرمایه سمت برابری را محدود میدارانه ال، روابط  د کند. این موری تولید،  رکت به 
سیم ست که تق سیتی کابه این دلیل نی ستدالل بارت در روابط توهای جن سا  ا لید ر بر ا

                                                      
1 International Socialism 
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د داری تمایلی واقعی به تهدیدارانه جای گرفته است. در  قیقت، در درون سرمایهسرمایه
داری ها و بازسازی نیروی کار وجود دارد. در عوض، تمایل سرمایهو تضعیف این تقسیم

سطس زندگی طبقههای دورهبه بحران در  از ایجاد گسست ی کارگرای و در نتیجه افول 
 ند.کبرداری زنان را تقویت میکند و جایگاه فرمانخانوار جلوگیری می-نظام خانواده

(20) 

بر  گیرد و سببتمی آغاز در نظر میعنوان نقطهرا به سببرمایهفوگل تحلیل مارکس در 

کند که مولد ارزش نیسبببت و به بازتولید نیروی کار ی کاری اسبببتوار میزنان را بر پایه

شدهفعلی و آینده و همچنین نگه شسته  عاوه او انجامد. بهاند، میداری از کسانی که بازن

بازتولید توان کار شبرط تولید اسبت زیرا توان کار الزم برای تولید را »کند: اسبتدالل می

با این  ال روشبببن اسبببت که بدون تولید خوراک، 21« )کند.تأمین و جایگزین می  )

ای مشببابه با پذیر نیسببت. فوگل به نکتهی کارگر امکانلید طبقهپوشبباک و مسببکن، بازتو

شاره می( مطرم کرده22)1چه که برنر و راما  و ایرنه بروگلآن ی کند که خانوادهاند، ا

بهطبقه ند متداولخوبی میی کارگر  ما توا باشبببد ا ید توان کار  بازتول ترین وا د برای 

گ هاجرت، خواب له م ماالت دیگری از جم هایی نظیر این وجود اها ت های جمعی و چیز

 (23دارد. )

ستهمه سیاری از کسانی که از آنهایی که به آنی مارکسی شد )و ب شاره  اد ها یها ا

ی کارگر نشد( توافن دارند که کار خانگی از منظر سرمایه ضرورت دارد و بازتولید طبقه

یم که خارج از روابط مستق «کار تولیدی است که مولد ارزش نیست»در خانوار بر مبنای 

گیرد. دو موضبببوع مهم دیگر نیز وجود دارد. برای مثال خانواده سبببرمایه قرار می-کار

ی انباشبببت و پاسبببخ خود مردان و زنان قرار دارد. مارتا همواره در معرض تأتیر انگیزه

شیوهکننده)گرچه تا  دی به طرز گمراه 2نزخیمه شاره میای به  معتقد  کند(ی بازتولید ا

                                                      
1 Irene Bruegel 

2 Martha Gimenez 
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افببل اسبباسببی موجود در این تحلیل این اسببت که در تشببکیات اجتماعی یعنی »اسببت: 

سرمایه شیوهجایی که  شیوهداری  ست، عملکرد  سلط ا ی کنندهی تولید، تعیینی تولید م

ماعی )محدودیت مان اجت پذیری آن معین میسببباز تاریخی را برای تغییر کند( و های 

های ( فقر، مسکن، فرفت24«)ی بازتولید است.نی و شیوهبنیادهای اقتصادی بازتولید انسا

ست سلط چرخهمزدشغلی، د ستم بر زنان ها و ت ی تجاری بر زندگی افراد همگی موجد 

 ولیدهای تولید و بازتکند که این درک از روابط بین شیوهنز تأکید می( خیمه25هستند.)

ی بکهبلکه تشبببخی  شبببنیسبببت « گرایی طبقاتیتقلیل»یا « اکونومیسبببم»شبببکلی از 
مرد است که به جای هد  ارضای نیازهای مردم از -ی اترات کان بر روابط زنپیچیده
تدالل که به روش دیگری اسشود. برای آنناشی می هیاز انباشت سرما یناش دیتول یوهیش

بین سببازمان تولید و سببازمان بازتولید یا دادن « تعامل متقابل»کنیم، مسببلم فرض کردن 
که فرودسبببتی  قاطعی  هد  یت نظری شبببوا که از اهم به دومی این اسببببت  قدم علّی  ت

 (26)یم.کنپوشی کنند، چشمی بازتولید نسبت به تولید را مستند میدارانهسرمایه
باره هارمن در ما  و  ید ی اینبرنر و را بازتول تاریخی برای  به طور  له  که این مسبببئ

ی تهدهند. به گفهای عینی مشببابهی ارائه میی کارگر چه معنایی داشببته اسببت، مثالطبقه

فورتی ممکن بود که یک »هارمن:  سط قرن نوزدهم، بازتولید نیروی کار تنها در  در اوا

سال  10تا  8کارگر  یزن عادی طبقه شد )در  شته با درفد  60نزدیک  1850بارداری دا

سن  رفتند( یعنی تمام زندگی بعد از ازدواج خود را سالگی از بین می 5کودکان لندن تا 

 د: نویسنبرنر و راما  در همین راستا می« داری از کودک بگذراند.به بارداری یا نگه

یب نان آسببب نه برای ز خا کار کار در  قب  نان برای عوا زا بود و در عین  ال این ز
شاغل فرفت کودککودکان خود فاجعه محسوب می داری ندارند. شدند زیرا مادران 

شیر در قرن نوزدهم جای شه  شی سازی عقیم هایگزین قابل قبولی نبود. تکنیکتغذیه با 
را افزایش  ومیر نوزادانگیری نرخ مرگناشناخته بودند و تغذیه با شیشه شیر به طرز چشم

شببیردهی به نوزاد توسببط دایه به طور کلی برای  مانده یعنیداده بود. تنها جایگزین باقی



 )کدام( مارکس؟بازگشت به  558 

ادند و اغلب فرستپذیر نبود زیرا باید کودکان را به مسیرهای دور میی کارگر امکانطبقه
ی دادند در نتیجه از پس همهها زنان فقیری بودند که به نوزادهای بسبببیاری شبببیر میدایه
 (28)ومیر نوزادان بسیار باال بود.جا هم نرخ مرگآمدند. اینها بر نمینآ

هه نده 1930ی از د به طور فزای نان  که ز مانی  عد یعنی ز ید به ب مت تول به سببب ای 

-مدتی جهانی دوم و پس از آن، روند طوالنی ای کشببیده شببدند، در طی جن کارخانه

ی افزایش مشارکت زنان در نیروی کار وجود ( در زمینه29) -بود که دارای فراز و نشیب

ومیر کودکان به دلیل بهبود غذا و بهداشبببت و در داشبببت. پس از جن ، کاهش مرگ

گیری از بارداری ایجاد شبببد به همراه تری که برای پیشهای جدید و مطمئنادامه روش

ندان و رزتر تعداد فجنین به زنان کمک کرد تا بتوانند را تدسببترسببی قانونی به سببقط

آالتی ها به ماشبینها را مدیریت کنند. تحوالت فناوری باعث شبد خانهی میان آنفافبله

ها و مواد جدید باعث کردند. پارچهتر میمجهز شببوند که بار کارهای خانگی را سبببک

 سن ی ناشی از آتش زغالتر تمیز شوند و گرمایش مرکزی، دودهها آسانشد خانهمی

 نویسند:گونه میرنر و راما  اینرا از بین ببرد. ب

هم  ی همبسببتگیسببرمایه در  ین جسببتجو برای بازارهای جدید، برمبنای یک رابطه
سطس زندگی کند و هم مجموعهبازتولید را کاالیی می ی کاالها و خدمات موجود برای 

 کردن کاالهای مورددارانه با ارزانتولید سبببرمایه (30)دهد.قبول را گسبببترش میقابل
ید را  بازتول باروری، زمان کار خانگی الزم برای  ید خانگی و کاهش  فاده در تول اسبببت

 (31)کاهش داده است و به زنان اجازه داده که دو شغل داشته باشند.

ای هی کلیشبباز منظر انباشببت سببرمایه، خانواده»گیرد که: درسببتی نتیجه میهارمن به

ی سختی کار کند، هیچ دردم روز را بهکه زن تمامصر  شده است. اینقدیمی بسیار بی

تواند بهتر انجام شببود و وقت زن را برای کند. کار او کاری اسببت که میاز نظام دوا نمی

( فوگل همین فرآیند را به فببورت بالقوه برای ایجاد ارزش 32«)بردگی مزدی آزاد کند.

 گیرد:تر در نظر میاضافی بیش
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داری درون خانوارهای خصبوفبی سبرمایه یتا جایی که کار خانگی در یک جامعه
سرمایهفورت می شت  شار انبا شده در دارانه به تمایل به کاهش میزان کار انجامگیرد، ف

دت شببشببود. یعنی بخش خانگی بودن کار ضببروری )کار خانگی( بههر خانوار منجر می
وند ر شتر ممکن است اعضای خانوار وارد نیروی کایابد. در همین زمان، بیشکاهش می

سط خانوار افزایش یابد؛ پدیده شده تو شو میزان کلی کار مزدی انجام  شابه با ت دید ای م
طور خافبببه، کاهش کار خانگی به فبببورت بالقوه ارزش کار یک کارگر مجرد. به

 (33)کند.اضافی مطلن و نسبی ایجاد می
بازتولید طبقه  گیرد.ی کارگر در داخل خانواده فبببورت نمیمقدار زیادی از کار 

به کارگرانی  -شبببوند هرچند که تأمین هزینه می –ای از این وظایف انجام بخش عمده

 ها و دفاترها، مراکز جرا ی و خانهها، بیمارسببتانوابسببته اسببت که در مدار ، دانشببگاه

های اجتماعی از ترکیب نیازهای سبببرمایه گونه تدارک( این34مراقبتی وابسبببته اسبببت.)

تر و ماهرتر، زنانی که جذب دیدهمثال نیاز به نیروی کار آموزششببود. برای  افببل می

ستمری، بازار کار مزدی می شوند و همچنین مبارزات اجتماعی خدمات مراقبتی، تأمین م

ی بعد درباره 2بر بستری تازهدر  1مزایای رفاهی مناسب و مواردی از این قبیل. کیم مودی

تری وارد کار مزدی شببدند بلکه سبباعات تنها زنان بیشنه»نویسببد: طور میاین 1950از 

گیری افزایش یافت. کمبود نسبببی ناشببی از عدم مشببارکت ها نیز به طرز چشببمکاری آن

د در سازی بازتولیمزد بازتولیدی درها را به سوی کاالییی بدون دستزنان در کار زنانه

ی بازتولید اجتماعی ( هرگونه تحلیل درباره35«)خانواده در قالب بازار باز کرد.خارج از 

سرمایه سرمایه و ماهیت دولت  شت  ستر تحلیل انبا ست که در ب مطرم  دارینیازمند آن ا

ر از ی کارگی دولت در فرآیند بازتولید طبقهی مداخلهشببود. این امر باید شببامل شببیوه

خانواده مانند قوانین مربوط به ازدواج، آداب جنسببی و نظیر ی گذاری دربارهطرین قانون

                                                      
1 Kim Moody 

2 On New Terrain 
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های مختلف بازتولید اجتماعی باشبببد. این بخش دوم در ی جنبهی ارائهوسبببیلهها بهاین

 های اجتماعی قرار دارد. ی طبقاتی و جنبشدارانه و فشار مبارزهمعرض بحران سرمایه

یاز در جوامع طبقاتی، »اسبببتدالل فوگل این اسبببت که:  فرزندآوری زنان از منظر ن

ضاتی ایجاد میطبقه سب تناق ضافی منا سلط به ارزش ا ستم بر زنان در طبی م ی قهکند. 

( او 36«)یابد.ها بسط میی طبقاتی برای رفع این تناقضشده در طی فرآیند مبارزهاستثمار

ندگان ی تولیدکنطبقه»معتقد اسبببت که این توضبببیس در مورد کل جوامع طبقاتی برای 

 ( استدالل فوگل37فادق است. )« مستقیم

. ی طبقاتی بسببتگی داردی فرزندآوری با تصببا ب ارزش اضببافی در جامعهبه رابطه
سهمی را که زن طبقه ست میفرزندآوری  سکنندهعنوان تولیدتواند بهی فرود تقیم و ی م

 اری وکند. باردفردی که در کارهای ضبببروری مشبببارکت دارد ایفا کند، تضبببعیف می
ست شود.  تی وقتی یک کم چند ماه موجب کاهش ظرفیت کاری میشیردهی برای د

دهد، فرزندآوری تا  دودی با تخصی  زن همچنان به مشارکت در تولید مازاد ادامه می
 (38)کند.ی کار اضافی تداخل پیدا میباواسطه
ست که تفاوتسن  ستبنای تحلیل فوگل این ا سی لشناختی در بازتوهای زی ید جن

شود. این کشیدن زنان از فعالیت اقتصادی و وابسته شدن به مردان منجر می به عقب اًلزوم

ی بارداری، زایمان و رسببد. تجربهی نخسببت بدون مشببکل به نظر میتحلیل در مواجهه

داری امروز با  ضبببور در محیط کار ناسبببازگار ی سبببرمایهمراقبت از کودک در جامعه

به جدایی محل کار از خانه و بخش دیگر به خاطر ماهیت کنونی اسبببت؛ بخشبببی از این 

گونه طور که به خوبی مسببتند شببده اسببت، همیشببه اینبارداری و زایمان اسببت. اما همان

کردند و داری اولیه، زنان گاهی در  ین کار زایمان میی سببرمایهنبوده اسببت. در جامعه

ی ین است که آیا تحلیل فوگل به همهبردند. پرسش اکودکان را با خود به محل کار می

 داری است؟ شود یا فقط منحصر به سرمایهجوامع طبقاتی مربوط می

 تواند برایمی« شبناسبی مهم اسبتزیسبت»که داند که افبرار او بر اینفرگوسبن می

ار باشد و داند، مشکلکرده مبارزه« شناسی، تقدیر استزیست»هایی از زنان که علیه نسل
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ی گرایش ( در واقع فوگل با طعنه درباره39ی اجتماعی ماهیت بشببر وارد شببود.)به جنبه

 وم کاماًر»گوید: کند و میرفتار اجتماعی بحث می« سازیطبیعی»مارکس و انگلس به 

بندی خود ی دسبته( اما درباره40«)ها جاری اسبت.مخربی از طبیعی بودن در کارهای آن

طور کببه خواهیم دیببد اتکببای او بببه نببدارد. همببان ی فرزنببدآوری چنین نظریدرببباره

ی شبببناسبببی ناشبببی از عدم توجهش به تأتیر انگلس در درک خانواده در جامعهزیسبببت

 شود. طبقاتی ناشی می

 گونه تحلیل کنیم؟بدون انگلس چه

 منشببأ خانواده، دولت و مالکیت خصببوفببی ها را علیه ای از اسببتداللفوگل مجموعه

تولید  یی انگلس از شیوهگوید که استفادهها میکند. یکی از آن( مطرم می41انگلس )

ار بین زنان تقسیم ک« شناختیزیست»است و انگلس به مفهوم « معیوب»ی بازتولید و شیوه

شده که فوگل هیچ توضیس  شتن انگلس باعث  سفانه نادیده انگا ست. متأ و مردان متکی ا

امع پیشبباطبقاتی بدون سببتم بر زنان وجود مورد نداشببته باشببد که آیا جو روشببنی در این

های سببتم بر زنان ندارد. از نظر ی خاسببتگاه( او همچنین هیچ نظری درباره42اند؟)داشببته

خوش های تولید دستگذار آن روشای بود که از رهانگلس کلید درک ستم بر زنان شیوه

چون  منجر شبببد بلکه های طبقاتیتنها به تولید مازاد و ظهور تفاوتتغییر شبببد و این نه

 (43ها بر جامعه مسلط یافتند. )کردند، بخشی از آنمردان این مازاد را تولید می

 1گزین برای وجود سبببتم بر زنان به پدی کوئیکفوگل برای یافتن توضبببیس جای

ه دهد ک( فوگل با نادیده گرفتن انگلس نشان می44شود.)اقتصاددان رادیکال متوسل می

ناب های مختلف تولید اجتقش نیروهای تولید در مشخ  کردن شیوهاز توجه کردن به ن

به پیدایش مالکیت 45کند)می ندارد که چرا انگلس ظهور خانواده را  ( و درکی از این 

 خصوفی و دولت گره زده است:

                                                      
1 Paddy Quick 
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طور که عنوان کتاب نیز نشان همان –پردازد موضوعی که اتر منشأ خانواده به آن می
وین خانواده که تکوین مالکیت خصوفی و دولت است. مرور کتاب نه تنها تک -دهدمی

ی فرودسببتی زنان محدود کرده دهد که این اتر اهدا  خود را با توجه به مقولهنشببان می
کارگر  یی تحلیلی جامع از زنان، خانواده و بازتولید طبقهاسببت. این کتاب به جای ارائه
ر سئله را بر یک بستر تاریخی و نظری استواهای مشخصی از مبه دنبال آن است که جنبه

 (46)کند.
با سبببایر این چند جمله چکیده ی تفاوت اسببباسبببی بین روش فوگل )و کوئیک( 

ست. آن ست ا سی سندگان مارک ست، دغدغهنوی شأ خانواده بدیهی ا ی چه که در مورد من

سان ست که ان سئله ا سبت به این م د، چه نگونه زندگی خود را تأمین کردها چهانگلس ن

ابزار و موادی به کار بردند و این منجر به ظهور چه انواعی از روابط اجتماعی شبببد، چه 

های خود را تغییر دادند و این تغییر چه تأتیری بر روابط ها ابزار و تکنیکزمانی انسبببان

بر زن  و ستم سرمایهرسد فوگل و کوئیک هر دو از کتاب ها گذاشت. به نظر میمیان آن

بندی کنند تا برای بررسی ستم بر زنان دستهداری مدرن آغاز میارگر در سرمایهی کطبقه

ستگی زنان به مردان ارائه دهند  انتزاعی از کار زنان در هنگام زایمان، پرورش فرزند و واب

( خطر این روش آن است که رویکرد 47گردانند.)شان را به عقب بازمیو در ادامه پروژه

( را برای تحلیل سبببتم بر زنان در انواع مختلف جوامع طبقاتی 48)نادقین و غیرتاریخی 

گونه با که وضعیت زنان چهها را از ابزار الزم برای فهم اینکند و مارکسیستانتخاب می

 ها با تولید، تغییر اَشبببکال خانواده و نقشی تولید تغییر کرده، روابط آنتوجه به شبببیوه

 کند. دولت، محروم می

 

 

 ایم؟خودمان را ساختهگونه چه
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پردازد به این می 1به انسان مونیکار در گذار از م سهمشکن خود یعنی انگلس در اتر خط

های جسببمی، فکری و اجتماعی خود را در ی ظرفیتکه انسببان چگونه  یات و توسببعه

( مارکس تأکید داشببت که طبیعت، طبیعت 49فرآیند تکامل بشببری تأمین کرده اسببت.)

( او در 50دهیم.)کنیم و تغییر میو ما خود را از طرین جامعه ایجاد میاجتماعی اسبببت 

 نویسد:می سرمایهجلد یکم 

ی نخست کار عبارت است از فرآیندی بین انسان و طبیعت، فرایندی که طی در وهله
، تنظیم کندآن انسبببان از راه فعالیت خویش متابولیسبببم بین خود و طبیعت را برقرار می

یار میکند و در امی عت قرار خت یک نیروی طبیعی در برابر مواد طبی گیرد. وی همچون 
گیرد. او قوای طبیعی را که در کالبد خود دارد، بازوها، پاها، سبببر و دسبببتانش را به می

آورد تا مواد طبیعی را به فبببورتی که برای زندگی خود او قابل اسبببتفاده  رکت در می
ن را گذارد و آبیعت خارج از خود تأتیر میباشبببد، تصبببا ب کند. او با این  رکت بر ط

 (51.)دهدی خویش را نیز تغییر میسازد، در عین  ال طبیعت ویژهدگرگون می
ها هزار سببال تکامل اسببت که در طی فرآیند تغییر شببکل ی امروز ما برآیند دهشببیوه

م. ایطبیعت بیرونی، طبیعت خود را نیز به لحاظ جسبببمی، ا سببباسبببی و فکری تغییر داده

ها در توان جدا از موجودیت آنهای جنسبببی را نمیتفاوت»گوید: گونه میفوگل این

رسبببد که اهمیت آن را ( اما به نظر می52«)درون یک نظام اجتماعی معین در نظر گرفت

 کند. ی جوامع طبقاتی لحاظ نمیدر توفیف ستم بر زنان در همه
ا این  ال چه بوده اسببت. ب اًخی دقیققادر نیسببتیم بدانیم که تجربیات دوران پیشبباتاری

ساواتمی د ها تولیاند که در آنای زندگی کردهطلبانهدانیم که زنان و مردان در جوامع م

بودند.  با امروز متفاوت و بازتولید با هم ارتباط نزدیکی داشتند و بارداری و زایمان کاماً

 لوئیس دره پزشبکی سبنتمتخصب  زنان و زایمان و اسبتاد دانشبگا 2جرج جی. انگلمان

                                                      
1 The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man 

2 George J Engelmann 
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های مختلف زایمان در جوامع منتشر شد به شیوه 1883ی بسیار جالبی که در سال مطالعه

دگی ی زنای اشبباره کرد. او نتیجه گرفت که آن جوامع شببیوهگردآوری و قبیله-شببکار

سبببت های کوتاه و به نمبتنی بر رشببد جسببمی سببالم را پی گرفته بودند در نتیجه زایمان

( در 53.)گرفتزیسببتی جسببمی مادر فببورت میتر بر تحرک و بهتری با تأتیر کمآسببان

شابهی از بارداری، زایمان و نگهتجربه 1، کالین ترنبول1965سال  داری از فرزندان را ی م

( 54ی کنگو( مسبببتند کرد.))در منطقه 2ی مبوتیگردآورنده-در میان زنان شبببکارچی

بههیچ مانع جسبببمی بر سبببر راه نقشکدام از این مرا ل  نان در گروه عنوان  آفرینی ز

 (55شد.)ها به مردان نمیاجتماعی مطرم نبود و باعث وابستگی آن

شببکل  ها به فببورت تاریخیشببناختی گونهظرفیت متمایز زنان برای بازتولید زیسببت

فورت  ست. اینگرفته و به  ستم نی سرککه این ظرفیت چهذاتی  امل  وب زنان گونه با 

اک توان به سببادگی آن را پی تاریخی و تحلیلی اسببت که نمیپیوند خورده، یک مسببئله

 وضیس دهیم. شناسی تکه ستم بر زنان را فقط با مبانی تغییرناپذیر زیستکرد مگر این

 کشی و سرکوب زنانشناسی، بهرهزیست

ی ماهیت فرزندآوری و پرورش فرزند در جوامع طبقاتی وضببباتی دربارهفوگل مفر

تواند تغییرات اَشبببکال سبببتم در در جوامع مختلف را دهد. اما آیا تحلیل او میارائه می

ود که شببتشببریس کند؟ اسببتدالل افببلی او این اسببت که نقش بازتولیدی زنان باعث می

 وسایل معاش زنان در طول دوران»د: نتوانند به فورت  داکثری در تولید مشارکت کنن

سط مردان تأمین می سیمفرزندآوری تو ست که پایه شود و این خود  تق سی نی ی کار جن

 ( 56«)دهد.ی طبقاتی را شکل میمادی فرودستی زنان در جامعه

با این تحلیل همبرده خوانی ندارد. آنجا داری موجود در مزارع آمریکای شبببمالی 

ال عنوان اموپوسببتان را بهداری سببیاهنظام برده» نویسببد:می ژاد و طبقهزنان، ندیویس در 
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ندازهکرد. از آنمنقول تعریف می به ا نان هم  بهجا که ز عنوان وا دهای کار ی مردان 

به بردهسبببودآور در نظر گرفته می دار مربوط بود فاقد جنسبببیت شبببدند، تا جایی که 

آب و کانال، بری،  فر راهرع، کارهایی نظیر چوب( زنان عاوه بر کار در مزا57«)بودند.

یل گذاری ر جام میجا نا را نیز ان یا نداز در لوئیز بارا ند و در های آهن و سبببباختن  داد

ا گذاری و  فظ بردگان زن بسبببرمایه»گرفتند زیرا ونقل نیز مورد اسبببتفاده قرار می مل

 (58«)شد.تری نسبت به مردان انجام میی کمهزینه

وری زیر شببباق زمانی که پای کار در میان بود، قوت و بهره»دهد: ادامه میدیویس 

با  «تر از در نظر گرفتن جنس بود. به این معنا سبببرکوب زنان با مردان یکسبببان بود.مهم

های جنسببی قرار داشببتند و تجاوز عنوان زن در معرض سببوساسببتفادهوجود این زنان به

صادی»عنوان به سروری اقت شکار  سیاهبرده بیان آ ست بر زنان  سرپر ست دار و کنترل  پو

 (59«)گرفت.عنوان کارگر مورد استفاده قرار میبه

سبههای بهرهدر نظام ستفاده میوری که برای محا زن  شد،ی میزان عملکرد هر برده ا

گونه معافیتی از ( هیچ60شد.)چهارم محاسبه میو مرد مساوی و کودک به فورت یک

شیرده اجرا نمیکار برای زنان ب شد. زنان باردار نیز مانند زنان غیرباردار و مردان اردار یا 

( زنانی که فرزند داشبببتند به بهترین نحو ممکن وظایف خود را 61خوردند.)تازیانه می

ها را در پشببت مزارع یا در بسببتند و بعد آندادند. کودکان را به پشببت خود میانجام می

 کردند. تر رها میان مسنتر و بردگکنار کودکان بزرگ

 گیرد: گیری میطور نتیجهی این نظام ایندیویس درباره

کشببی اقتصببادی ظالمانه از شببد، بهرهای که به زنان تحمیل میهای ویژهسببوساسببتفاده
بات این بهرهها را تسبببهیل میکار آن باعث میکرد. مطال داران شبببد که بردهکشبببی 
کنار بگذارند... عاوه  -به جز موقع سرکوب–خود را  ی مرسومگرایانههای جنسشنگر

جنس »عنوان توان بهکه کارگر هسبببتند، نمی پوسبببتیجا که با زنان سبببیاهبر این، از آن
ت پوست کاندیدای مناسبی برای موقعیرفتار کرد، مردان سیاه« دارزن خانه»یا « ترضعیف
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نیسبببتند. از این گذشبببته، « وادهی خانکنندهتأمین»و بدون شبببک برای « رئیس خانواده»
کردند. را ایفا می« کنندهتأمین»دار نقش ی بردهمردان، زنان و کودکان همگی برای طبقه

(62) 
ا توان بکشببی و سببرکوب قرار داشببتند. اما این سببرکوب را نمیزنان برده مورد بهره

که ستم بر  یااستفاده از چارچوب فوگل توضیس داد. رویکرد بهتر این است که بر شیوه

( 63داری مستقر شده، تمرکز کنیم.)ی بردههای جامعهی سایر بخشخانواده زنان در نظام

ها در مقابل زنان برده به داران و مباشران آنوجود آن سرکوب موجد روشی بود که برده

 (64گرفتند.)کار می

مال ی اعشبیوهتردید تحت سبتم قرار داشبتند اما ی قرون وسبطا نیز بیزنان در جامعه

ستم را نمی ستگی زن به مرد میاین  شود و توان با این فرض که فرزندآوری موجب واب

افتد، تحلیل ی استثمارشده اتفاق میاقتصادی برای زن طبقه ی پایدار در فعالیتیک وقفه

دی ی تولید، نقش اقتصببباتری از شبببیوهتر و دقین( این امر نیازمند تحلیل ظریف65کرد.)

 در جامعه، آداب و رسوم غالب، قوانین و عوامل دیگر است. زنان 

ی متمایزی وجود داشت هایی از شمال غربی اروپا الگوی ازدواج و خانوادهدر بخش

باالی ازدواج ) نان و  24که سبببن  نان از  26برای ز برای مردان( و نقش اقتصببببادی ز

دند و کرپدری را ترک میهای آن بود. به جای زنانی که در ابتدای بلوغ خانوار ویژگی

شببدند، زنان و مردان مجرد درون خانوار ی ازدواج به خانوار شببوهر منتقل میبه وسببیله

عنوان بخشبببی از شبببدند. پس از ازدواج، زن متأهل بهخود یا دیگری مشبببغول کار می

وکارش  مایت تشبببکیات اقتصبببادی شبببوهر با او همکاری و معموالً از او در کسبببب

 کرد.می

ی زنان و آبجوسبببازی درباره 1966ای که در سبببال این را در مطالعه 1بنتجودیت 

شان می سط زنان در  ومه اًدهد؛ تجارتی که عمدتانجام داده بود، ن شهر و بهتو  عنوانی 
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سطایی انجام می صاد خانوار قرون و سازان زن عموم66شد. )بخشی از اقت متأهل  اً( آبجو

یاه بل از مرگ سببب ما ق ند ا نان مجرد و بیوه  1بود مدی برای ز فه منبع درآ ها نیز این  ر

در اواخر قرن سبببیزدهم و اوایل قرن چهاردهم، تجارت آبجو منبع »شبببد. محسبببوب می

( 67« )د.شفنعتی محسوب میآبجوساز موقعیتی و  یاتی درآمد جانبی برای خانوارهای 

 نویسد:بنت می

اقتصاد »نوان یکی از چندین عنصر عبرای بسیاری از زنان، آبجوسازی برای فروش به

ی شوهر و بود. در خانوارهای قرون وسطایی، وظایف افلی به عهده 2«جویی موقتچاره
های کمکی زیادی را به عهده ی زن بود. یک زن مسبببئولیتکارهای تکمیلی به عهده

به کار همسبببرش )در مزارع، کارگاه و مغازه( کمک می یاز  گرفت: او در فبببورت ن
ستکرد. می فلی بازتولید )زی سئولیت ا شت و زن م شناختی و اجتماعی( را به عهده دا

 (68.)کردهای درآمدزای خُرد را دنبال میی مختلفی از فعالیتمجموعه
گیری تصبببمیمات مربوط به مشبببارکت زنان در بنت به چند عامل که در شبببکل

شاره می ستند، ا سازی دخیل ه شوهر به تجارت فلزآبجو انی ات یا بازرگکند. زمانی که 

مشبببغول بود، همسبببرش به ا تمال زیاد درگیر آبجوسبببازی بود زیرا او به  مایت نیاز 

ی پوشببباک، پارچه، چرم و خواروبار فعالیت داشبببت؛ برخا  شبببوهرانی که در زمینه

بارداری، شبببیردهی و مراقبت از کودک به نظر نمی»ی بنت: داشبببتند. به گفته رسبببید 

ی شببوهر از اهمیت زیادی برخوردار بود... به م گاهی  رفهکتأتیرگذار باشببد اما دسببت

عبارت دیگر، زنان وقتی از فرزندآوری و مراقبت از کودکان فارغ بودند، به آبجوسبازی 

ها کردند که سایر مطالبات اقتصادی خانوار به آنپرداختند بلکه زمانی این کار را مینمی

 (69«)داد که این  رفه را دنبال کنند.فرفت می

                                                      
1 .Black Death 135۰تا  1347: طاعون سیاه یا مرگ سیاه یک اپیدمی طاعون است که کل اروپا را در سال 

 دربرگرفت.میالدی 

2 economy of makeshifts 
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ر به ی کارگی تمرکز خود را از سبببتم بر زنان در طبقهفوگل در پایان کتاب، نقطه

ی بورژوایی، (: جامعه70دهد )تغییر میی گردش در  وزه« برابری اشببخا »ی مسببئله

فوری را در جامعه ترویج می سرمایکند که رابطهایدئولوژی برابری  ه را ی نابرابر کار و 

 -های ملی و زنان های نژادی، اقلیتازجمله اقلیت –از جامعه  هاییکند. بخشپنهان می

به مجبور بوده ند و فوگل  بارزه کن گاه م جای که همواره  تی برای برابری رسبببمی  ند  ا

اشببته د« های انقابی جدیدسببتاورد»تواند هایی میدرسببتی معتقد اسببت که چنین مبارزه

نده ی آیسببت برابری واقعی در جامعه( او همچنین به تبعیت از مارکس معتقد ا71باشببد.)

شناخت تفاوت صمیمبه معنای  ست بنابراین جایی که کارگران تمام ت ها های میان مردم ا

را به فورت دموکراتیک اتخاذ کنند، منابع فر  برابرسازی موقعیت نابرابر زنان دارای 

 (72که نابرابری از بین برود.)طوریشود بهفرزند می

کارگر  یعنوان بخشبببی از طبقهی زنان کارگر را بهل قدرت بالقوهاما متأسبببفانه فوگ

( او بر محرومیت 73کند.)ی انقابی تغییر میدهد از این رو سبببوژهمورد تأکید قرار نمی

ابری طبقاتی در راسبببتای مبارزه برای برها برای جنبش بینزنان از  قوق برابر و پتانسبببیل

این اسبببتدالل که سبببتم بر زنان در موقعیت »گیرد: ی( او نتیجه م74کند.)زنان تأکید می

ها در رابطه با کار خانگی و  قوق برابر ریشببه دارد، چارچوبی در اختیار ما ی آندوگانه

با آن میمی توانیم موقعیت زنان در کار مزدی را درک کنیم و تحلیل کنیم گذارد که 

ری ای ضببروبیانگر مؤلفهخواهی زنان گسببترده و عمومی گونه یک جنبش آزادیکه چه

 (75«)در مبارزه برای سوسیالیسم باشد.

داری بینی کند که سرمایهتوانست پیشنوشت نمیمی 1983زمانی که فوگل در سال 

تا چه میزان میمتأخر در آمریکای شبببمالی و بخش ند هایی از اروپا   هکعین این درتوا

، خود را با دادن برابری بورژوایی کامل به زنان و اسببت ندهیفزا یطبقات یمسببئول نابرابر

ای تطبین دهد. این امر به طور غیرمنتظره +LGBTگرانه علیه برچیدن قوانین سبببرکوب

ی تر کرده است و سرکوب اجتماعی زنان طبقهشکا  بین زنان طبقات مختلف را عمین

ست. برای مثال زنان طبقه شدید کرده ا تری برای های بیشلشی کارگر با چاکارگر را ت
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ی قهسادگی برای زنان طبداری از کودکان مواجه هستند؛ چیزی که بهی نگهتأمین هزینه

ست.) سط قابل پرداخت ا فورت76متو ساختن (  های مترقی سازمان»بندی فوگل برای 

تأکید بر استقال ضروری برای زنان با عدم( 77«)زنان که از تقسیمات طبقاتی عبور کنند

نان ی کارگر نسببببت به زتواند به فرودسبببت شبببدن نیازهای زنان طبقهی کارگر میهطبق

انداز کسببب  قوق بورژوایی بدون به چالش کشببیدن ی متوسببط و تسببلط چشببمطبقه

ر تضبباد د های طبقاتی منجر شببود. این در عین تأکید بر نقش مسببتقل کارگراننابرابری

با رو به دلیل وزنقرار می کیوکرات قوق کاماً دم یمبارزه برا کردیکامل   گیرد؛ هم 

آورند و هم به دلیل تفاوت در منافع طبقاتی ها میای که کارگران به این مبارزهاجتماعی

 شدگان وجود دارد. که در میان سرکوب

 از فوگل تا لبوویتز

دیل شبببده ی بازتولید اجتماعی تبی نظریهتیتی باتاچاریا به یکی از مدافعان برجسبببته

به قلم لبوویتز  1فراسببوی سببرمایهدار اتر او از طرین تحلیلی که تا  د زیادی واماسببت. 

 (78دهد. )است، روایت فوگل از ستم بر زنان را به نژادپرستی هم بسط می

یلبوویتز از مارکس در مقابل کسبببانی که او را فاقد موضبببوعیت اعام می ا کنند 

اسیونال دوم بط با کارل کائوتسکی و انترنی او را به نوعی مارکسیسم مکانیکی مرتفلسفه

مشبببکلی وجود دارد که سبببرمایه کند. او معتقد اسبببت در خود دهند، دفاع میتقلیل می

ضیس میمی ست که تو شود و این به بخشی مربوط ا سیر مکانیکی منجر  دهد تواند به تفا

سرمایه ست 79اند.)داری را نکندهچرا کارگران گور  سئله ( لبوویتز در پی آن ا که این م

مغفول مانده، برطر  کند:  سببرمایهای که معتقد اسببت در را با بازگرداندن عنصببر ذهنی

یل دسبببت یا تحل ها  ید»مزد مایی تول کارگران. او ادعا می« دورپی یان از منظر  که ب کند 

گرفته  یاسیس اقتصاد نقد 1859 سال گفتارشیپکاسیک ماتریالیسم تاریخی که از خود 

                                                      
1 Beyond Capital. 
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کم آن را مجاز یا دسببت–کارانه منجر شببود تواند به تفسببیری محافظهشببده اسببت، می

 نویسد: ( مارکس می80و باید بازنویسی شود. ) -سازد می

ی مشببخصببی از تکامل، نیروهای مولد مادی جامعه با روابط تولید موجود در مر له
دل ها بنیروهای مولد، به مانع آنگیرند... این روابط از اَشببکال تکامل در تضبباد قرار می

گاه ای هیچشببود... هیچ نظم اجتماعیگاه دوران انقاب اجتماعی آغاز میشببوند. آنمی
 نظم اجتماعی کفایت تر تمامی نیروهای مولدی که برای آنویران نشبببده مگر آن پیش

که از آن شگاه پیهیچ شود وای ویران نمیکند، تکامل یافته باشد، هیچ نظم اجتماعیمی
ی کهن به بلوغ برسببد، روابط شببرایط مادی برای هسببتی نظم جدید در چارچوب جامعه

 (81)شوند.گزین روابط قدیمی نمیتولید برتر جدید جای
 روایت لبوویتز این است:

یافته هکه نیازهای انسانی به لحاظ اجتماعی توسع -بنابراین تز بدیلی را در نظر بگیرید 
ند)یعنی افراد خا  رشببببد کردههسبببت که در جوامعی  تاریخی ی  ند  ند( در تعیین رو ا
دهند و هم روابط های معین هم نیروهای تولیدی خود را توسعه میمحوریت دارند. انسان

کنند و این کار را در راسبببتای ارضبببای نیازهای خود انجام تولیدشبببان را دگرگون می
ارکس )اولویت نیازها( دگرگونی ی تاریخ مبندی بدیل از نظریهدهند. در این فورتمی

دهد که سبباختار موجود جامعه دیگر نیازهای مردمی را که درون اجتماعی زمانی رخ می
توسببعه  افتد که روابط تولید مانعاند تأمین نکند. زمانی این اتفاق میجامعه شببکل گرفته

شببود. ن میهای معیی انسببانیافتن نیروهای تولیدی در راسببتای مطابقت با نیازهای ویژه
نیاز خود »کند داری فراسبببوی سبببرمایه عمل میبدین ترتیب، الزامی که درون سبببرمایه

  (82)است.« کارگران به تکامل
رهایی طبقات کارگر باید به دسبببت خودشبببان رقم »در واقع مارکس معتقد بود که 

با طرم 83« )بخورد ما لبوویتز  نار « یک الزام»( ا م»در ک کا به ت کارگران  یاز خود   «لن

نه و گرایشبببی اراده یا ندارد. ایجاد می« اخاقی»گرا مارکس وجود  یت  کند که در روا

گونه نه آن یسببازند ولیخود را م خیها تارانسببان»نویسببد: می هجدهم برومرمارکس در 
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 ایشدهنتعیی طیدر شرا کهاند بلدهیها برگزکه خود آن یطیدر شرا ایخواهند یکه خود م

( بسیار 84)«.رندیگرد میبه طور مستق طیها با آن شراگذشته است و خود انسان راثیکه م

، به سمت دیگری منحر  «قانون آهنین تاریخ»مهم است که در عین اجتناب از رویکرد 

ی دارانه )نکتهی تولید سرمایهنشویم. وجود ستیز بنیادی منافع بین کار و سرمایه در شیوه

سا  مبمارکس( می ست که به دنبال آن یک ارزهتواند ا شد اما به این معنا نی ی طبقاتی با

ای که گوید که برآیند هر مبارزهدهد و همچنین به ما نمیی طبقاتی علنی روی میمبارزه

 (85تواند باشد. )دهد، چه میدر ادامه رخ می

باره حث در قد خود را از طرین ب ید خودلبوویتز ن بازتول کارگران برای  های  یاز  ی ن

مزدی اسبببت که برای فروش توان کار خود دهد یعنی چیزی که مبنای دسبببتبسبببط می

کند که این نیازها به فبببورت کنند. او به تبعیت از مارکس خاطرنشبببان میدریافت می

کنند. ای وابسببته هسببتند که افراد در آن زندگی میگیرند و به جامعهاجتماعی شببکل می

عنصبببر »عنوان یک اسبببت که مارکس از آن بهمزد شبببامل چیزی بنابراین مبنای دسبببت

هنی هم توانند ذکند. این نیازها لزوماً جسببمی نیسببتند بلکه مییاد می« تاریخی و اخاقی

( عاوه بر این، این ماهیت 86باشبببند و تکامل شبببخصبببیت انسبببانی را نیز در بر بگیرند.)

 د محصببوالت جدید،راسببتا با تولیطور مداوم همداری اسببت که بهی تولید سببرمایهشببیوه

کند و در نتیجه بازارهای جدیدی نیز باید ایجاد شبببود. تکاپوی نیازهای جدید ایجاد می

صر  تجمات به تهییج آرزوها و به تبع آن نیازهای جدید سرمایه داران برای افزایش م

 کند.در میان کارگران کمک می

شخ  می سطس از نیاز را م سه   داقل  که« یولوژیکنیازهای فیز»کند. اول لبوویتز 

ست. دوم  سمانی مورد نیاز برای بازتولید کارگر ا ضروری»ج ی از سطح»یعنی « نیازهای 

شامل ارزش مصرفی است نیازها که از ره گذار عادت و عر  ضرورت یافته است. این 

شببود. این همان وارد مصببر  کارگران می که از روی عادت مورد نیاز اسببت و معموالً

( او از 87«)نهفته اسببت. سببرمایه ت که در مفهوم ارزش توان کار درسببطحی از نیاز اسبب
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ر این به سطحی از نیازهای کارگ»کند: یاد می« نیازهای اجتماعی»سطس سوم نیاز با عنوان 

ی نیاز شود. این  د باالیی معیناطاق میعنوان انسان اجتماعاً تکامل یافته در یک نقطهبه

( لبوویتز سبببپس نتیجه 88« )دهد.الیی را تشبببکیل میهای مصبببرفی در قالب کابه ارزش

تر و ناشبببده، مبنای نیاز کارگران به پول بیشوجود نیازهای اجتماعی تأمین»گیرد که: می

 (89«)گیرد.مزد باالتر قرار مینیاز به دست

 «نیازهای ضروری»چه او با افطام رسد آننظر میاین ادعای عجیبی است، زیرا به

نی نیاز شود؛ یعمزد باالتر میی کارگران برای دستمانع ضرورت مبارزه د،کنتعریف می

به پرداخت اجاره یا رهن و خرید خوراک کافی برای زندگی و لبا  برای پوشبببیدن و 

خواند و تفکیک مکانیکی بین نیازهای مواردی از این دسبببت را نیازهای ضبببروری می

رای ب« تولید کارگر»ی  ال، تکامل چرخهکند. با این ایجاد می« اجتماعی»و « ضببروری»

ر ارز مبارزه برسبببی هماز قلم افتاده اسبببت( و نظریه سبببرمایهکند در لبوویتز )که ادعا می

نه فقط سرمایه که کار مزدی نیز در ذات »مزد در کانون استدالل لبوویتز قرار دارد: دست

 دهد: ( او ادامه می90« )خویش وجود دارد.

رشبببد که رای برآورده کردن آن دسبببته از نیازهای اجتماعی روبهطور خافبببه، ببه
« خا  جهت»ای در شبببود، نیاز به مبارزهطور مداوم توسبببط سبببرمایه سببباخته میبه

های مزدی مبارزه برای دستداران داریم. با این  ال هیچ بحثی در سرمایه دربارهسرمایه
 شببود که اسببتانداردهایکتاب فرض میتواند باشببد زیرا در این باالتر وجود ندارد و نمی

ی معین، مقدار در یک کشور مشخ ، در یک دوره»ضروریات معین شده است. یعنی 
 (91)«ی مشخ  است.میانگین وسایل ضروری برای امرار معاش کارگران یک داده

ستدالل در مورد عدم مبارزه برای دست ست. مارکس این ا فادقانه نی مزدهای باالتر 

که بعدها با –را  1865ژوئن  27و  20دو جلسببه از شببورای عمومی انترناسببیونال اول در 

ی اهمیت هایی دربارهی اسبببتداللبه ارائه -منتشبببر شبببد  1ارزش، قیمت و سبببودعنوان 

                                                      
1 Value, Price and Profit 
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ی مزد اختصبببا  داد. او در  ال پاسبببخ دادن به نمایندهی کارگران برای دسبببتمبارزه

زند. ها به کارگران آسببیب میبود که گفته بود این مبارزه 1محترم کارگران جان وسببتون

کارگر:  که اگر  تدالل کرد  پذیر»مارکس اسببب به نفع  یلخود را  ها ش اراده و تحم

های برده عنوان یک قانون اقتصادی دائمی کنار بکشد، به تمام بدبختیداران را بهسرمایه

 دهد:( او توضیس می92« )که امنیت وی را داشته باشد.دچار خواهد شد بدون این

بارزه می کارگران م که  گامی  به  دود منطقی سببببابن هن کاری را  تا روز  ند  کن
سیلهیا چون نمیبازگردانند و  ست توانند به و ضع قانون به تثبیت روز کاری عادی د ی و
ز مزد، افزایشی نه فقط به نسبت مدت اضافی که اکوشند از طرین افزایش دستیابند، می
شان تر از آن جلوی کار مفرط را بگیرند، فقط وظیفهشود بلکه بیشها کار کشیده میآن

جام  به خود و نسببببل خود ان بت  ند. آنمیرا نسببب یتده حدود هایی در برابر ها فقط م
ستمتعدی سانی کنند. زمان عرفهی سرمایه وضع میگرانههای  ی تکامل بشری است. ان
ندارد، انسبببانی که همهکه دقیقه هایی که برای ی عمرش جز فافبببلهای زمان فراغت 
یازمندی ند خواب و خوراک و غیره الزم اسبببت، در راه کارن برای  های جسبببمانی مان
تر اسبببت. او که تنی شبببود، چنین  یوانی از  یوانات باربر کمدار فبببر  میسبببرمایه
شبببده دارد، جز ماشبببین تولید تروت برای غیر چیز دیگری کوفته و ذهنی و شبببیدرهم
 (93)نیست.

تر از همه مزد هم هسببت و مهمی دسببتمبارزات  ول موضببوع سبباعت کار، درباره

 به مبارزه سرمایهفصل ده جلد اول  7و  6، 5های ست. بخشا« ی انسانیتوسعه»ی درباره

شاره می ساعته ا سودکند. مارکس در برای روز کاری ده  که با بیان این ارزش، قیمت و 

گیرد کند، نتیجه میداری وارد کرده را محدود میها فقط خساراتی که سرمایهاین مبارزه

 ( 94که نظام مزدی در نهایت باید ملغی شود. )

                                                      
1 John Weston 
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ستدالل لبوویتز، او چرخه را از  مایهسر ی تولید کارگر دری گمشدهدر بازگشت به ا
را  داریروشبببنی روابط قدرت طبقاتی در سبببرمایهکند و بنابراین بهکارگر شبببروع می

 کند:معکو  می

ی از ی طبقاتشببود، مبارزهچه که از در نظر گرفتن کار مزدی  افببل میبنابراین آن
سببت. فقط سببرمایه نیسببت که در ذات خویش وجود دارد. کارگر سببمت کارگر مزدی ا

ست، دو  شده ا سرمایه ارائه  صویری که در  ست. برخا  ت « ضرورت»مزدی نیز چنین ا
شرفت. یک  سرمایه به تعیین ارزش بلکه نیاز خود کارگر برای پی وجود دارد؛ نه فقط نیاز 

ی را وابسبببته کنند، در هر کنند تا دیگری دوسبببویه که در آن هرکدام تاش میمبارزه
 (95)ی سرمایه و کار مزدی وجود دارد. ای از رابطهجنبه

به یه  ظاهرکارگر و سبببرما با هم  اًعنوان موجوداتی  بازار  بازار و برابر در  مقتدر در 

سته به خرید توان کار است. اما این یک مواجه می شوند و سرمایه برای بازتولید خود واب

زیرا در غیر این فورت، سرمایه قادر به جذب ارزش اضافی نخواهد ی برابر نیست مبادله

بود. وابسببتگی کارگر به نیاز سببرمایه برای خرید توان کار او از وابسببتگی سببرمایه به کار 

سیاری های بکه روشتواند زندگی کند در الیتر است. یک کارگر بدون مزد نمیبیش

به  که کارگرانکار را تأمین کند؛ مگر اینها وجود دارد که سبببرمایه بتواند از طرین آن

 طور جمعی تصمیم بگیرند کار را متوقف کنند. 

نیز  را که لبوویتز مطرم کرد )و باتاچاریا« تولید کارگر»که جریان تر اینی مهمنکته

افی، تولید ارزش اضبب -ی تولید مارکس توان متناسببب با چرخهآن را به کار گرفت( نمی

های بررسببی تفاوت این اسببت که در نظر گرفت. یکی از راه - گسببترش سببرمایه اسببت

شود. مواجه می« مصر  فردی»توسط کارگر و « مصر  مولد»ببینیم مارکس چگونه با 

صر  مولد» ست که کارگر از ابزار و مواد اولیه« م ستفاده میزمانی ا سای ا ط کند که تو

ای بالفعل کردن ارزش اضببافی شببود و سببپس بردار برای تولید کاالها تأمین میسببرمایه

ای مزد خود برزمانی است که کارگر از دست« مصر  فردی»شود. توسط او فروخته می

باید به سبببر کار برگردد تا فرآیند خرید مایحتاج زندگی اسبببتفاده می کند. او دوباره 
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« تولید کارگر»ی شده( جریان مطرم96و گسترش سرمایه را ادامه دهد.)« مصر  مولد»

وویتز طور که لبواقعیت بازتولید اجتماعی توان کار و تابع سبببپهر تولید اسبببت و آندر 

 کند، با آن مساوی نیست. بندی میفورت

تواند از پس توضببیس شببکسببت مارکس نمی یسببرمایهی ضببعف تز لبوویتز درباره

ر فاسبببیدرسبببتی از تداری بربیاید. او بهالمللی در برانداختن سبببرمایهی کارگر بینطبقه

مارکس و  کانیکی  یه م ما قاد میسبببر بارهانت ما هیچ تحلیلی در ند. ا که چرا ی اینک

سانیت و زمینهای بیزده و با خسارتکهنه، بحران–المللی داری بینسرمایه  -شمار به ان

های تاریخی پیچیده که ما را به این نقطه رسببانده هنوز پابرجاسببت، برای بررسببی فرآیند

توانسبببت این کند. جای تردید اسبببت که آیا مارکس هرگز میاسبببت، مانعی ایجاد نمی

اده های او از قلم افتی انقابی در نوشبببتهگرایانه را بپذیرد که جای مبارزهی آرمانگزاره

چه خود لبوویتز در رابطه با سبببرمایه نوشبببته اسبببت، عنصبببر اسبببت. عاوه بر این، آن

 ند. کوجهی را به مارکس معرفی میی تکگرایانهاراده

 باتاچاریا بر بنیان لبوویتز

بازتمرکز سبببتمنظریهی مجموعه قه،  گاری طب بازن ماعی:  ید اجت بازتول اخیراً  که ی 

ز انگیزی از موضبببوعات ای طیف شبببگفتهایی درباره، یادداشبببتباتاچاریا تنظیم کرده

ها ارزش زیادی دارند. فوگل در بحران مراقبت تا سببکسببوآلیته اسببت. تمامی یادداشببت

 در درازمدت ما باید از دسببت دو»کند: ی کلیدی اشبباره میگفتار خود به این نکتهپیش

و  مثاً نژاد، طبقه –یم. اول این فرض که ابعاد مختلف تفاوت فرض مهم رها شبببوپیش

سیت  ستند. دوم این -جن سان ه ستهیک سانی بندیکه د های مختلف از نظر علّی وزن یک

ند. یه97«)دار نابراین نظر مه( ب که ه ند  ید بررسبببی ک با ماعی  ید اجت بازتول  ی اینی 

مقاله به طور ویژه مورد توجه  شببوند. دوگونه با هم چفت میهای مختلف چهبندیدسببته



 )کدام( مارکس؟بازگشت به  576 

با 98) 2اتر سببباالر مهندسبببی و اما تایتلمان 1«کارگران بدون ذخیره»من قرار گرفت:   )

شرم تاریخی ایجاد خانواده ی و کودکان، کودک»ی کارگر آمریکایی و ی طبقهموضوع 

( اگر این مجموعه یک 99. )4اتر سوزان فرگوسن 3«داری: منظر بازتولید اجتماعیسرمایه

شتنقط ست که یاددا شد این ا شته با ضعف دا صاب –ها ه  شت آخر یعنی اعت به جز یاددا

جا بر با مبارزات واقعی ارتباط کمی دارند. تمرکز ما در این -5زنان به قلم سبببینزیا آروزا

گونه طبقه را نادیده نگیریم: بازتولید اجتماعی چه»مقدمه و یادداشبببت باتاچاریا با عنوان 

ها را تعیین ( که چارچوب نظری سایر یادداشت100است ) 6«ی کارگر جهانیکار و طبقه

لندن  7در کینگز کالج سببرمایهسببالگی  150های او در کنفرانس کند و همچنین ارائهمی

 .2018 8و مارکس در مو  2017در سپتامبر 

ی کارگر جهانی از بدو آغاز آن و به طبقه»ی شبببروع باتاچاریا این اسبببت که: نقطه

ر گونه با غلبه بویژه از اواخر قرن بیسببتم با یک چالش عظیم مواجه شببده اسببت: که چه

ا داری رجویانه، سبببرمایهرفته و تماماً مبارزهی اختافات خود در یک قالب شبببسبببتههمه

ستند واهد در مقابل همهخ( او می101« )سرنگون کند. سانی که به دنبال انکار این ه ی ک

که چرا ی اینی انقابی بالقوه اسببت، قد علم کند و دربارهی کارگر یک سببوژهکه طبقه

وجه »( ادعای افلی او این است که: 102این مسئله هنوز موضوعیت دارد استدالل کند. )

ی کارگر، سببوستفاهم مشببترک ههای نقش طبقی بسببیاری از این مردود شببمردنتسببمیه

                                                      
1 Without Reserves 

2 Emma Teitelman 

3 Children, Childhood and Capitalism: A Social Reproduction Perspective 

4 Susan Ferguson 

5 Cinzia Arruzza 

6 How Not to Skip Class: Social Reproduction of Labour and the Global Working 

Class 

7 King’s College 

8 Muss 

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
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کلید »گوید: ( باتاچاریا می103« )ی کارگر دقیقاً چیسبببت.ی این اسبببت که طبقهدرباره

رورت ض»و این « ی کارگر... چارچوب بازتولید اجتماعی استبسط دادن درکی از طبقه

این به آن معناسبببت که « دارد که بدانیم کارگر خارج از محل کار نیز موجودیت دارد.

ها تحت تسبببلط ی بین این موجودیت و زندگی مولد آنچالش نظری در درک رابطه»

ی خود به ی بین این سپهرها به نوبهرابطه»کند: او ادعا می« دار نهفته است.مستقیم سرمایه

 (104« )ی طبقاتی را وارسی کنیم.کند مسیرهای راهبردی برای مبارزهما کمک می

ستدال سل که بازتولید توان کار باید بهباتاچاریا در طرم این ا رمایه عنوان جریان دوم 

د را گوید که سببپهر بازتولید توان کار و تولیکند. او میدیده شببود، از لبوویتز تبعیت می

(  اال این پرسببش 105تلقی کرد. )« پارچهیک»دیگر دید و باید از یک« مجزا»توان نمی

ری پهر با هم برابر هستند یا یکی بر دیگپارچگی چیست؟ آیا دو سشود که یکایجاد می

ین اندازه نیسببتند درنتیجه اتر گفته شببد این دو جریان همطور که پیشتسببلط دارد؟ همان

 کشی و ستم منجر شود. تواند به سردرگمی میان بهرهبندی میفورت

تدالل خود را بسبببط می یت از الگوی لبوویتز این اسببب به تبع یا  چار تا کبا هد  ه د

سازد و از این روست که ارزش توان کار طور دائمی نیازهای جدیدی میاری بهدسرمایه

سرمایه تعیین میانعطا  ست و تنها در قالب جدال بین کارگران و  بنابراین »شود: پذیر ا

ید  بازتول یاز خود  قدان ن ند همواره در محل ف یت افبببلی این فرآی ماه یل  به دل کارگر 

ششود؛ از این رو بهمی ستعنوان یک  شت کار کل مبارزه برای د سر مزدهای باالتر در 

هد  »کند: ( او مفهوم لبوویتز را تصا ب می106« )ی طبقاتی.مزدی تنیده است: مبارزه

شتهپیش ست که « ی تولیدپندا گر به عنوان نیاز خود کارمارکس به»کارگر همان چیزی ا

 (107« )تکامل توفیف کرده است.

ی راتر از محل کار را در ضبببعف مبارزات کارگران در نقطهباتاچاریا نیاز به تغییر ف

 کند:تولید امروز جایابی می



 )کدام( مارکس؟بازگشت به  578 

ند که در ی کارگر در هر لحظهطبقه یا نتوا ند  تاریخ ممکن اسبببت بتوا ی معینی از 
مزدهای باالتر مبارزه کند. این مبارزات ممکن اسبببت دور از ی تولید برای دسبببتنقطه
 با این همه بازتاب نیازها و الزامات این طبقه هستند. به عبارت ی تولید پدید بیایند امانقطه

باالتر ممکن نیسبببت، ممکن اسبببت انواع مختلف  بارزه برای  قوق  دیگر، جایی که م
  (108. )مبارزات پیرامون جریان بازتولید جوانه بزند

در  ناو برای نمونه به مبارزات بر سبببر آب در کوچابامبا و ایرلند، علیه خلع ید از زمی

 کند.هند و برای مسکن در انگلستان اشاره می

هیچ بحثی در لزوم آغاز مبارزات در جایی که ممکن است و پیوستن به مبارزاتی که 

که این مبارزات در محل کار توسببط دیگران آغاز شببده وجود ندارد؛ فببر  نظر از این

، ن، آب، سقط جنیناند یا در خیابان و به مسائل محل کار ربط دارند یا مسکشروع شده

ستان ستن بیمار صور میها و امثال اینب سال کرد که تظاهرات تودهها. خود مارکس ت ای 

 (109علیه قوانین فدور مجوز، منادی آغاز انقاب انگلیس بود.) 1855

ست. او  سکوت کرده ا سائل  با وجود این، باتاچاریا )مانند لبوویتز( در مورد برخی م

کند. گاهی یک های مختلف اجتماعی بحث نمیوت جنبشی نقاط ضبببعف و قدرباره

ستجنبش خیابانی می شد؛ مانند جنبشتواند در د ای موفن هیابی به اهدا  خود موفن با

سط  ستان تو سم در انگل شی ضد نازیاتحادیهعلیه فا سم( و ANL) 1ی  شی  2اتحاد علیه فا

(UAFدر دهه ) یات ی بعد از آن و اوایل دهه 1990ی ، دهه1970ی یه مال و جنبش عل

نه با این  ال، جنبش 110. )1990در  3سبببرا یا که بین  4جن  را متوقف کنید(  در بریتان

سال  ست مانع وزیر وقت  2003یک تا دو میلیون نفر را در  ست نخ سیج کرده بود نتوان ب

 شرکت در جن  عراق شود.  یعنی تونی بلر از

                                                      
1 Anti-Nazi League 

2 Unite Against Fascism 

3 Poll Tax 

4 Stop the War 



 

 
 

 نیکزاد زنگنهی / ترجمه گرگورشیال مک 579

 کشببد، اگر کارگران ازالش میوقتی پای جنبشببی در میان اسببت که سببرمایه را به چ

قه یدن طب به چالش کشببب قه قدرت جمعی خود برای  ند، این طب فاده نکن ی  اکم اسبببت

های  اضبببر در خیابان ایسبببتادگی کند. تفاوت این دو را در نظر تواند در مقابل تودهمی

له مداخ که  جایی  هار عربی در تونس و مصبببر یعنی  ید: ب یا تر  از بگیر کارگران  ی 

ها هر دو جامعه را به سمت فرآیند انقابی سوق داد و سوریه یعنی جایی که نمبارزات آ

طور جمعی چنین مشبببارکتی نداشبببتند. بنابراین مرکزیت محل کار به ی کارگر بهطبقه

شان ستگی به نوع خافی از کارگران نیست بلکه ن است که  گر توجه به مکانیمعنای واب

ب ته  ته اسبببت. الب عه در آن نهف جام یا درسبببت میقدرت  چار تا بارزه برای ا که م گوید 

سرمایه تعمیم یابد. با این دست مزدها تنها در فورتی کافی است که به مبارزه علیه خود 

که علی یهرغم این ال عجیب اسببببت  حاد قد لوکزامبورگ از ات به ن  هایکه لبوویتز 

ها از ه جنبشکدام به روشبببی ک(، نه او و نه باتاچاریا هیچ111کند )کارگری اشببباره می

ی تری تبدیل شببوند، نپرداختند. یعنی چیزتوانند به مبارزات سببیاسببی وسببیعطرین آن می

 اعتصاب عمومیدر  1905چه که لوکزامبورگ در تحلیل نیروی محرک انقاب شبیه آن

( این سبببکوت لبوویتز به این دلیل اسبببت که مبارزات اجتماعی را 112انجام داده بود. )

های بیند که در  ال  اضر به دلیل بوروکراسی اتحادیهخودی میخودبه تی فعالیمثابهبه

های اجتماعی کند جنبشکارگری خاموش شبببده اسبببت و به این دلیل که او گمان می

تری چون بببه فبببورت کلی بر قببدرت سبببرمببایببه متمرکز هسبببتنببد، از اهمیببت بیش

ها و نیاز یا عدم نیاز آنهای اجتماعی ( در مورد باتاچاریا، هد  جنبش113برخوردارند.)

ست. در هیچ شوده مانده ا شدن در مبارزه برای کارگران گ  ایکجا بحث جدیبه ادغام 

باره تأتیر در با نفوذ آن و  بارزه  کارگری و چگونگی م ی نقش بوروکراسبببی جنبش 

. کارگر فورت نگرفته استی ی طبقهطلب بر بسط آگاهی و مبارزههای افامسازمان

ه گر دور شدن از این باشد کتواند نشانهای اجتماعی به خودی خود مینبشتمرکز بر ج



 )کدام( مارکس؟بازگشت به  580 

شکستن هد  یک جنبش انقابی را کسب کنترل بر ابزار تولید به فورت مستقیم، درهم

 ی دولتی و ایجاد دولت کارگری بدیل بدانیم.ماشین کهنه

جنگند، می کند: کارگران بر سبببر چه چیزیباتاچاریا موضبببوعات دیگر را تلفین می

طور اسببت. درسببت اسببت که سببازمان ی طبقاتی چهجنگند و وضببعیت مبارزهچگونه می

که ی کارگر در ایاالت متحده و انگلسبببتان به شبببدت تضبببعیف شبببده اسبببت. اینطبقه

ارگر ی کاتر قوت یا ضببعف سببازمان طبقه اًجنگند، فببرفکارگران بر سببر چه چیزی می

ی تهمزد تقلیل داد. اول به نکی دسببتی تولید را نباید به مسببئلهنیسببت و مبارزه در نقطه

سازی [ای کشتیدر کارخانه 1971کنیم: مشغولیت دفاع از مشاغل در سال آخر اشاره می

ارزه به طرق مختلف با مبدهد که باال گرفتن مبارزه در انگلسببتان را نشببان می 1آپر کاید

مزدها، مشاغل، قانون روابط فنعتی و زندانی کردن رهبران باراندازها در کنار برای دست

ی شد. زنان و کارگران مهاجر بخشی از جریان فزایندهمبارزه علیه نژادپرستی مشخ  می

سادمبارزه بودند؛ همان شان می 2طور که یوری پرا کارگران دهد برای مثال در این مجله ن

با  1968( اعتصبباب عمومی در فرانسببه در سببال 114آسببیایی نقش اسبباسببی ایفا کردند. )

شجویان علیه و شیهم ستگی دان شد. جنبشب ی به های اجتماعی دیگرگری پلیس آغاز 

سر آب، زمین، مسکن و آلودگی فر  نظر از موقعیت مبارزه سیاق بر  قاتی ی طبهمین 

ست که کارگران ها تغییر ایجاد میاین جنبش چه که در ماهیتوجود دارد. آن کند این ا

ی کافی ا سببا  قدرت کنند تا از سببام اعتصبباب برای رسببیدن به آن اهدا  به اندازه

قیقاً به این ی اروپا داسببتفاده کنند. جنبش پشببت سببیریزا در یونان علیه ترویکا و اتحادیه

  گرفت.رده نیرو میدلیل بسیار تهدید آمیز شد که از اقدام اعتصابی گست

یا هایی که باتاچاریک از موضببوعات یا جنبشها سببر مخالفت با اهمیت هیچانقابی

 ی طبقاتی نیست. هنگامیکند را ندارند و مبارزه بر سر این چیزها عموماً مبارزهمطرم می

                                                      
1 Upper Clyde Shipyards 

2 Yuri Prasad 
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رسبببد چیزی برای اختا  وجود داشبببته کند، به نظر نمیموارد را مطرم می که او این

بازگویی نظری طبقه1: باشبببد به(  ( داشبببتن درک 2ی انقابی عنوان سبببوژهی کارگر 

شاغل مزدی در یک زمان معین و تری از طبقهعظیم شاغل در م سبت به افراد  ی کارگر ن

ها مزدی طبقاتی به طوری که بر چیزی بیش از مبارزه برای دست( تجدید نظر در مبارزه3

 (115و شرایط کار داللت داشته باشد.)

اشببباره  «کارگر یاز طبقه یترمیدرک عظ»با این  ال جا دارد که وقتی باتاچاریا به 

 تری به آن بیندازیم:کند، نگاه دقینمی

راد ی افگونه درک شبببود: همهی کارگر برای مارکسبببیسبببت انقابی باید اینطبقه

قه ید جامعه مشبببارکت کردهطب بازتول نده که در طول زندگی خود در  یدکن ند؛ ی تول ا

نشده گیرد یا پرداختکه این کار از سوی سرمایه مورد پرداخت قرار میفر  نظر از این

ای از طبقبه، کبارگر موقبت هتبل التینکس از پبارچبهمبانبد. چنین دیبد یبکبباقی می

ی از ایندیانا که مجبور اسببت به خاطر هزینه 1آنجلس، مادر که به فببورت منعطفلو 

شیکاگ-در خانه بماند، معلم آفریقاییداری از کودکان باالی نگه سه از  و آمریکایی مدر

 2ازیسبببو کارگر مرد سبببفیدپوسبببت از دیترویت که قبا در کارگران متحد اتومبیل

(UAW) (.116شاغل بوده است) 

ر هستند. ی کارگکند، بخشی از طبقهها یاد میی کسانی که باتاچاریا از آنالبته همه

ی کارگر وجود دارد در سبببازی در طبقهی میزان موقتیارهاما گرایشبببی که به اغراق درب

یلی که پوشی از پتانسی جمعی و چشمهای مبارزهاندازکنار تمایل به ناچیز پنداشتن چشم

 ف،یتضببع یبه جا ایباتاچار انیبدر  ی آمریکایی ایجاد شببده اسببت،از بازسببازی سببرمایه

 نویسد:می 3شود. مودیتقویت می

                                                      
1 Flexitime.میزان ساعات کار ثابت است ولی کارمند هنگام آن را با توافق کارفرما تعیین می کند : 
2 United Automobile Workers 

3  



 )کدام( مارکس؟بازگشت به  582 

تایج رون ر که ی نیروی کایافتهپذیری افزایشد انباشبببت مداوم و انعطا یکی از ن
شد زنجیره ست و ر سترشمطلوب تولید منعطف ا ید یافته در خدمات و تولهای توزیع گ

ندگی مای کار ن غل متزلزل و مشبببروط  های کاالها، افزایش مشبببا های موقت، قرارداد
ستقل )کوتاه ستن م ستر ، قرارداد ب شاغل همواره در د شتغالی مدت، م یعنی همان خودا

 وقت به دالیل اقتصادی توسط کسانی که معموالًوقت غیرداوطلبانه )پارهجعلی(، کار پاره
سبت کارگران متزلزل وقت کار میتمام شگفتی ن کنند( و غیره... با وجود این، در کمال 

بر  2005درفد در  15.5به  1995درفد در  15.2در کل به ندرت افزایش یافته است؛ از 

 (117)(.BLS) 1اسا  ا تساب دفتر آمار کار
ستند که او  85زند که  دود مودی تخمین می ضعیتی ه فد کارگران هنوز در و در

 2«گیگاریا»نامد که تصویر آن در کانادا و اروپا یکسان است. می« سنتی»تمهیدات اشتغال 

)افبببطام مودی برای کارگران اقتصببباد گی ( که از قرار معلوم باید برای امرار معاش 

شه باید برای رسیدن به اهدا   کارهای مختلف انجام دهند، درفد کارگرانی را که همی

 (118خود بیش از یک کار انجام دهند، تغییر نداده است.)

 مراکز جدید انباشت را شکلعاوه بر این، تجدید ساختار سرمایه در ایاالت متحده، 

ارد و یافته دهای توزیع بازسببازمانداده اسببت که تمرکز شببدیدی بر کارگران در زنجیره

ید  های تول ند لد )معموال « منعطف»برای فرآی کارگران مو یت دارد. این تمرکز  محور

 «شببونددریافتی اندکی دارند و نیروی غیرضببروری محسببوب می معموالً»( که 100.000

ار آنجلس در نزدیکی شببمهایی مانند شببیکاگو و لو های لجسببتیکی در مکانزیر قطب

 پوست و التین فقیر، بیکار و بیکار پنهان واقع شده است که منبععظیمی از کارگران سیاه

ستند. ) سیاه119تابت کار ارزان ه سیل پوست و التین( این کارگران،  ، زن و مرد این پتان

این »گوید: طور که مودی میظیمی را اداره کنند. همانرا دارند که قدرت اقتصبببادی ع

                                                      
1 Bureau of Labor Statistics 

2 gigariat 
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 ترین اختاط نژادی و جنسبیتی وواسبطه اسبت؛ مهمی بیترین قدرت بالقوهمرکز بزرگ

 ( 120«)ترین مکان دموکراسی مستقیم.همچنین محتمل

هاجر کمبخش کارگر م نان  که ز کار میهایی  به  مد را  مدت اخیر درآ ند، در  گیر

ها در درفبببد کارگران هتل 80، 2015اند. در سبببال گیری بودهچشبببم شببباهد مبارزات

درآمد میلیون کارگر کم 19»نویسد: می 1( جولی شری121ای شدند.)نیویورک اتحادیه

 61.5( 2012)در سببال  2دالر15در سببراسببر ایاالت متحده از زمان شببروع مبارزه برای 

ک سببباعت کار در کالیفرنیا و ایالت دالر برای ی 15امروز « اند.میلیارد به دسبببت آورده

سالمندان و  هاینیویورک تبدیل به قانون شده است. در سیاتل و پنسیلوانیا هم برای خانه

شهرداری قانون است.کارگران بیمارستان سیاری جاهای دیگر برای کارمندان   «ها و در ب

آغاز کارگران از »نژادپرسبببتانه دارد: دالر بُعد سبببیاسبببی و ضبببد15کارزار مبارزه برای 

صاب سیر جنبشاعت ستند و بیان این کارزار تا  قوق مدنی می های خود را قدمی در م دان

 (122«) د زیادی به زبان این جنبش نزدیک بود.

 2018کارگران دانشگاهی در بریتانیا در مبارزه برای  قوق بازنشستگی خود در بهار 

د ک نیروی کار مختلط از جمله درفبببرای این مسببئله هسببتند که چگونه ی بهترین نمونه

مدت به طور مؤتر از سبببام اعتصببباب با قراردادهای کوتاه« متزلزل»باالیی از کارگران 

ستفاده کرده شید و هزاران کارگر ا ستورکار نولیبرالی را به چالش ک صاب د اند. این اعت

با  اجدید را سببیاسببی و رادیکالیزه کرد. این اعتصبباب موضببوعاتی مربوط به آموزش ر

نظرهای مانند م« قدیمی»که موضوعات شرایط کارگران دانشگاهی تلفین کرد، ضمن این

کارگری  یمختلفی که در اعتصببابات میان نفرات برای تسببخیر و بوروکراسببی اتحادیه

 (123آید را مطرم کرد. )ی توافن پدید میبرای مذاکره درباره

                                                      
1 Julie Sherry 

2 Fight for $15 
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ثال م ی هیچبدون ارائه ی تئوری بازتولید اجتماعی،برای مجموعه یادداشبببت آروتزا

کارگر در  یمخالفی توسببط باتاچاریا یا نویسببندگان دیگر این مسببئله را که قدرت طبقه

ست، مبهم می ضیس میسازد. همانکجا نهفته ا صاب زنان در طور که آروتزا تو دهد اعت

خوانده شببد. اسببتفاده از « یک روز بدون زنان»با عنوان  2017روز جهانی زنان در سببال 

ی اعتصاب به معنای تأکید بر کاری است که زنان نه تنها در محیط کار بلکه خارج مهکل

سپهر بازتولید اجتماعی.)از آن انجام می سازمان124دهند؛ در  شوین (  دهندگان زنان را ت

مرخصبببی بگیرند تا  جم کاری را که  -در محیط کار یا خانه –کردند یک روز از کار 

صاب زنان را در این زنان به طور روزانه انجام می ستفاده از اعت شان دهند. آروتزا ا دهند ن

 کند. های محل کار جایابی میای و تعداد اعتصابدهی اتحادیهبستر سطوم پایین سازمان

سطس بین سوب میالمللی یک موفقیت بزاین روز در  سر رگ مح سرا شد که زنان 

جهان از ایاالت متحده، لهسبببتان، اسبببترالیا، ایرلند، برزیل، آرژانتین، ترکیه، لبنان، تایلند، 

توان از اجتناب از کار ( اما گرچه می125فیلیپین و هند تا نایروبی و توکیو را بسیج کرد. )

به یت  فاده کرد، در برخی مرا با موفق یک اسبببت تاکت یک  کهعنوان  کارگرانی  در  ل 

ها نیستند، باید به اتحادیه بپیوندند و کارگران زن باید بتوانند برای کل نیروی کار اتحادیه

نجومی تا تبعیض  در مورد اقدام اعتصاب برای موضوعات مختلف از  قوق -زن و مرد–

جنسببیتی اسببتدالل کنند و منزوی نشببوند. زمانی که کل نیروی کار در اعتصبباب باشببند 

ا  جنسیت ها بر اسداری ضربه بزنند تا وقتی که بخشی از آنتوانند به سرمایهتر میبیش

صاب صاب کنند. اعت سیل آنی آموزش کارگران دربارهها دربارهاعت تغییر  ها برایی پتان

خ به ی تاریگذار آن به جای ابژهدنیا و آغاز کردن فرآیندی اسببت که که کارگران از ره

ه ای اعتصبباب کنند کتوانند در قلب سببرمایه به گونهها میوند. آنی آن تبدیل شببسببوژه

یاز دارند ها نیک جنبش اجتماعی قادر به انجام آن نیست. به همین دلیل است که انقابی

تریبون »های اجتماعی را تسببخیر کنند و به برای کارگران اسببتدالل کنند که باید جنبش

 (126« )دیدگان تبدیل شوند.ستم

https://pecritique.com/2018/11/13/%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8/
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 ادپرستیدرک نژ

داری یهیافته بر زنان در سببرمای بازتولید اجتماعی از نیاز به توضببیس سببتم تداومنظریه

عنوان چارچوبی برای درک نژادپرستی و دیگر منابع اختا  میان ناشی شده اما اکنون به

ی خود در کنفرانس کینگز کالج کارگران در  ال گسبببترش اسبببت. باتاچاریا در ارائه

یهنظ»عنوان کرد:  ماعی نشبببان میر ید اجت بازتول کار فقط میی  که توان  هد  ند اد ز توا

ال شده که اَشکشده و نژادیهای مجزا اما معتبر روابط اجتماعی جنسیتیگذر مجموعهره

سرمایه قرار بگیرد.ی خود را از معاش خلن مینهادینه ( او با انتقاد 127« )کنند، در اختیار 

باره که رقابت بین کارگران منشببأ اختافات اسببت ر در ایناز ادراک جوآنا و رابرت برن

که با رئو  مطالب مشبببخ  این نظر موافن هسبببتم اما در الی»کند: (، اظهار می128)

را  ی تمایزدهد که مسببئلهی بازتولید اجتماعی ما را به این سببمت سببوق میگمان نظریه

بازار که قیمت تو بلکه در  کندان کار را بیان میفراتر ببریم و این را نه فقط در سبببطس 

ی کارگر در تمایز طبقه»( برای باتاچاریا 129«)سبطس تولید ارزش توان کار مسبتقر کنیم.

 (130« )شود.سطوم آغازین نظام تولید و پایدار می

و  ی کارگران انگلیسبیهای مارکس دربارههای مشببخصببی از نوشببتهباتاچاریا به جنبه

ستدالل کند که  والًشود تا اایرلندی نزدیک می سته»ا ضروریخوا از  برای برخی« های 

.  های دیگر کارگران تفاوت داشببته باشببدتواند بر مبنای قومیت با خواسببتهکارگران می

با همتای انگلیسبببی خود ایجاد این تفاوت را برای » کارگر ایرلندی در تقابل مسبببتقیم 

قرار داشببت که در « یسببطس از کار مزد»مارکس مجسببم کرد؛ کارگر ایرلندی در آن 

باتاچاریا  اً( تانی131« )ی با سبببرمایه  داقل  یوانی نیازها و معیشبببت را بپذیرد.مبادله

هایی پایین آمدن ارزش کار یک بخش از کارگران همیشببه تکانه»کند که اسببتدالل می

تر برای برخی از مزدهای پایینکند زیرا دسبببتها ایجاد میی بخشبرای کارگران همه

ی کارگران به فبببورت مزد را برای همهدهد که دسبببتران به سبببرمایه اجازه میکارگ

بازتولید اجتماعی نزول« منطقی توجیه کند و پایین بیاورد. نابراین  ی کارگران در یافتهب
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 شبببده برای همهقیمتنمزدهای ارزامعرض تبعیض نژادی به ایجاد تشبببکیاتی از دسبببت

ی کارگران و در همه« نیازهای ضبببروری»یین آوردن تواند به پااین می« کند.کمک می

( باتاچاریا در جای 132ها منجر شبببود. )ی آنادامه به تقلیل ارزش توان کار برای همه

 است: ی ارزش توان کارکنندهی طبقاتی کلید تعیینگوید که سطس مبارزهدیگر می

دارد  ی تباتیروشببن اسببت که مارکس معتقد نبود که ارزش توان کار کارگر ایرلند
ی نتیجه گیرد. در عوض، اینتر از همتای انگلیسببی خود قرار میکه به دلیل قومیت پایین

شترک  شتند م سی بودند که نیاز دا مبارزات طبقاتی یا فقدان آن بود و این کارگران انگلی
ندی با ایرل قاتی خود را  بهبودن منفعت طب یه  بل سبببرما ندها در مقا . طور کلی درک کن

(133) 
گیری ارزش توان کار و ی شببکلاین توضببیس شببماری از موضببوعات پیچیده درباره

های متفاوت در ( و نقش کارگران قومیت134تأتیر اقدام اعتصببباب بر ارزش توان کار )

 اکم  یکند. این عوامل دیگر مانند نقش طبقهگیری ارزش توان کار را مطرم میشکل

پرستانه های نژادبندینقش دولت در اجرای دسته گیری ایدئولوژی نژادپرستانه ودر شکل

 گیرد. را قلم می

ه ی خود بمارکس در اشببباره به سبببتیز بین کارگرهای انگلیسبببی و ایرلندی در نامه

 گونه: دهد که چهتوضیس می 2و آگوست فوگت 1زیگفرید می ر

ت ااین ستیز به فورت ساختگی زنده نگه داشته شده و توسط مطبوعات، منبرها، مج
ن شببود. ایی  اکم تشببدید میطنز و به طور خافببه با تمام ابزار موجود در دسببت طبقه

ه رغم تشکیات آن است. این رازی است کی کارگر انگلیس علیستیز راز ناتوانی طبقه
اه از آن آگ کند و این طبقه کاماًدار از طرین آن توان خود را  فظ میی سبببرمایهطبقه
 (135)است.

                                                      
1 Sigfrid Meyer 

2 August Vogt 
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قبل از زمان مارکس و تاکنون فبببادق بوده اسبببت که بسبببط یافتن ایدئولوژی این از 

داری در مزارع آمریکای شمالی و کارائیب بوده است. امروز نژادپرستانه برای توجیه برده

ه دارند های نژادپرستانی ایدههای جمعی نقش ناگزیری در انتشار فعاالنهنه منبر که رسانه

شببود. ی  اکم ترویج میهای ایدئولوژیک که توسببط طبقهعنوان بخشببی از اسببتداللبه

توان به سبباختن تصببویر شببیطانی از اسببام و مسببلمانان، کارگران مهاجر، برای مثال می

یرد، گجویان و عبارت دیگر هر گروهی که در جامعه سبببپر با قرار میپناهندگان و پناه

ج نژادپرسببتی در را به روی ی  اکم در تروی( اهمال در ذکر نقش طبقه136اشبباره کرد.)

 (137دانند.)ی کارگر میکند که نژادپرستی را مسئولیت طبقهنظراتی باز می

به نداخته اسبببت، نقش دولت اسبببت. دولتدومین جن باتاچاریا از قلم ا های ای که 

سوی مرزهای خود کارگر به خدمت بگیرند و در کنار آن  توانند از آنداری میسرمایه

ها و قوانین کسبببب شبببهروندی ر را از طرین قوانین مهاجرت، سبببهمیهجنبش کار مهاج

ی ایاالت متحده به کارگران به رویکرد متناقض سبببرمایه 1مدیریت کنند. فیل مارفلیت

 کند:مهاجر اشاره می

هاجران بی یهم ما یه برای سبببر کایی ضبببرورت دارد. آنرو حاظ داری آمری به ل ها 
زارهای محرومیت  مایت کنند و به بخشبببی از شبببوند تا از کارایدئولوژیکی بسبببیج می

رایت( و های بدیل راسبببت )آلتکارانه و امروز به جریانگرایی محافظهی ملیمجموعه
ی تناقضببی آشببکار از زمان پدیداری دهندهفاشببیسببتی مخفی تبدیل شببوند. این بازتاب

ستثمار طب-دولت ست که الگوهای ا سود )بازار( ا ستجوی  ست. این ج ی هقملت مدرن ا
شکل می سا  ملت نیازمند ایدئولوژی-دهد. در عین  ال دولتکارگر را  های تعلن بر ا

 (138)مفاهیم شمول و طرد است.

های نژادپرسببتانه در رابطه با بحث باتاچاریا اما نقش دولت در کنار بسببیج کردن ایده

ی از نتر کارگران یک قومیت بر کارگراپایین« های ضبببروریخواسبببته»ی تأتیر درباره

                                                      
1 Phil Marfleet 
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سیار تعیین ستانه را در اواخرقومیت دیگر ب ست. قوانین جیم کرو اختافات نژادپر  کننده ا

تر های جنوبی ایاالت متحده نهادینه سببباخت که به تعیین مزد پایینقرن نوزدهم در ایالت

سیاه شد و پایینبرای کارگران  سفیدپوست منجر  سبت به  مزد هر دست تر بودنپوست ن

ها بود. به همین ترتیب، یکی از نیروهای محرک در بسبببط به شبببمالی دو گروه نسببببت

نوبی پوسبببتان آفریقای جتفکیک در آفریقای جنوبی نیاز به محدود کردن قدرت سبببیاه

به یا کارگر بود. نتیجهبرای رقابت  ی آن شبببکا  عظیمی بود که در عنوان کشببباورز 

ه و سببفیدپوسببت بود؛ شببکافی کپوسببت ی کارگران سببیاهیافتهنیازهای اجتماعاً سببازمان

 (139ی کل این فرآیندها بود: اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک.)نتیجه

ند. در رونن پس از جن  در  ندار تأتیر را  هاجر این  کارگران م در شبببرایط دیگر 

در  ال  1974 -9انگلسبببتان، هجوم کارگران مهاجر که تا زمان دولت کارگر در سبببال 

ستافزایش بود، به تعمیم یافت شد. نکتهن د ستانداردهای زندگی پایین منجر ن ی مزدها و ا

ی افببلی سببقوط اسببتانداردهای زندگی که به دنبال آن آمد، نقش بوروکراسببی اتحادیه

 های درآمدی کارگری که باکارگری در متقاعد کردن کارگران برای پذیرش سببیاسببت

یش نژادپرستی ناشی از ( افزا141شد.)شکنی در نقاط مهم  مایت میتشوین به اعتصاب

ی ملی بدون شبببک تأتیراتی بر جامعه داشبببت اما مکانیسبببم کلیدی کاهش ظهور جبهه

 استانداردهای زندگی نبود. 

مشاغل مهارتی مانند معلمان و پزشکان که برای انجام خدمات آموزش و بهداشت در 

های هنانگلسبببتان به کار گرفته شبببده بودند، منجر به کاهش پرداختی نشبببد گرچه هزی

تر شببد و ا تماال نسبببت به انگلیس پایینها در جای دیگری ایجاد میی آنبازتولید اولیه

 ( 142بود.)

 3.6ین ب -اکثریت گسببترده »دهد که: ی اروپا نشببان میپیمایش اخیر کار در اتحادیه

در کشبببور در مشببباغل مهارتی و  -ی اروپا میلیون از شبببهروندان اتحادیه 3.8میلیون تا 

های ( بخش143« )هزار شغل مهارت باال با مدرک تحصیلی یا معادل آن بودند. 537.000

ستداللمشخصی از فنعت به جریان کارگران کم سته هستند اما ا وجود های مدرآمد واب
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هایی که مسببئول پرداخت درآمدهای پایین درآمد تمرکز را از آنی کارگران کمدرباره

دار سرمایه یکنند یعنی طبقهو نظیر آن ایجاد می هستند و شرایط کاری و مسکن ضعیف

 کند. گیرد، منحر  میی اول فعاالنه به کار میکه کارگران مهاجر را در وهله

کند که در مارکس ادعا می 2018بندی خود در مارکس در مو  باتاچاریا در جمع

اختا  منجر  ی سببتم وجود ندارد )جدا از سببتم ملی( و اسببتثمار و سببتم هر دو بهنظریه

نان را از مردان و می ند. سبببتم ز جدا میرا از دگرجنس +LGBTشبببو یان  ند. گرا ک

ست که زن بودن به معنای هم فحیس ا ستهمچنین  سلمانان نی ستگی خودکار با م ؛ و به ب

 ا.هگرایان با تراجنسیتیجنسپوستان یا هممعنای همبستگی مسلمانان و سیاه

وانین قکشببی موضببع گرفته اسببت. او در بین سببتم و بهره یی رابطهاما مارکس درباره

گوید نوشته شده بود، می 2المللی مردان کارگرکه برای انجمن بین 18641عمومی اکتبر 

بع زندگی که من–انقیاد اقتصببادی کارگر نسبببت به کسببی که انحصببار ابزار تولید »که: 

دارد؛ فاکت اجتماعی، تنزل را دارد، در منتهای بندگی در تمام اَشببکال آن قرار  -اسببت

سی. سیا ستگی  سن  بنای همه( به عبارت دیگر، بهره144«)ذهنی و واب شی  شکال ک ی اَ

ی ماهیت فرودست خانواده در درباره ایدئولوژی آلمانیستم است. مارکس و انگلس در 

ی ماعی اجتخانواده که در ابتدا تنها رابطه» ی طبقاتی موضببع کاماً روشببنی دارند:جامعه

یازهای بیش عدها هنگامی که ن تازهاسبببت، ب تر، تر و جمعیت بیشتر، روابط اجتماعی 

 (145«)کند.تری پیدا میآورد، مقام پاییننیازهای جدیدتری به وجود می

فرا ت می قوانین عمومیمارکس در همان  سی برای غلبه گوید که مبارزهبه  سیا ی 

رهایی »ار تولید به چالش کشبببیده شبببود: بر سبببتم باید به منظور تحت کنترل گرفتن ابز

سی باید به سیا ست که هر جنبش  صادی طبقات کارگر هد  مهمی ا ار آن عنوان ابزاقت

گیرد ی اَشببکال سببتم را نادیده می( این به آن معنا نیسببت که چپ همه146«)عمل کند.

                                                      
1 General Rules October 1864 

2 International Workingmen’s Association 
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ست سی ستم را اهر ی مظها باید برای جنبش کارگران مبارزه کنند تا همهبلکه یعنی مارک

گیرند. کشی را دربر بی انقابی برای قدرت و پایان دادن به بهرهعنوان بخشی از مبارزهبه

ی کارگران مهاجر را با اتخاذ مسبببئله 1907ی اشبببتوتگارت انترناسبببیونال دوم در کنگره

کند: باز طور برابر تأمین شود، خافه میتواند بهمطالبات کلیدی مشخ  که امروزه می

ها برای  ن ماندن در یک کشور بر مبنای ی محدودیتزها و پایان دادن به همهکردن مر

یاسبببی.) یا همان147قومیت و  قوق برابر اجتماعی، اقتصبببادی و سببب طور که کارل ( 

به دور از شبببمشبببیر داموکلس اخراج »گوید: ی آلمانی میلیبکنخت انقابی برجسبببته

 (148«)کردن!

 گیرینتیجه

ک ی آغاز درعنوان نقطهبه سبببرمایهی بازتولید اجتماعی در نگاه به مارکس و نظریه

ی موضببع رود. فوگل تحلیلی دربارهگاه فراتر میی گرهسببتم بر زنان، یک قدم از نظریه

هایی در مفروضبببات او دهد اما ضبببعفمتناقض سبببرمایه در رابطه با کار زنان ارائه می

ود توجهی به انگلس وجی جوامع طبقاتی و بیایمان در کلیهی ماهیت بارداری و زدرباره

به فرودسبببی  قوق برابر و تاش برای جنبش بیندارد. بحث او درباره ت طبقاتی زنان 

 شود. ی کارگر نسبت به سایر نیروهای طبقاتی در جامعه منجر میشدن منافع زنان طبقه

ید در یک روایت نظریه با تول ید توان کار را  بازتول تاچاریا،  با ید اجتماعی   بازتول ی 

سرمایه را پنهان میدهد، تعادل واقعی نیروها در رابطهسطس قرار می عیت کند و تابی کار 

دهد. او در عین  ال، درک از قدرت کارگرانی را کشببی را مبهم جلوه میسببتم از بهره

سه با جنبشیافتهسازمان ی تولیدکه در نقطه ر های اجتماعی خارج از محل کااند در مقای

کند. اسببتدالل او )و موارد مشببابهی که توسببط سببایرین مطرم شببد( که تضببعیف می

ست سی ستداللی واقعی ها باید جنبشمارک های اجتماعی را جدی بگیرند، به طور جدی ا

ست را می شاند. تحلکه قدرت در کجای جامعه نهفته ا ست وپو ضعیف ا ستی   یل نژادپر

 کند. های دیگر میکمک اندکی به کار مارکسیست
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ی بازتولید اجتماعی از دیرباز ابزاری فرعی در جعبه ابزار مارکسبببیسبببتی بوده و نظریه

گزین چیزی شبببوند که مارکس )و انگلس( به ما دادند، به همین منوال اگر نتوانند جای

ای آزادی اولین شببرط بر»ی انگلس اسببتفاده کنیم: گفته ماند. ما نیازمندیم از اینباقی می

خود  یی عمومی برگردانیم و این به نوبهیک زن این است که کل جنس زن را به  وزه

( 149«)عنوان وا د اقتصبببادی جامعه اسبببت.همسبببری بهی تکنیازمند الغای خانواده

ه فراتر د آن هستند کی بازتولید اجتماعی شدند، نیازمنهایی که جذب نظریهمارکسیست

کار را  توانند اینها میهای مارکس )و انگلس( بپردازند. مارکسیستبه نوشته سرمایهاز 

د؛ کشببی و سببتم انجام دهنی بین بهرهی طبقاتی و رابطهبدون ایجاد ابهام در درک مبارزه

 ابهامی که در مارکس وجود ندارد. 

 

*Sheila McGregorی حزب کارگ: عضو باسابقه( ران سوسیالیستSWP) 
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خاطر این2۰، ص 2۰17مودی،  .35 به  تا جنکینز  تاب . از گر به این بدش از ک که توجه من را 

 گزارم. مودی جلب کرد، سپاس

گل،  .36 به همه21، ص 2۰14فو باه  به اشوووت به زعم من  گل  نه فقط . فو قاتی و  ی جوامع طب

 دهد. داری ارجاع میسرمایه

شیوهفوگل گاهی درباره رسد. به نظر می15، ص 2۰14فوگل،  .37 سرمایهی  داری )مثل ی تولید 

 دهد. ی طبقات جامعه ارجاع میکند و گاهی به همه( صحبت می144ی صفحه

 . 152، ص 2۰14فوگل،  .38

 . 5۰، ص 2۰۰8فرگوسن،  .39

 . 65، ص 2۰14فوگل،  .4۰

ث و برای بح 2۰14ی برخورد فوگل با انگلس به گینزبورگ، . برای بحث درباره1884انگلس،  .41

 مراجعه کنید.  2۰15گرگور، ی انگلس به مکدرباره 2۰13براون، 

ی ی طبقاتی تمایز اائل است اما فوگل عقیدهی پیشاطبقاتی و جامعهپدی کوئیک بین جامعه .42

 . 18، پاورای 15۰، ص 2۰14کند. فوگل، خود را بیان نمی

بین زنان و مردان منسوخ « طبیعی»های انگلس از جمله درک او از تقسیم کار بسیاری از داده .43

که روابط بین زنان و مردان در جوامع اولیه شوووده اسوووت. با این حال، درک او مبنی بر این
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ساوات ست و اینم ست، طلبانه بوده ا شده ا ستی زنان  که کنترل بر تولید مازاد منجر به فرود

ستی کسانی کماکان صادق است. هارمن با گردآوری مطالب فراوانی از جمله کارهای مارکسی

برای توضووی   2شووناس گوردون چایلدو باسووتان 1شووناس النور بروک لیکاکمانند انسووان

ستگاه ستفاده میخا ستم بر زنان ا شروع خوبی برای کند. تحلیل هارمن کماکان نقطههای  ی 

( 1994شوووود. )هارمن، ی انگلس محسووووب میهای نظریهدرک ظهور سوووتم بر زنان و اوت

س ستبرعکس، ارار دادن  اه تواند به این نگشناختی برای باروری میتم بر زنان در ظرفیت زی

منجر شود که به چالش کشیدن ستم بر زنان در مورد به چالش کشیدن نقش بازتولیدی زنان 

 در جامعه و نادیده گرفتن سپهر تولید است. 

ست بود. به 15۰، ص 2۰14فوگل،  .44 شکارا مائوئی شتن تحلیل خود آ . پدی کوئیک در زمان نو

 مراجعه کنید.  1977کوئیک، 

 . 93، ص 2۰14فوگل،  .45

 ، تأکید من.79، ص 2۰14فوگل،  .46

کند یعنی جاهایی که مشدص های فوگل و کوئیک اشاره میاین نظرات به بسیاری از اسمت .47

 ی طبقاتی. دهند یا به طور کلی جامعهارجاع می داری یاها به سرمایهنیست آن

ته .48 ندا جی نیکلسووووناین نک که لی تاب  3ای اسوووت  گل در ک تاب فو  Theدر بررسوووی ک

Women’s Review of Books  کند. همچنین به بررسووی برنر مطرح می 1984سووال

فوگل، « )بازبینی کار خانگی»ی طور که فوگل در ضوومیمه( مراجعه کنید. همان1984)برنر، 

 کند، رویکرد او ناشی از درک لویی آلتوسر از مارکس است.( اشاره می187، ص 2۰14

 .1876انگلس،  .49

مراجعه  17-27، صوووص 2۰13کند. به براون، با جزئیات در این مورد بحث می 4هتر براون .5۰

 کنید. 

 . 283، ص 1976مارکس،  .51

 . 147، ص 2۰14فوگل،  .52

دهند. بنابراین پزشووکی به من ندرت روی میحوادث به»انگلمان همچنین خاطرنشووان کرد:  .53

های کانادایی، در جریان هیچ پوسووتگوید که بعد از هشووت سووال زندگی در میان سوورخمی

ای ای ارار نگرفت و در مورد هیچ مرگی در بسووتر زایمان مطلع نشوود. یک برادر حرفهحادثه

نظمی در آن بازه آگاه های اورِگان زندگی کرده بود، از هیچ بیپوستدیگر که سه سال با سرخ

                                                      
1 Eleanor Burke Leacock 

2 Gordon Childe 
3 Linda J Nicholson 
4 Heather Brown 
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شد که جراحی جدی سته ن شد و هرگز از وی خوا شاءن )انگلمان، « ها انجام دهد.تر از پارگی غ

 (8، ص 1883

ست، مدالفت کند اما با فوگل می .54 شاره کرده ا ضوع که فقط به جوامع طبقاتی ا تواند با این مو

شم:  خراب کردن نظر ش صل  صورت»انگلس در ف خواننده را از هر « بندی نااصانگلس: یک 

 (2۰14گذارد. )فوگل، نصیب مینوع اطالعی در مورد جوامع طبقاتی بی

. اادامات احتیاطی پزشووکی حداالی اسووت. زایمان مادر ممکن اسووت در حین شووکار یا در  .55

ران بارداری وجود ندارد. گونه کاهش فعالیتی برای او در حین دوحرکت صوووورت گیرد. هیچ

ضهشود که زایمان به راحتی انجام میگفته می صی روی میشود و به ندرت عار دهد... ی خا

، ص 1965بول، دهد. )ترناگر تولد در حین حرکت اتفاق بیفتد، مادر به سوووفر خود ادامه می

129) 

 .156، ص 2۰14فوگل،  .56

 .9، ص 1981دیویس،  .57

ئیب یعنی جایی که یک تقسوویم کار جنسووی کامال گسووترده . تجریبات در کارا12همان، ص  .58

 وجود داشت، متفاوت بود. با تشکر از ژوزف چونارا برای این نکته. 

 .1۰، ص 1981دیویس،  .59

 همان. .6۰

خواباندند که به همین ها را روی سووووراخی میبرای تسوووهیل شوووالق زدن به زنان باردار، آن .61

 (11، ص 1981منظور حفر شده بود. )دیویس، 

 . 1۰، ص 1981ویس، دی .62

خانواده سووورکوبهمسوووران برده .63 ظام برده داران از طریق  حال از ن داری منتفع و در عین 

 شدند. می

شدهای دربارههارمن به نکته .64 شان بزرگ  شاره میی زنان مجرد و زنانی که فرزندان  کند کهاند ا

 (1984)هارمن، اند از پیامدهای سرکوبی که در جامعه رواج دارد، بگریزند. نتوانسته

 مراجعه کنید. 28، ص 2۰۰۰کنند. به برنر، برنر و راماس این نکته را مطرح می .65

 .1996بنت،  .66

 . 26همان، ص  .67

 . 34همان، ص  .68

 .149همان، ص  .69

 . 169-17۰، صص 2۰14فوگل،  .7۰

 .172همان، ص  .71
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. متأسوووفانه این بدش از کتاب فوگل تحت تأثیر این باور که آلبانی، 181، ص 2۰14فوگل،  .72

سرمایه و مردان و زنان و فقدان حقوق  سابق، چین و کوبا یعنی جایی که بین کار و  شوروی 

اند، صدمه دیده است. های ملی وجود دارد، جوامع سوسیالیستی بودهدموکراتیک برای االیت

 (26ی پانویس به عالوه 18۰ ، ص2۰14)فوگل، 

 کنند. کوئیک نیز گمانزتکین، لوکزامبورگ، لنین، تروتسوووکی و دیگران هم این کار را نمی .73

قهنمی نان طب به ز ماعی  ید اجت نان در تول کت ز که مشوووار ند  بارزه برای ک کارگر وزن م ی 

 دهد. ی کارگر میعنوان بدشی از طبقهخواهی بهآزادی

  .174-5، ص 2۰14فوگل،  .74

 . 176همان،  .75

یابد که خاتمه دادن به نابرابری در سط  حقوق برابر نابرابری طبقاتی و در نتیجه فوگل درنمی .76

 ( 172، 2۰14کند. )فوگل، ستم بر زنان را تشدید می

 .176، 2۰14فوگل،  .77

 .2۰۰3لبوویتز،  .78

ر دارند: دو ناهنجاری در مقابل مارکسوویسووم ارا»کند که: نقل می 1لبوویتز از مایکل بوواروی .79

( برای بحث در مورد 17، ص 2۰۰3)لبوویتز، « ی کارگر.داری و انفعال طبقهماندگاری سرمایه

کدام مراجعه کنید. لبوویتز و باتاچاریا هیچ 2۰۰8نامد، به ویدال، می« تز گورکن»چه که او آن

 ند. کنی کاهش مبارزات طبقاتی در ایاالت متحده ارائه نمیهای تاریدی دربارهتحلیل

 .61، ص 2۰۰3لبوویتز،  .8۰

 همان. .81

سخ. بدش63، ص2۰۰3لبوویتز،  .82 ست. پا صلی ا دادن به این فرمول  های ایتالیک برای متن ا

سیاره تاکنون به تغییر انقالبی جای سنگی در این  سط  گر سش که چرا  گزین با طرح این پر

 انگیز است. منجر نشده، وسوسه

 .1864مارکس،  .83

به آلمانی به صووورت  Menschenی افتد، واژهطور که اغلب اتفاق می. همان1852مارکس،  .84

 ترجمه کرد. « مردم»توان آن را که میترجمه شده درحالی« مردان»

 .2۰18ویدال،  .85

 .24-44، صص 2۰۰3لبوویتز،  .86

 دهد. ارجاع می 655، ص 1976. به مارکس، 4۰همان، ص  .87

 .4۰همان، ص  .88

 .44همان، ص  .89

                                                      
1 Michael Burawoy 



 

 
 

 نیکزاد زنگنهی / ترجمه گرگورشیال مک 597

 .73ص  همان، .9۰

ند توان. فقط به این دلیل که نیازهایی که به لحاظ اجتماعی ضروری هستند می43همان، ص  .91

ست که باید ثابت بمانند. مطمئناً به همین دلیل  شوند به این معنا نی شناخته  در یک مقطع 

 کند. صحبت می« تاریدی»ی نیازهای است که مارکس درباره

 .26، ص 1865مارکس،  .92

 .25همان، ص  .93

 .3۰ان، ص هم .94

 .75، ص 2۰۰3لبوویتز،  .95

به این تمایز ارجاع می .96 دهد. دهد که ماهیت کار خانگی را مورد بحث ارار میفوگل زمانی 

 (66، ص 2۰14)فوگل، 

 .pxi، 2۰17فوگل،  .97

 . 37-67، صص 2۰17مهندسی و تایتلمان،  .98

کنم فرگوسوون حق مطلب را در . با این حال من فکر می112-13۰، صووص 2۰17فرگوسوون،  .99

کننده ی مصوورفی جامعهای در احاطهمورد روشووی که در آن دوران کودکی به طور فزاینده

 کند. گیرند و تأثیر بازار بر آموزش و یادگیری در مدارس ادا نمیارار می

 .c 2۰17باتاچاریا، .1۰۰

ی عمیقی که بالی جان جنبش رسد باتاچاریا اختالفات نژادپرستانهر می. به نظ68همان، ص  .1۰1

شده بود. نادیده میی کارگر ایاالت متحده از زمان بردهطبقه گیرد. در بریتانیا نیز که از داری 

و  پوستها در مورد زنان و نمایندگی زنان و کارگران سیاهنژادپرستی آسیب دیده بود، نگرش

 (2۰17تغییر کرده است. )پراسدا،  195۰ی ها از دههیهآسیایی در اتحاد

 . 86و  68همان، صص و  .1۰2

 .68همان، ص  .1۰3

 .69همان، ص  .1۰4

 همان. .1۰5

 همان. .1۰6

 . 82، ص c 2۰17نقل اول شده در باتاچاریا،  .1۰7

 .86، ص c 2۰17 باتاچاریا، .1۰8

 . با تشکر از الکس کالینیکوس برای این نکته.1855مارکس،  .1۰9

عنوان ی مارگارت تاچر بهف بودن با شووروع پایان دورهشووایسووتگی دیگر آن به دلیل مصوواد .11۰

 ندست وزیر بود. 

 . 188، ص 2۰۰3لبوویتز،  .111
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 .19۰6لوکزامبورگ،  .112

ی این بحث دهد تا درباره. این چیزی است که به لبوویتز اجازه می189-196، 2۰۰3لبوویتز،  .113

ضعیت کارگران تغییر کند بدون آن سیدن به این کند که چه چیزی باید در مورد و که برای ر

 بحث وارد بحث فرآیند انقالبی شود. 

 .2۰17پراساد،  .114

 .86ص  ،c 2۰17 باتاچاریا، .115

 .89ص  ،c 2۰17باتاچاریا،  .116

 . 24، ص 2۰17مودی،  .117

 . 27و  24همان، ص  .118

 . 6۰همان، ص  .119

 و فصل پنجم.  164همان، ص  .12۰

ضافی مواجه ها در مکانتمرکز هتل .121 شار ا صورت عینی با ف هایی مانند نیویورک کارگران را به 

 کند. می

 .75، ص 2۰17شری،  .122

آن به  یکنندگان برجستهبرای دسترسی به تحلیل کامل از اعتصاب به زعم برخی از مشارکت .123

 مراجعه کنید.  2۰18هاگسبورگ، هارن، مورِلی و رویل، 

 .194، ص 2۰17آروزا،  .124

 ( مراجعه کنید.2۰17به گزارش گاردین ) .125

 .19۰1لنین،  .126

 یی پیاده شده است. ، متن توسط خود نویسنده از روی نوار ویدئوa 2۰17باتاچاریا،  .127

 همان. .128

 همان. .129

 همان. .13۰

، 1973از مارکس، « هاترین حداال نیازحیوانی»ها و ی ایرلندیهمان. نقل اول مارکس درباره .131

 برداشته شده است.  285ص 

 همان. .132

 .87، ص c 2۰17باتاچاریا،  .133

ث برای بح 197-198، صوووص 2۰14ام. به کالینیکوس، جا به آن نپرداختهای که در ایننکته .134

 باره مراجعه کنید. در این

 . 187۰مارکس،  .135

شتن دربارهباتاچاریا به .136 ستقیم هنگام نو شاره طور غیرم سم به برخی از این نکات ا ی نولیبرالی

 (.91، صc 2۰17کند. )باتاچاریا، می
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 اول شده است. این داللت از بدش باتاچاریا نقل .137

 . 1۰، ص 2۰18مارفلیت،  .138

 کنم. ی آخر تشکر میاز الکس کالینیکوس برای این نکته .139

ای که توسط فوکارد موسلرکند. نکتهاین همچنین در مورد آلمان صدق می .14۰
1
 مطرح شد.  

 .1983کلیف،  .141

ذب ویکم به جهایی که از آفریقای جنوبی و هند به کار گرفته شدند در اوایل ارن بیستمعلم .142

ها شوودند. این به آن معنا نیسووت که نگلسووتان و اتحادیهها از احقوق و شوورایط موجود معلم

مواجه  -مثال در ترفیع گرفتن–های نژادی در محیط کار پوسوووت با تبعی های سووویاهمعلم

 نشدند.

 .2۰18اوکارول،  .143

 . با تشکر از فوکارد موسلر که من را از وجود این منبع آگاه کرد. 1864مارکس،  .144

 . 48، ص 1976مارکس و انگلس،  .145

 .1864س، مارک .146

 . ترجمه از من است. 12، ص 2۰18نقل اول شده از موسلر،  .147

 . 19۰7لیبکندت،  .148

 «.  همسریی تکخانواده»، در فصل 1884انگلس،  .149
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شاره:  شییهایتی تعی د دیاتیتییی و سییطوت انتزاع در ی روشبه دنبال بررسییی بهبها

سله  بخش نخست سل سطح نخست انتزاعاید  سایتار و بهبه ،مقاالت و  صادی  ی اقت

های مهم ، اکهون بر بهبهمبخش دوداری ناب در طبقاتی در سایتار اقتصادی سرمایه

داری و طبقات ابتماعی همپای آن در سیییطح ابتماعی نظام سیییرمایه –اقتصیییادی 

یانجیِ انتزاع متمرکز می به ییگی ای اقتصیییادی و م با توبه  حال،  با اید  شیییویما 

تر مطاتعه، در سه بخش مرتبط با هم  )سه تا غیراقتصادی بوامع در سطوت انضمامی

سطح میانجیِیهج( در مورد بهبه صلی   بریما در بخشییش میانتزاع بحث را به های ا

ضر، صلی روش حا ذههی  –های عیهی سطح دوم انتزاع، بهبه شهایتی و نظریِنیات ا

شیود که طور یاص، طرت میطور عام، و سیایتار اقتصیادی، بهداری بهتیامل سیرمایه

داران در سیییرمایه ی حضیییور بریی طبقات دیعر ع وه بر کاراران ودهه هنشیییان

 داری معاصر استا کشورهای سرمایه

ترتیب شیییود که بههای چهارم و یهجم ارائه میی بخش حاضیییر، بخشدر ادامه

به ی طبقاتی در توسییعه و یییرهداری درحالی دوتت در کشییورهای سییرمایهدرباره

 سطح میانجی انتزاع استا 

 

 

م د میانجی بید سیییطوت باالتر انتزاع )یا سیییطوت دومید سیییطح انتزاع به - مهمقد

ضمام( و انتزاع کمیایید شیاف بید نظریه و تاریخ را تر ان ضمام(،  سطح باالتر ان تر )یا 

ی هاانضمامی انضمامی است چراکه تمرکز تعی د»دانیم که ده ا تاکهون میکاهش می

د ( و ایکارل مارکس، ارون ریسه، فصل ییم« )رو وح ت در کثرت استبسیار و ازاید

همان، از مهظر شییرایط  –ی اقتصییادی شییود که همان شییاتودهاید امر مانع نمی» که:

شییمار شییرایط تجربی مت،اوت، محیط طبیعی، روابط ن،ادی، به سییبب بی –اش اصییلی

نهایت مت،اوت و متغیر نمایش زای نافذ تاریخی، و بز آن، ی ی ارهایی بیعوامل برون

شخص می شرایط تجربی م کارل « ).قطع دریافتتوان آن را بهده  که تهها با تحلیل 

 (وه،تممارکس، سرمایه، بل  سوم، فصل چهل
  

https://pecritique.com/2019/09/22/%d8%aa%d8%b9%db%8c%d9%91%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af/
https://pecritique.com/2019/11/01/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d8%a8/
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch47.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch47.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch47.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch47.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch47.htm
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اونه اید روابط درونی ییگی ه و یویا را در تمامیت نظام در اید سیییطح انتزاع، چه

سی کهیم؟ تاکهون به اید بمعسرمایه سی هداری برر سازوکاری به ی ر ایم که بامعه 

های یودبهیاد به شیییل عر باشییه  و اید بخشهای آن مجزا از یی ینیسییت که بخش

بان نیسیییت که زا بر یی یعر تأثیر بعذارن ا در عید حال، بامعه سیییایتاری بیبرون

صییرفاد دربرابر تحوالت برونی واکهش نشییان ده ا ماتریاتیسییم تاریخی در تضییاد با اید 

 استا یی میانیستی استا ماتریاتیسم تاریخی بررسی دیاتیتییی تیامل تاریخنظریه

های فرایه های ابتماعی )اقتصیییادی و غیراقتصیییادی( یویایی درونی یود و تهاق  1

های مختلف در ها و بهبهدرونی یود را دارن ا بامعه یک کل اسیییت که در آن بخش

ی دیاتیتییی با یی یعر و با کل هسته ا روابط اقتصادی و غیراقتصادی ابتماعی رابطه

به های یک کلِ بهبه ح ن  که  ن اموا با هم هسیییته ا اید طور درونی و ا وار مرتبط 

هازعات، اید تضیییادها  عام ت، اید ت به داراونی  –که درونیِ بامعه هسیییته   –ت

 شوداابتماعی مهتهی می

کبِ  بازتعی د مر یاتیتییی تعی د و  مامی سیییطوت انتزاع، روابط د ،هدر ت  هامؤت

اقتصیادی، یعهی اقتصیادی، سییاسیی و  – )فرایه ها(ی مختلف یک تمامیت ابتماعی

 اتمللی،های ملی و بیدی طبقاتی درون روابط ق رت در چارچوبای ئوتوژیک و مبارزه

اقتصییادی و دوتت و طبقات  –به ی ابتماعی سییازی شیییلتأثیراذارن  و برای م،هوم

شتا ازاید ابتماعیِ سایتد بریی بهبههمپای آن اهمیت یواهه  دا شد  های رو، رو

  تعی د دیاتیتییی در دومید سطح انتزاع ضروری استا

 

 

سانه شنا همان طور که در بخش  – ی دوم انتزاعدر مرحله دقایق نظری و روش 

 –قی مهط های تعی د دیاتیتییی در بررسینخست تشریح ش ، درک ما از بریی بهبه

های غیراقتصادی، مانه  روابط داری و مؤت،هاقتصادی سرمایه –تاریخی نظام ابتماعی 

سییییاسیییی و ای ئوتوژیک همپای آن، بر واکاوی سیییه وی،ای مهم و مرتبط در تعی د 

ستا اید وی،ای ش ه ا شرایط وح ت مؤت،ه1ها عبارته  از: )دیاتیتییی متمرکز  های ( 

ستی و تغییر 3ها، و )عی د و بازتعی د مرکب آن( بازت2ش ه، )تعیید –کهه ه تعیید ( ه
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تضییادها با درنظر ارفتد اوتویت  وح ت ضیی  یدها دال  بر هاا اید بهبهآمیز آنتهاق 

له)روابط اقتصیییادی بر روابط غیراقتصیییادی  عه (ی آیردر وه بام یت  مام ی در ت

ی دیاتیتییی بید سییایتار اقتصییادی و روابط داری اسییتا با توبه به رابطهسییرمایه

ی اید ی طبقاتی(، سه بهبهمیانجی یراتیک )مبارزهای ئوتوژیک در روبها، به  -سیاسی 

کارل مارکس، ارون ریسیییه، ییگی ای اهمیت مبرمی در سیییطح میانجی انتزاع دارد )

 (افصل نخست

ی  تحت به ی شییییوهی مرتبط مهم اید ییگی ای م،صیییلییم، بهبه های توت

به ی طبقاتی همپای آن در تیامل تاریخی استا تیامل داری و یییرهی سرمایهسلطه

و متهاق  روابط اقتصیییادی  آمیزی ییگی هناموزون و مرکب در تاریخ به رشییی  درهم

ی ی شیییوهداری، تحت سییلطهاتمللی سییرمایهمت،اوت، کههه و نو، در بسییتر روابط بید

صادی همپای آن مهجر می ارایش تیامل ناموزون شودا توتی ی معید و روابط غیراقت

نه داراونی»و مرکب  یانی فشیییرده و تجری ی از اید او بهب ن ه دهای  ر هم اثراذار

ی تیامل بامعه استا اید قانون محصول تجری  از انواع ااا ]روی ادهای تاریخی[ صحهه

ست[اااا]نخست[ وبود  ستاااا اید قانون حاصل  عمل دو ]ارایش ا شری ا ابتماعات ب

، ف حیات ابتماعی استا از سوی دیعرلسطوت مختلف رش  و تیامل بید ابزای مخت

ان ، طور ]ناموزون[ رش  و تیامل یافتهاملی  را که بهقانون مذکورااا ارتباط انضمامی عو

 (42، 1358نعمانی « )ده اهای تاریخی مورد تأکی  قرار میدر یویش

نِ فرایه های ابتماعی در تمامیتی با ابزای متمایز، به عبارت دیعر، تیامل ناموزو

شیل دیاتیتییی،عی را  آمیزد تا چیزیهی و ذههی را در تاریخ ابتماعی مینه مجزا، به 

صورتایجاد که  که وی،ای صادی های یاص  سطوت مختلف  –به ی اقت ابتماعی در 

  2که اتیامل آن را تبیید می

های انتزاع بر تعام ت دیاتیتییی مؤت،ه دوم، با توبه به اید که سیییطح میانجیِ

لی، اتملداری، در بستر ملی و بیدی سرمایهاقتصادی و غیراقتصادی در تمامیت بامعه

در برابر « فرودسییتان»ی انسییانی م ایلهانسییان و مقاومت تمرکز دارد، بای  بر نقش 

 تأکی تمامی روابط اقتصییادی و غیراقتصییادی  چارچوبطبقات مسییلط، و برعیس، در 

اتوبه که ب« فرادستان»ی ارتجاعی و/یا رفرمیستی دوتت یا آنانی از کهیما حتی م ایله

اتمللی، شان، در سطح ملی و در تعامل دیاتیتییی با روابط ق رت بیدبه مهافع طبقاتی

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
https://goo.gl/QruUMG
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یا وایس عاهی ییشیییرو  ن ، بر یییرهن ه  ارا دار تأثیر یوا مل آن  یا قاتی و ت ه ی طب ب

هایی را که بر وی های غلبه بر مح ودیتسیییرمایه یا راه»اغلب اذاشیییتا بهابراید، 

هایی مهتقل یواه  کرد که در آن موانع تحمیل شییی ه یواه  یافت، یا آن را به حوزه

(ا 214: 2007ای ارتجاعی یا با راهی ییشروتر )آتبریتون ، یا به شیوه«ههوز وبود ن ارد

مت،اوتی حضور داشته است، یرسشی که با توبه به اید که اید امردر تاریخ با دربات 

 به»ی حرکت از وضییعیت بریاسییته از مهطب ناب که  نحوهدر برابر نظریه مطرت می

سانی قادر به م ایله در آن یا تع یل اید مهطب به  ست که عاملیت ان تاریخ در زمانی ا

و  تر در تاریخ، تیامل ناموزون(ا در شرایط انضمامی214است )همان: « اشیال مختلف

صلمرکب ی ی ار می صادی مختلف، کههه و به ی تهاق شود که به م، آمیز روابط اقت

 ی مسلط توتی  استاانجام  که همواره در چیرای یک شیوهنو، می

ااه کامل نشییی ه و ب ید ترتیب ارزش، سیییازی در تاریخ هی در حقیقت، کاالیی

یه، ب ون مح ودیت یا یود ارزش های زمانی و فضیییایی، عیهی و ذههی،سیییرما افزا 

سیاست،  یداری به یشتوانهیابه ه نبوده استا فرایه  انضمامی تیامل سرمایهاسترش

سرکوب ست و با مقاومت  سته ا ستثمارش اان موابه دوتت و ای ئوتوژی واب ش اان و ا

شیییودا بهابراید، نقش طبقه و یراتیک ابتماعی، عهصیییر ذههی تاریخ، در چارچوب می

سی و ای ئوتوژیک(، با توبه به اثر تمامی روابط ابتم سیا صادی،  اعی عیهی )روابط اقت

صادی شان بر داراونیمت،اوت  ابتماعی، به نحو یویایی فعال –های کم ی و کی،ی اقت

 شوداتر باش ، اید ت،اوت ش ی تر میاستا هرچه سطوت تحلیلی انضمامی

به موهبت با توبه  مسیییوم،  ی ئوتوژیک و مذهبی،  لهای طبیعی، عوا فرههعی، ا

ر وی،ه دتوسعه را، بهداری درحالبه ی سرمایههای اقتصادی تاریخی یک صورتوی،ای

سرمایهمرحله سم و  صاری، نمیی امپریاتی صادی و داری انح توان مجزا از تحوالت اقت

یه ما تهغیراقتصیییادی در بوامع سیییر هابراید، در مورد داری ییشیییرف تر درک کردا ب

توسعه یا ییشرفته، و سایتارهای طبقاتی همپای آن، داری، درحالبه ی سرمایهصورت

صورتشیل یاص ادغام اید سرمایهاونه  صاد بهانی  داری در مراحل به ی را در اقت

سرمایه شبهمختلف  ستعمار،  سم، ا صاری، امپریاتی ستعمار و بز آن، بای  در داری انح ا

 ملت، تهها با در نظر –ابتماعیِ دوتت  –صادی به ی اقتنظر ارفتا با توبه به صورت
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توان به بررسی یویایی اید نظام در ی ق رت میکهش سه سایتار ییگی هارفتد برهم

سیچارچوب ملی و بید ضمامیاتمللی، در برر شورهای مختلف و های تجربی ان تر از ک

( 1از: ) اید سیییایتارهای تعاملی ق رت عبارته  های مت،اوت مبادرت کردادر زمان

( مهاسییبات ق رتِ 2های طبقاتی در سییطح ملی، )توازن ق رت میان طبقات و ائت ف

تت  قات در سیییطح ملی، و ) –دو به3طب ق رت فراملی ) تأثیر روابط  به(  ی یود نو

طبقات و روابط طبقاتی در سایر کشورها( بر توازن ملی ق رت  –ی دوتت دهه هبازتاب

 استاطبقات  –طبقاتی و روابط دوتت 
نه چارچوب، مواز ق رت در یا ملی( و بید« دایلی)»های محلی در اید  اتمللی 

سرمایه شیوهداری مسلط، در م،صلروابط اقتصادی  های کههه و نوی توتی  و به ی با 

در روابط دیاتیتییی با یی یعر، اتیا )یا ریشیییه( داردا روابط ق رت ملی، یعهی روابط 

یا « یبهان»بقات، مشتقی میانییی از اقتصاد ط –ق رت طبقاتی و روابط ق رت دوتت 

سیییویه و میانییی، یک ی عل یِیا نیروهای فراملی نیسیییتا رابطه« یاربی»نیروهای 

ها از طریب انتزاعی اسیییت و ازاید های فراملی ته یاتیتییی نیسیییتا نیرو رو تعی د د

 یطبقاتی در سیییطح دایل – یبه ی یاص روابط و مهافع طبقاتی ملی  و دوتتیییره

ها کاربرد دارد، اما با ملت –شییودا اید امر در تمامی دوتت زا میتبلوری از عوامل برون

های تجربی یاص اسییتا درباتی مت،اوت و به شیییلی ناموزون، که نیازمه  بررسییی

سلط دایلی مهافع طبقات فراملی از طریب طبقات و دوتت شود یا می« درونی»های م

ید شودا ب و روابط ق رت دوتت ملی با آن مقابله میاز طریب مهافع و یراتیک طبقات 

های فرههعی، مذهبی و ای ئوتوژیک، های طبیعی، ت،اوتمعها که با توبه به موهبت

سرمایه صول اتعوهای مت،اوت تیامل  سایتارهای طبقاتی مح داری در میان بوامع و 

ی زهیانجی مباری اقتصادی محلی و روابط غیراقتصادی، به متغییرات عیهی در شاتوده

ی مشیییخص ق رت ملی در تعامل با روابط ق رت فرامل ی طبقاتی، اسیییت که به موازنه

   3شودامهتهی می

 یایری از نیات باال، در سیییطح میانجیِ انتزاع، بهبهسیییرانجام، برمبهای نتیجه

مهمی از تعی د دیاتیتییی و بازتعی د مرکب، یعهی اسییتق ل نسییبی عهاصییر )روابط و 

ی یک کلیت در رابطه با عهصییر شیی هها( غیراقتصییادی در مقام عهاصییر تعییدفرایه 

تری ی نهایی )برای مثال، سیییایتار اقتصیییادی(، اهمیت بیشکهه ه در وهلهتعیید



 

 
 

 فرهاد نعمانی و سهراب به اد 607

عهوان روابط سیییاسییی( در سییی دوتت )بهراونه که در اید بخش و در بریاب ا همانمی

،ه ویستق ل نسبی عهاصر روبهایی، بهبخش چهارم یواهیم دی ، اید امر درک ما را از ا

ت که  و سییرشییشیی ه در تعی د دیاتیتییی، تسییهیل میعهوان عهاصییر تعییددوتت، به

های به یبه ی طبقاتی همپای آن در تمامی صورتداری و یییرهمتهوع تیامل سرمایه

 سازداداری را روشد میابتماعی سرمایه –اقتصادی 

اید فرایه های اقتصیییادی و غیراقتصیییادی از طریب کهش دیاتیتییی تمامی برهم

های مختلف در درون هر ای با الیهیراتیک و مبارزات ابتماعی، سیییایتاری چه طبقه

داری و دیعر روابط ی سیییرمایهبه ی رابطهآوردا با اید حال، م،صیییلطبقه، ی ی  می

سرمایه ض یدِغیر سی  داری تابع وح ت  سیا سرمایه –روابط  صادی  سایر داریاقت  با 

طهها اسیییتا اید امر نشیییان میاش بر آنروابط و چیرای که سیییل ه   ی روابط د

داری واقعاد موبود حاکی از عم ه های ابتماعی سیرمایهبه یداری در صیورتسیرمایه

 ای چهید بوامعی استادار در سایتار چه طبقهبودن طبقات کارار و سرمایه

های مهم ص، تحلیل تمامی وی،ایدر بررسییی سییایتار طبقاتی در شییرایط مشییخ

تیید در نظر ارفتد تمامی عهاصییر عیهی و  تیامل ابتماعی در باال ضییروری اسییتا

ذههی یک تمامیت ابتماعی در تاریخ بسیییار فراتر از ه ف ماسییت، چراکه تمرکز ما 

رغم ه ف اسییاسییاد بر شییهاسییایی اقتصییادی طبقات ابتماعی اسییتا با اید حال، به

دی های اقتصاوابط دیاتیتییی بید عید و ذهد در تاریخ، بید مؤت،همح ودمان، ما از ر

و غیراقتصادی )مانه  دوتت در سپهر سیاست، و عهاصر ای ئوتوژیک(، عهاصر فراملی و 

ملی در سطوت مختلف انتزاع، آااه هستیم، و درح  امیان هرااه و هربا که الزم باش  

 کهش اید متغیرها را نشان یواهیم دادا برهم

ی کهه ه( بریی از م،روضات ساده3بر اساس م حظات فوق، در اید بخش )بخش 

به  2را که در بخش « ناب»داری عیهی و ذههی از فرایه های توتی  و اردش سییرمایه

ها یردایتیم ، تع یل می ع ی )بخش آن با تمرکز بر رون های 4کهیم، و در بخش ب  ،)

های اتمللی شیی ن دورییماییوی،ه بیدی اقتصییادی بع  از بهد دوم بهانی،به عم ه

سرمایه بع  از  شت  عهوان می ان مهمی از مبارزه طبقاتی ، بر نقش دوتت به 1950انبا

توسعه تأکی  یواهیم داری در کشورهای درحالهای طبقاتی در تیامل سرمایهو ائت ف
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شان هاق های نظری و تاریخی بازتابی از روابط اقتصادی در وح ت متکردا اید تع یل

ها با روابط غیراقتصادی اید بوامع و  امپریاتیسم هسته ا واکاوی اید تغییرات و اثر آن

سرمایه سه بُع  روابط توتی   سایتار طبقاتی همپای آن که در بخش بر  داری ونتیجتاد 

 یهجم اید رساته بررسی یواه  ش ، ضروری استا

در  – سطح میانجی انتزاعدر داری سرمایههای عینی و ذهنی ترین جنبهمهم

صادی را که در عاتی صادی و روابط غیراقت ید ترسطح دوم انتزاع بریی فرایه های اقت

ساده سایتار طبقاتی در سطح انتزاع با ه ف  سی  شته بودیم، در برر سازی کهار اذا

ضمامینظر می سی ان صردر برر سرمایهایریما وارد کردن اید عها ر طواری که بهدتراز 

سرمایهم،روض  سرمابه «ناب» داریدر  شت  سر سی  صورت ارفته یهمهظور برر داری 

 بود، ضروری استا 

یم طور مستقی نهایی، بهاش در وهلهکهه هرغم بایعاه تعییدسایتار اقتصادی، به

ر ده ا ع وه بهای سییییاسیییی یا ای ئوتوژیک را تغییر نمییا یودکار و میانییی مؤت،ه

( ، 2و  1های غیراقتصیییادی )بخش ی مؤت،هوسییییلهی اقتصیییادی بهبازتعی د مؤت،ه

های ی عاملیت انسیییانی، یا، یراتیکراه م ایله داراونی )کم ی یا کی،ی( همواره از

های سییییاسیییی و طبقات ابتماعی )مبارزه طبقاتی سیییتیزآمیز(، به میانجی مؤت،ه

در اید فرایه  بای  میان اشییییال حضیییور افراد ذیل طبقات  ده اای ئوتوژیک، رخ می

رد مو ایری طبقات در حید مبارزه تمایز قائل شی ای شییلمشیخص و فرایه  فعاالنه

ده  که طبقه شییرایط عیهی روابط متضییاد را آااهانه درک که  و اییر زمانی رخ می

ی ی تشیییییل طبقهبا نظر مارکس و انعلس دربارهعلیه آن به مبارزه برییزدا در اید

 مهاسبت داردا ای ئوتوژی آتمانیی برای یود )فعال( در در یود )مه،عل( و طبقه

 

ها آن» قافراد مجزا ته یک طب بارزهه را تشیییییل میااه  به م که  ای دهه  

زنه ؛ در غیر اید صورت آنان همگون ی دیعر دست میمشترک علیه طبقه

لی ی یود به هستی مستقنوبهرقیب یصم یی یعرن ا از سوی دیعر، طبقه به

یاب ، ب ید ترتیب افراد شیرایط وبودی یویش را از در برابر افراد دسیت می

رو بایعاه یود در زن ای و ییشیییرفت و ازایدیابه  ییش مق  رشییی ه درمی
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ه ا کهان ، مهسوب میشان که در ذیل آن بای ارفتهشان را به طبقهشخصی

  بیههمجزا یود را در انقیاد تقسیم کار می است که افرادِ ایاید همان ی ی ه

توانه  آن را از میان و تهها از راه حذف ماتییت یصیییوصیییی و یودِ کار می

ارفتد افراد ذیل اونه بایییش از اید بارها اشیییاره کردیم که چهبردارن ا 

بال  به دن ها را  یار و دیعر چیز نان از انواع اف یت آ به همراه یود تبع قه  طب

صی علیه  ش  تا مه،عت طبقاتی یا شیل نعرفته با داردااا تا زمانی که طبقه 

قه بایطب ه ، اید  مال ک حاکم اع قات معید را ی  یل طب ایری افراد ذ

 (ای ئوتوژی آتمانی، فصل ییم« )توان از میان برداشتانمی

 

اقتصییادی ناکامل بودن  –در سییطح میانجیِ انتزاع، واقعیت مهم تاریخیِ ابتماعی 

سرمایهفرایه  کاالیی ستا دسازی ابتماعی در  کار کاراران ی ی و فیری،  تواناری ا

صربه سه با مهابع طبیعی و فردی یا بمعی، کاالیی مهح ست )که حتی قابل مقای فرد ا

ست(ایول به سیار یاص، نی سرمایه 4مثابه کاالهای ب ستخ ام در  داری، توان کار، در ا

توان  توتی  یا بازتوتی  که ، در حاتی که توان کار سرمایه یا دوتت، را یود سرمایه نمی

سرمایه  سرمایه و توان کار ناموت  برای دورییمایی اردش  موت  برای دورییمایی توتی  

صی یا دوتو فعاتیت صو ستخ ام بخش ی سته ، کام د های نظارتی، که هر دو در ا ت ه

ستا یلب ارزش با  ب ی عهوان یعانه مهبع ارزش اوتی، یعهی کار موت ،  به  5ضروری ا
ضافی ستا دومی، یعهی کار ناموت ، برای ابتماعاد الزم)کارموت   ا سرمایه موت  ا ( برای 

   6استمرار سودآوری و بازتوتی  چارچوب ح،ظ انباشت برای سرمایه ضروری استا

کار را هی  یای واقعی توان  کاالیی کردا عهصیییر طور کامل بهتوان ااه نمیدر دن

 ی انسان به شیلمقاومت انسانی علیه مهطب سرمایه )یعهی انباشت و سود( و م ایله

های دوتت، ی طبقاتی، در فرایه  توتی  و فراسییوی آن، و در نتیجه، سیییاسییتمبارزه

سرمایهکاالییهمواره به دربات مت،اوت، در فرایه   ستا سازی  شته ا ضور دا داری ح

فرد عیار توتی  و بازتوتی  اید کاالی مهحصیییربهتوانه  کهترل تمامداران نمیسیییرمایه

شه ،  شته با سپهرهای توتی  ابتماعی و اردش در ایتیار دا سوم به توان کار را در  مو

صیییادی اسیییتا در بعذریم از آن که بازتوتی  ابتماعی نیروی کار یارج از فرایه  اقت

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01d.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01d.htm
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ی مسییلط دارای ق رت، نه حب، برای واداشییتد کارار به کار برای داری، طبقهسییرمایه

مهظور بقا بای  کار کهه  و از اید رو ق رت حال، کاراران بهداران نیسییتا باایدسییرمایه

 یاب ا اید ق رتی ابتماعی بازتاب میمثابه یک رابطهمه  آن بهسرمایه در ق رت نظام

ی مهم آن نظام عمومی قوانید که ا یک بهبههای مختلف تجلی یی ا میهبه شییییو

صی را به صو ست که حقوق ماتییت ی ترید کارکردهای دوتت در عهوان ییی از مهما

که ا ب ید دتیل اسیییت که ابرای هر مه  تعریف مینظام اِعمال انضیییمامی اید ق رتِ

ستا در اید معها،  ستلزم وبود دوتت ا صی م مه  سرمایه دارای ق رتی نظامقانون یا

ست، در حاتی که کار و اروه سته ا با اید حال، اید ا های ابتماعی محروم فاق  آن ه

ای دیاتیتییی متأثر از ق رت طبقاتی وابسیییته به دوتت اسیییت، اارچه دوتت در رابطه

شان می ستا اید امر ن سی میق رت طبقاتی ا سیا شود و در ده  که ق رت طبقاتی 

یر روابط مسییلط توتی  یاسییتعاه اید ق رت اسییتا  در عید حال، با در نظر ی آوهله

سرمایه ستیزآمیز روابط توتی  در  شت  سر ست و دوتت نیز ارفتد  داری، طبقات فراد

سطوت ملی، بیدی طبقاتی و ازیههفعاالنه در مبارزه ستی در  سیا هعاه، اتمللی و بهای 

ف، به اشیییال تهابمی و ت افعی، دیاتت های توتی ، توزیع، مبادته و مصییردر فعاتیت

سی و ای ئوتوژیک  کاراران  سیا صادی،  دارن ا اید م ای ت در واکهش به مبارزات اقت

 های ابتماعی استاو سایر بهبش

سرانجام، در سطح میانجیِ انتزاع بای  در نظرداشت که به سبب سرشت ناموزون و 

کاال ه   مل بودن فرای کا نا تاریخ و  مل در  یا کب ت یهییمر ما داری، سییییازی سیییر

ابتماعی برمبهای سییطوت متغیر ادغام اشیییال تاریخاد  –های اقتصییادی به یصییورت

داری، عمل ی توتی  سییرمایهی شیییوهی توتی ، کههه و نو، تحت سییلطهارفتهشیییل

بهمی یب،  ب ید ترت ه ا  طهکه یهرغم سیییل ما ه  مسیییتمر تعمیب ی سیییر داری و فرای

 یرغم سییلطهع وه، بهآوردا بهکاالیی دوام میتوتی  یرده داری،سییازی سییرمایهکاالیی

دارانه و داری  اشیییال سییرمایهبه ی سییرمایهداری،در صییورتی توتی  سییرمایهشیییوه

های اقتصییادی دوتت نیز وبود داردا برای مثال، در آموزش، داری فعاتیتغیرسییرمایه

ای به سبب داری، تا ان ازههای زیرسایتاری، در بوامع سرمایهبه اشت، و بریی بخش

 داری درسییبب ناتوانی سییرمایهی بههای ابتماعی و تا ان ازهمبارزات طبقاتی و بهبش
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ی اید یاب ا روشییید اسیییت که همهبازتوتی ِ ب ون بحرانش، نقش دوتت اسیییترش می

 ذاردا افرایه ها بر ترکیب  و اشیال طبقاتی اید بوامع در طول میان و زمان تأثیر می

 

صادیتغییرات عمده در  سطح میانجیِسرمایه ساختار اقت  – انتزاع داری در 

«  ناب»ی روابط کهه هدر سیییطح میانجی انتزاع، بری ف فرض مهاسیییب اما سیییاده

 تر وداری، به دالیل ییش ا،ته، سییپهرهای توتی  و اردش در سییطحی عمیبسییرمایه

ی ی اصییلییرامون دو طبقه کهه  وتر از تقسیییم ابتماعی و فهی کار عمل میییگی ه

 کهه ادار، طبقات ابتماعی دیعری توتی  و بازتوتی  میکارار و سرمایه

ابزار م،هومی مهم اقتصاد   -ی اجتماعی بازتولید و گردش کلِ سرمایه          

ها، سییایتارها و فرایه ها، از بمله طبقات، در سیییاسییی برای درک بسیییاری از ی ی ه

دورییمایی   7ی ابتماعی مارکس اسیییتادورییمایی سیییرمایهسیییطوت مختلف انتزاع 

های مختلف سپهرهای ی ابتماعی در سطح میانجیِ انتزاع نمایی کلی از بهبهسرمایه

 ده اتوتی  و اردش به دست می

ستا-مثابه ارزش یودسرمایه، به ساد فرایه  توتی  و بازتوتی  ارزش ا سا ستر، ا   8ا

ستمرِ سرمایه اید حرکت م صیف می دورییمایی  شان میدَوَرانی را تو  ده  کهکه  و ن

 ید یاب ا بدر فرایه  توتی  و بازتوتی  یود اشیییال مت،اوتی می «صییهعتی»ی سییرمایه

ی ابتماعی ییوسیییته از اشییییال مثابه یک رابطهترتیب، توتی  و بازتوتی  سیییرمایه به

که ا دورییمایی سیییرمایه نعرشیییی کلی در ذر میمختلف یوتی، توتی ی و کاالیی ا

ب که  که از طریدورییمایی سییرمایه و/یا فرایه  کلی توتی  و اردش سییرمایه ارائه می

اری دشود، نهادهای سرمایهشون ، ارزش یلب و توزیع میآن کاالها توتی  و بازتوتی  می

دی و بحران اردن  و سییهم هر بخش اقتصییاد در رشیی  اقتصییابا یی یعر مرتبط می

سایی می شود، دورییمایی شها صلی اید رساته در نظر ارفته  شودا تا بایی که ه ف ا

سایتاری رابطه ی های ابتماعی توتی ، طبقات ابتماعی، الیهسرمایه همگهید بهیاد 

  9سازداتر را روشد میها در اشیال انضمامیاصلی درون هر طبقه، و بازتوتی  آن

طور کلی، وح ت داری بهکه در بخش دوم دی یم، ذات اقتصیییاد سیییرمایهچهان

سپهر از طریب  ستا اید دو  فرایه های توتی  و مبادته با توبه به اوتویت فرایه  توتی  ا
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های شون ا در داردیسی سرمایه و دورییماییدورییمایی سرمایه با یی یعر مرتبط می

ی مه،رد مسییتلزم سییت، بازتوتی  سییرمایهی اصییلی وبود داردا نخآن سییه ان یشییه

کار  نتوابایی میرر بید سپهرهای توتی  و اردش )مبادته( استا وسایل توتی  و بابه

سپهر مبادته یری اری می سپهر مبادته در در  سپهر توتی  توتی  و در  شود، کاالها در 

وم، که ا داز میرسیییه  و اید یول بار دیعر اید فرایه  را ازنو آغبرابر یول به فروش می

های یوتی، توتی ی و کاالیی، در های مه،رد مت،اوت، یعهی سیرمایهدورییمایی سیرمایه

سرمایه سایل توتی ی که یک  ستا و صول یی یعر اره یورده ا دار یری اری کرده مح

دار به کاراران، صییرف یری  دار دیعر اسییتا دسییتمزد یردایتی یک سییرمایهسییرمایه

سرمایه سایر  سوم، بهاران میدمحصوالت  سطهشودا  سرمایهوا ستق ل  های مه،رد ی ا

 یذیر استاسیستم در برابر بحران آسیب

سرمایه سرمایه )یا دورییمایی  شت  سه در فرایه  حرکت دَوَرانی انبا ی ابتماعی(، 

 هایتشییخیص اسییت: دورییماییقابل «صییهعتی»ی ی سییرمایهتهی هدورییمایی درهم

سرمایهسرمایه سرمایهی کاالیی سرمایهو ی توتی ی، ی یوتی،  اید   10ی تجاری(ا)یا 

ی یوتی، را از زوایای مختلف سییرمایه «صییهعتی»ی سییه دورییمایی فرایه  سییرمایه

اسییتا  شییرط دیعریکه ا ب ید ترتیب دقیقاد ییی ییشتوتی ی و کاالیی توصیییف می

ساس نظر مارکس،  سرمایه»برا ستمرار یود بهابراید دورییمایی واقعی  صهعتی در ا ی 

سه دورییمایی آن  ست بلیه وح ت تمامی  صرفاد وح ت فرایه های اردش و توتی  نی

توان  وبود داشیییته باشییی  که تمامی اما تهها در صیییورتی چهید وح تی می اسیییتا

های مختلف سیرمایه قادر به عبور از مراحل متواتی اید دورییمایی و اذر از یک بخش

 (سرمایه، بل  دوم، فصل چهارم« )مرحله به دیعری، از یک کارکرد به دیعری، باشه ااا

های ذاتی نظام سییخد کوتاه، دورییمایی سییرمایه )یعهی حرکت سییرمایه( وی،ای

سرمایه سرمایهایردا بامعهمثابه یک کل را دربرمیداری بهتوتی   یک  مثابهداری، بهی 

  بازتوتی یاب  و از ی ل فرایه ی اسییاسییاد متهاق  یود رای طبقاتی، تیامل میبامعه

ر یاب ا فروش نیروی کاکه  که به تحاظ تحلیلی در دورییمایی سیییرمایه تبلور میمی

 دار دری سرمایهازای دستمزد در سپهر اردش و تصاحب ارزش اضافی توسط طبقهبه

ا توبه بخش ا بداری را هویت میفرایه  توتی  وی،ای مشخص توتی  و بازتوتی  سرمایه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch04.htm
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که در ادامه )چهانیوتی ی ، تهها ترسیییم دورییمایی سییرمایهی حاضییربه ه ف مطاتعه

 ی ابتماعی ک،ایت یواه  کرداشود( در میان سه دورییمایی سرمایهارائه می

ی یوتی اسییترش وی،ای دورییمایی سییرمایه – سررمایه دورپیمایی پولی           

یوداستر استا اید دورییمایی در سه شیل مت،اوت سرمایه در  مثابه ارزشِسرمایه به

شهی فرایه  توتی  را در نظر میکه  و بهسپهرهای توتی  و مبادته حرکت می یردا ارو

یوشییی از اید مسییأته که در دنیای واقعی، بسیییاری از ترید شییرایط، با چشییمدر عام

سه نوعها میداران و بهعاهسرمایه مختلف م یریت توتی ی، تجاری  توانه  همزمان در 

سرمایه شون ، با فرض اید که  شان را م یریت دارانی که بهعاهو ماتی درایر  های یود

های اقتصیییادی مختلف، یعهی نظر از کاالی توتی شییی ه در بخشکهه ، و صیییرفمی

ی صیهعتی سیرمایه واح کشیاورزی، صیهعتی و بریی ی مات، شییل عام دورییمایی 

 چهید است:
M – C (LP, MP) … P … C’ – M’ 

یا « بریان»، «حرکت»کم چهار ی یوتی شییامل دسییتبا، دورییمایی سییرمایهدر اید

 شود:و یتم می ی دَو ار به نحوی است که با ارزش در شیل یوتی آن آغازمرحله

 (1  :)> C (LP, MP)-M   ( برای مثال، درعمل فق ان مواد یام و غیره در اید

 ( انجام که  وبه بحران  اقتصادی میمیحرکت اسست ایجاد 

 (2     :)… P…   ( برای مثال، در عمل اعتصاب کاراران در اید حرکت تعلیب ایجاد

 که (می

 (3  :)> M’-C’    ( برای مثال، در عمل کاهش تقاضا در اید حرکت اسست ایجاد

 (انجام مییه  وبه بحران  اقتصادی می

سرمبرای مثال، )  ’M-M< (: 4و ) اذاری، نبود اعتبار هیادرعمل فق ان انعیزه برای 

 11انجام (ابه بحران  اقتصادی می که  وو نق یهعی در اید حرکت اسست ایجاد می

 اونه است: طور کلی ایددورییمایی یوتی سرمایه به

> M’-> C…P…C’ -M 12ا  

، یعهی توان (C)برای یری  کاالها  (M)ی یوتی در نخسییتید حرکت از سییرمایه

ب ایی ماتییت توان کار از  13شیییودااسیییت،اده می (MP)و وسیییایل توتی   (LP)کار 
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داران را قادر به ابیر سیییایتد ی طبقاتی توتی ( سیییرمایهوسیییایل توتی  )یعهی رابطه

 که ا کاراران در برابر دستمزد می

( MPو وسایل توتی   LPعهوان حاصل بمع ارزش توان کار ، بهCها )یری  نهاده

ی شییودا در دومید حرکت، سییرمایهمهتهی می (P)ی توتی ی به تشییییل سییرمایه

شیییامل  (… P …)رو دومید حرکت که  و از ایدتوتی ی در فرایه  توتی  عمل می

یابی )افزایش در مثابه وح ت فرایه های کار و ارزشداری بهفرایه  توتی  سیییرمایه

عهوان تر از کاالهای یری اری ش ه بهبا ارزش بزرگ (’c) ارزش( است که به کاالهایی

 اCمههای  ’Cشودا ارزش اضافی برابر است با  مهتهی می (c)نهاده 

شامل تحقب ارزش  (’C’ -> M)سومید حرکت فروش کاالها در بازار  ست که  ا

( اسییتا سییرانجام در حرکت چهارم، بخشییی از یول حاصییل Mمههای  ’Mاضییافی )

ی یوتی باتقوه افزوده شود تا اید دورییمایی بای  در بازاشت به سرمایه )ارزش اضافی(

ا  در چهید حاتتی، انباشت سرمایه و بازتوتی  استرده رخ (M’-> M)از نو آغاز شود 

 ده امی

، به حرکت یا بریان ’C’Mو  MCی های مورداشیییارهطور کلی، بریانبه

نامی  ی ناب(، مراحل یری  و فروش، می)مبادته« ی صییوریسییرمایه»چه مارکس آن

سییپهر توتی ی  (… P …)ی توتی  شییود و مرحلهیعهی به سییپهر اردش مربوط می

در فرایه   هافعاتیت  14شییودایلب می -ارزش اضییافی  -اسییت که در آن ارزش ب ی  

سرمایه  «ی ضروری بازتوتی هزیهه»کهه ، بلیه اردش سرمایه ارزش اضافی توتی  نمی

مثابه شییییلی از ی حقوق ماتییت، بهها برای مبادتهایه ا اید فعاتیتحسیییاب میبه

ی برابر، برای فرایه  حیاتی تحقب ارزش و ارزش اضافی در بازار ضروری هسته ، مبادته

بازتوتی  سیییرمایه اهمیت مبرم دارن ا بهابراید، فرایه  مبادته کارکردی  رو برایو ازاید

 ضروری است، زیرا فرایه  بازتوتی  یود شامل کارکردهای ناموت  استا

ای در بریان اردش اسییتا در اید وق،ه (…P …)« ی واقعیسییرمایه»حرکت 

که ا در فرایه  میسییپهر، همیاری کار موت  ابتماعاد الزم )کار بمعی( کاالها را توتی  

 یابی( کار موت عهوان وح ت در سلطه بر  فرایه های کار و ارزشداری )بهتوتی  سرمایه

ضافی بیشرخ می« اقامتعاه یههان توتی »درون  تر و فراتر از ارزش توان ده  تا ارزش ا

سرمایه سته ک( توتی  که  )مارکس، کار و  ، بل  اول، سرمایهی ثابت )مواد یام و ا
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های کانی، های توتی ی کشییاورزی، فعاتیتحرکت موت  شییامل بهبه  (افصییل شییشییم

شییودا اید ونقل و بسیییاری از ی مات میتوتی  صییهعتی کاال، صییهایع ارتباطاتِ حمل

سازمانفعاتیت سایل توتی ،  ش ه از ها برمبهای و صول کار ب ا دهی فرایه  کار، و مح

یذیر است که یردایت توان دار زمانی امیانیذیردا استثمار سرمایهکاراران صورت می

تحاظ نهادی از بازار سایر کاالها ب ا شود و وقتی که در فرایه  کار کاراران تابع کار به

 وری بریوردارن اشون ، و از ح اقلی از بهرهسرمایه می

شیل عمومی دورییمایی هارائ ستا باایدسرمایه واح ی باال  صهعتی ا حال، هر ی 

سرمایهسرمایه سری از کل  شییل میی مه،رد تهها ک ده ا بهابراید، ی ابتماعی را ت

 های تمامیمثابه ترکیب دورییماییی ابتماعی بهتوانیم به دورییمایی سیییرمایهمی

 ی بازتوتی  کلدهه  و دربارهییل میهای مه،ردی بیه یشیییم که کل را تشییسییرمایه

تهها برحسییب ارزش بلیه برحسییب بازتوتی  ی ابتماعی و ابزای متهاظرش نهسییرمایه

کاالهای مختلف )مانه  وسییایل توتی  و کاالی مصییرف( ی،وهش کهیما در اید فرایه ، 

ضای طبقات مختلف برای ش  و کل توتی  کاالهای مختلف بای  با تقا سان با شان هم

 تای کاالیی اره بخوردا اید امر به موضوعه  مبادتهییه  توتی  بمعی بای  با کل فرافرا

سرمایه شت و بازتوتی  در مقیاس استرده،   ها، و، درآم ها و دستمزدها و مهابع آنانبا

 شوداهای اقتصادی مهتهی میبحران

 

یه ما مایی سررر مد آندورپی نابع درآ قات و م ماعی، طب در بوامع  –ها ی اجت

ارتباطی با استثمار  ظاهرادهای مهم درآم ی وبود دارد که  موبود بریان داریِسرمایه

 دهی وکه ا ماتک یول ب ون ورود به بازار کار یا سیییازمانکاراران یی ا نمی مسیییتقیم

اری های بسییییتوان  یول را قرض ده  و بهره دریافت که ا بهعاهکهترتی بر توتی ، می

تر توتی شیی ه به سییودهای تجاری ههع،ت تهها از یری  و فروش صییرفِ کاالهای ییش

کاری روی آن انجام ن اده رانت )اباره( آورن ا ماتک زمیهی که هی  اونه دسیییت می

که یک ساعت کار روی آن زمید یا مع ن صورت ارفته نباش ا که ، وتو آندریافت می

کهه ا با اید کار طرت می –ی ارزش هایی چاتشیییی دربرابر نظریهظاهر، چهید نمونهبه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch06.htm
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ه، ، بهرهمه، اقتصاد سیاسی مارکس مهابع درآم  طبقات مختلف به شیل درآم ، رانت

 ده ارا نشان می ناموت سود تجاری، دستمزد کار موت  و 
از میان نهادهای مختلف و را ی ابتماعی حرکت سیییرمایه دورییمایی سیییرمایه

های اقتصیییادی مختلف )کشیییاورزی، مراحل توتی ، توزیع، مبادته و بازتوتی  در بخش

، تعاونی، برمبهای اشیییال متهوع ماتییت )یصییوصییی و دوتتی«( ی مات»صییهعت و 

شان می ده ا اید دورییمایی بر انحصاری و غیرانحصاری(، با تمرکز بر کار و سرمایه، ن

یه ه  کلی سیییرما کاالها و اید فرای که طی آن  قاتداری  ی   طب بازتوت مان  در طول ز

های مختلف از ی یلب ارزش اضییافی و بازتقسیییم آن بید سییرمایهشییون ، بر نحوهمی

ی تجاری سییهم یود را افیه ا سییرمایهسییود، روشییهی میهای طریب برابرسییازی نرخ

سرمایهتم سب با  سرمایهاش دریافت میاذاریها ش ه به  ی ی یوتکه ، یول قرض داده 

ارددا ماتک زمید بخشی شود، از اید رو سود به بهره و سود بهعاه تقسیم میب ل می

براید مبها نرخ  که  واز ارزش اضییافی را به شیییل رانت مطلب و ت،اضییلی دریافت می

 عهوانیاب ا در عید حال، ارزش نیروی کار به شیل دستمزد، بهعمومی سود کاهش می

داری[ااا دقیقاد ]توتی  سیییرمایهکلِ مهاسیییبات »شیییودا بهای توان کار، یردایت می

ستام حظه صادی آن ا سایتار اقت صل « )ی بامعه از مهظر  سوم، ف سرمایه، بل  

شتمچهل سرمایهوه شرایط مادی و ابتماعی وبود یویش را توتی  و بازتوتی  (  داری 

 که اکه ، و کار مازاد را به شیل ارزش اضافی استخراج میمی

ی ابتماعی قادر اسییت اع، دورییمایی سییرمایهب ید ترتیب، در دومید سییطح انتز

 ماتی، ماتیان –دار )توتی ی، تجاری، یوتی ی سرمایههای مختلف طبقهنموداری از الیه

یه ما قهزمید در سیییر قهداری( و طب ت ( و طب نامو ت  و  کارار )مو ی متوسیییط در ی 

 ساییهای یصوصی و دوتتی، و در سپهرهای توتی  و اردش را نشان ب ه ا شهابخش

تر های مختلف در سییطح انضییمامیمهابع درآم ی و دسییتمزدهای اید طبقات و الیه

 تری نیاز داردا  انتزاع به تبیید بیش

ناموت  متمایز می ی  را از کار   –که ا تمایز موت  مارکس کار موت  در فرایه  توت

سرمایه ستا اید تمایز مبتهی بر روابط ابتماعناموت  وی،ای کار در  ست کداری ا ه ی ا

مه ی یا اهمیت ابتماعی شود، نه محصول فعاتیت کارار، فای هتحت آن کار انجام می

ستخ ام در بخش شیل ا سب  صی و دوتتی میآنا یک کاراربرح صو توان  کار های ی
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ی سییرمایه در سییپهر توتی  انجام ب ه ا کار دسییتمزدی که زیر سیییطره ناموت موت  یا 

نظر از نوع کاالهای توتی ش ه و ضافی موت  است، صرفشود در توتی  ارزش اانجام می

شیی ها تمامی دیعر انواع کار، برای مثال توتی کهه اان مسییتقیم کاالها، نوع کار انجام

کهه اان مسیییتقل، و توتی کهه اان یانعی، اغلب کارکهان دوتت، م یران، عرضیییه

 ید ترتیب، کار هسییته ا ب ناموت های مبادالتی، کارکهان اسییتخ ام شیی ه در فعاتیت

ت  ماعی به، نامو به م،هومی ابت ثا یتتاریخی –م عات با ف به،  ی ی  بازتوت عهوان های 

یاب ا های نظارتی، ارتباط میدرون سپهر اردش و فعاتیت« های ناازیر بازتوتی هزیهه»

ی اشیییال مختلف ارزش، دان  زیر مسییتلزم مبادتهمی ناموت ها را مارکس اید فعاتیت

 یابیارز یا کاالهایی در برابر یول اسیییت، و درایر فرایه  مسیییتقیم ارزشی هممبادته

اسیییتا چهید « ی ناازیر توتی هزیهه»سیییرمایه در فرایه  توتی  نیسیییتا اید کارها 

هه ، اما کارشییان کتوتی  نمی« ی واقعیسییرمایه»کارکهانی مسییتقیماد ارزش اضییافی و 

ستا ضروری ا سرمایه  ستقیماد ارزش   15برای بازتوتی   با اید همه، آن کارکهانی که م

یه  و نماداران تصاحب میکهه  که سرمایهکهه ، کار مازادی ارائه میاضافی توتی  نمی

سازوکار چهان که در ادامه یواهیم دی  از طریب انتقال از بخش های موت ِ ارزش از راه 

بودن اید مزدبعیران را از اسیییتثمارو  ناموت   16کهه ای، دسیییتمزد دریافت میقیمت

 دارداسرکوب مصون نمی

در سیییپهرهای توتی  و اردش، کار موت  )یعهی کار درایر در فرایه  یلب ارزش 

ی برمبها ناموت )به تحاظ تحلیلی، کار  ناموت کار موت  ابتماعاد الزم( و کار  –اضیییافی 

ار ک –که  که ، بلیه زمان کار مازاد ارائه میآن که ارزش اضییافی ابتماعی توتی  نمی

ت  به نامو عاد الزم( هردو  ما ناابت کار برای -عهوان  به  ی ، ملزم  یل توت تک وسیییا ما

ی کار یود را در بازار توان باتقوه ناموت داران یصوصی هسته ا کاراران موت  و سرمایه

حال، به بای یلب ارزش اضیییافی، رسیییانه ا باایدری آن به فروش میبه ارزش بازا

 –داری شیی ه زمان کار مازاد بر زمان کار الزم برای سییرمایهاسییتخ ام ناموت کاراران 

ابتماعاد  ناموت عهوان کار رو آنان بهایدکهه  و ازارائه می –زمان کار ب ون دسیییتمزد 

د کارارانی به تحاظ اقتصییادی از راه تصییاحب الزم، نقش کارار را برعه ه دارن ا چهی

سرکوب می شان  سرکوب بشون  )از اید نظر واژهزمان کار مازاد  شودکارارفته میهی 
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که (ا بهابراید، در که  متمایز از اسییتثمار کار موت ی شییود که ارزش اضییافی یلب می

نوع فرایه  دومید سیییطح انتزاع، چهان که در ادامه و در بخش یهجم یواهیم دی ، دو 

داری و دو نوع موت  و غیر موت  وبود دارد: فرایه های توتی ی موت  و توتی  سیییرمایه

ف چیرای ، که به تحاظ تحلیلی شیییاه  وح ت هردو فرایه  و در عید حال معر ناموت 

 ارزشاوتی بر دومی اسیییتا اار فرایه  توتی  موت  وح ت فرایه  کار و فرایه  توتی  
وح ت فرایه  کار و فرایه   ناموت یت دومی اسیییت، فرایه  توتی  برمبهای اوتو اضیییافی

برمبهای اوتویت دومی اسیییتا ب ید ترتیب، کاراران در فرایه  توتی   کار مازادتوتی  

سازد ارزش اضافی دار را قادر میکهه  که سرمایهای توتی  میهای است،ادهارزش ناموت 

که  یا از آن سیییهم ببردا عاملیت اید  تصیییاحب توتی شییی ه در فرایه  توتی  موت  را 

سازد بخشی از ارزش اضافی را قادر می ناموت داران کاراران در توتی  است که سرمایه

 طور مستقیم تصاحب کهه اشان بهرا با تصاحب مستقیم زمان کار مازاد کارکهان

ی های نهایداری به مرزهای توتی  و اردش، نظام سرمایهبا افزایش مقیاس فعاتیت 

های های سییهامی به صییورت شییرکترسیی ا از آن یس شییرکتهای فردی میسییرمایه

بزرگ، به همراه اتیای فزایه ه به یلب یول توسط نظام بانیی که برمبهای نظام نسبت 

که ا همراه با وتی اعتباری، رشییی  میی یکه  و سیییرمایهی قانونی عمل میذییره

یه ما یه واقعیی سیییر ما ق  )سیییر کار، وبوه ن ی ، توان  یل توت ی یوتی که در وسیییا

ی شییود، سییرمایهاذاری میشیی ه( و کاالها و ی مات توتی  شیی ه، سییرمایهدارینعه

     17یاب اتوسعه می (یا فرضی و سایتعی)موهومی 

سرمایه ضی در  ستقرا ست های ا سترش وام و دادو داری، نرخ بهره ههعامی که با ا

ی زمانی طوالنی ، یواه ناشیییی از شیییود، هر بریان درآم ی در یک دورهی ی ار می

داری باشیی  و یواه نه )برای مثال اباره و یا تصییاحب ارزش اضییافی در توتی  سییرمایه

سته به نرخ بهره است )اقتصاد نوک سیک (، قیمتی یواه  داشت که واببوبهرهدرآم  

یوان (ا مارکس اید می «ی زمانیارزش باری درآم های آتی دریک دوره»اید بها را 

یوان  زیرا در ظاهر به می« ی موهومیسیییرمایه»را  «ارزش باری درآم های آتی»

شی  یردایت یواه  کرد که در واقع نمایه ه سرمایهماتک آن ارز  یی هی  بخشی از 

ی عهوان سییرمایهابتماعی موت  نیسییتا برای مثال، یردایت بهره یا سییود سییهام، به

موهومی، مرکب  است از مجموع قیمت سهام، اوراق قرضه )یصوصی و دوتتی(، دیعر 
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عهوان اوراق قرضییه و ی موهومی بهانبوه سییرمایه 18انواع اوراق ماتی و  اوراق مشییتقها

های اذشیییته اسیییت، نه اسیییتقراض یا یانعر وامهای ماتی یا کاغذی نماسیییایر دارایی

سایر اوراق بهادار فیایری ب ی ا وام ضه و  سته  سهام، اوراق قر سه دارای ارزش نی ن،

ای است،ادهی ارزش از طریب کار بریوردار نیسته  و هی  ارزش مصرفی قابل)یا از نهاده

ود قادر به تیمیل ی واقعی، به سیییهم یرو، بری ف سیییرمایهدهه (، و ازایدثمر نمی

 ویا فرضییی  موهومیی ها را سییرمایهدورییمایی سییرمایه نیسییته  و ب ید سییبب آن

مبادته هسته  که م عی ارزش آتی، ها صرفاد اوراق کاغذی قابلیوانه ا آنسایتعی می

صرفاد عهاوید  یا ادعای حقوقیِ ضافی  ثروت، اوراق ماتییت، یا  سبت به ارزش ا صرف ن

اش درآم ی به شییییل یلب شییی ه در بای دیعر هسیییته  و ب ید ترتیب به دارن ه

ها در طول زمان، به شییییل سیییود سیییهام، بهره و رانت، اعطا ای از یردایتمجموعه

سرمایه  19که امی  «ارزش باری درآم های آتی»موهومی بیانعر  یب ید ترتیب انواع 

ای مهتج از آن )یا ی موبودن ا ارزش سرمایهت برمبهای نرخ بهرهسود سهام، بهره و ران

ماتی( می های دارایی  یهب ن  فراتر از ارزش سیییرما بهتوا باشییی  که  طور واقعی در ای 

سرمایهشرکت سرمایهها  ست،  واید مازاد چیزی بز  ش ه ا نیستا موهومی ی اذاری 

به مارکس آناید اوراق  هاوید حقوقی»ها را عهوان اواهی دارایی ) عاوی »و « ع د

یوان ( م عی بخشی از ارزش اضافی آتی است که در نسبت به توتی  آتی می« انباشته

ش ا شیال   20فرایه  توتی  یلب یواه   ست که تمامی اید تحوالت به یلب ا شد ا رو

انجام  که بر سیر تقسییم ارزش داران، میهای مختلف سیرمایهمختلف سیرمایه و الیه

 یاضییافی در مهازعه با یی یعر یواهه  بودا ع وه بر اید، نوسییان حاد قیمت سییرمایه

های حاد ماتی نتوان  به بحرای سییهام و اوراق قرضییه، میدر بازارهای ثانویه موهومی

شود: اار نرخ سرمایهمهجر    توانی موهومی میهای بهره افزایش یاب ، بخش بزرای از 

 یاذاری موبود در توتی  رخ ده ا سرمایهکه تغییری در سرمایهرغم آناز بید برود، به

 واقعی ضییروری اسییت، چرا که نماد اعتماد سییرمایه بهی موهومی برای رشیی  سییرمایه

 یروراستاو بحران ی بس یرهزیهها تیید اید نیاز ضرور آیه ه است

ست و معادل توان زمید برای درآم ی ابتماعاد یلب ی زمید یا رانت،اباره ش ه ا

)یا مهابع طبیعی( وبود ن اشییته « زمید»توتی  ارزش نیسییتا اار حقوق ماتییت بر 
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به عبارت  21داشییتا که  و رانتی وبود نخواه ی آن تغییر نمیباشیی ، بارآوری باتقوه

ستقل از مطلب هزیههرانت دیعر،  ست که ماتک آن م سی به یک مهبع ا ستر ی یوتی د

که  که رانت روسیییت که مارکس اظهار میکه ا ازایداش مطاتبه میبارآوری نسیییبی

ای طبقاتی اسییت که بازتاب روابط ق رت ماتیان زمید داری ی ی هیهامطلب در سییرم

دهی عهوان یک طبقه سییازماندار، بهداران سییرمایهاسییت که در برابر دهقانان و مزرعه

صورتی میش ه ستقل از ان ا ماتیان زمید تهها در  سی به آن را م ستر توانه  بهای د

که از طریب  ه ،  بهبارآوری واقعی زمید تعیید که یا  م د توافقی یصیییوصیییی 

ت هایی از اید دسییت، رقابهای قانونی با یی یعر تبانی کهه ا در غیاب تبانیمح ودیت

 ده ا ت،اضلی( را به سمت ص،ر میل میرانت مطلب )و نه رانت دار میان ماتیان سرمایه

کهه ، )مطلب یا ت،اضییلی( را یردایت میرانت داران حال، مادامی که سییرمایهبااید

اباره بخشی از ارزش اضافی بمعی است و وبود آن اصول عام حاکم بر توتی  انت یا ر

 ده اارزش و تصاحب ارزش اضافی را تغییر نمی

 داری ماتییت برزمید و دیعر مهابع طبیعی محصییول کار نیسییته ، اما در سییرمایه

ی  و فروش، و ازاید هابع طبیعی یر یت آناید م ماتی بازرو اردش حقوق  ار ها در 

ای، مانه  مهابع طبیعی و های ابارهها یا داراییشییودا قیمت سییرمایهمی اذاریقیمت

ای از زمان، ها، درسییت مانه  تمامی اوراق بهادار یا اوراق قرضییه، در نقطهسییایتمان

ی موردانتظار، در بازارهای اوتیه و اباره، سیییود و بهرهرانت یا برمبهای ارزش باری 

 «ی زمانیباری درآم های آتی دریک دورهارزشِ »شییودا اید اذاری میثانویه قیمت

ن ازهبریان یردایت« ارزش کهونی یاتص»طور متعارف برمبهای را که به ایری ها ا

با که از آن  22ی موهومی اسییتاکهیم، به دالیلی که در باال مطرت شیی ، سییرمایهمی

ماتییت اید مهابع کمیاب، طبیعی یا غیرطبیعی، تصییاحب بریانی از درآم  ناشییی از 

که ، ارزش فعلی اید بریان درآم ی در یذیر میرانت، سییود سییهام، یا بهره، را امیان

سبه می صی ههع،تی یلب بازار برمبهای نرخ بهره محا صو شودا ب ید ترتیب، ثروت ی

 ش ه استا ی واقعی انباشتابتماعی در سرمایه ارزشود که فاق  هممی

سیخد کوتاه، اقتصیاد سییاسیی مارکس مهابع دسیتمزد، و اشییال مختلف سیود  

شان میدار توتی ی، سرمایه سود تجاری را ن ده ا رانت، بهره، و اباره یا رانت، بهره و 

ضافی یلب سر میسود تجاری از ارزش ا سرمایه  ک )ناکا شود ش ه درفرآیه  توتی  
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(ا به همید ترتیب، فرایه  45-37، 25-21، 18-16های ، بل  سییوم، فصییلسییرمایه

ها ی وامیابی( و تحقب آن به سود صهعتی، سود تجاری، بهرهیلب ارزش اضافی )ارزش

نوع مهابع  بانبه و چه بانبه، و رانت ناشیی از ماتییت همهو ابرسیود انحصیارهای تک

ها در طول زمان، مانه  داری مهبع تمامی یردایتیهیاب ا در سییرماطبیعی، شیییل می

سایتماناباره در زمیدرانت و  سایر مهابع طبیعی،  شاورزی و  سهام های ک سود  ها، 

   23ها و اوراق قرضه، ارزش اضافی استای وامها، و بهرهشرکت

 

سرمایه  سترش و بازتولید   یباتوبه به ه ف اصییلی مطاتعه – ی اجتماعیگ

های به یی ابتماعی در صیییورتحاضیییر، بریی نیات مرتبط با دورییمایی سیییرمایه

ضمامیسرمایه سطوت میانجی و ان تر تحلیل از اهمیت مبرم داری در بهان واقعی در 

 بریوردارن ا

ی ابتماعی نزد مارکس بر حرکت سییرمایه از ی ل نهادهای دورییمایی سییرمایه

یهمختل ی  سیییرما بازتوت تأکی  داردا  ی ، توزیع، مبادته و مصیییرف  ی ف و مراحل توت

 –ده  تا روابط ابتماعی ابتماعی م،هوم سییرمایه و ارزش مصییرفی را اسییترش می

داری، شرایط وبودی سرمایه، های مختلف توتی  و اردش سرمایهاقتصادی بید بخش

سپهرها، حرکت روابط ابتماعی در طول سطوت یرد و ک ن  بازتوتی یذیری  زمان در 

 سیستم را دربر بعیردا 

 مثابه شییرایطهی ابتماعی بتری از بازتوتی  سییرمایهی اسییترده و ت،صیییلیارائه

 در ییون  با دوتت، اقتصییاد ،  ضییرورتادطورکل یمتهاق  ییوسییتعی فرایه  ابتماعی به

حال، ار استا  در عیدبهانی، اکوسیستم، بهعاه، نظام ماتی، یانواده و بازتوتی  نیروی ک

های مختلف اقتصییادی )کشییاورزی، دورییمایی ابتماعی انباشییت سییرمایه در بخش

برمبهای اشیییال متهوع ماتییت )دوتتی و یصییوصییی، تعاونی، «( ی مات»صییهعت و 

سرمایه سرمایه مانه   سایر انواع  صاری(، مرتبط با  صاری و غیرانح ی موهومی، و انح

های اقتصیییادی مختلف تحت بورژوایی در بخشیی یردهکاالی سیییادهبازتوتی  توتی  

 یتر مطرت کردیم، شیوهطور که ییشده ا برای مثال، همانی سرمایه، رخ میسیطره

سرمایه صورتتوتی   صادی و بازتوتی   سایتار اقت سرمایهداری بر  ی داری چیرابه ی 
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به ی توتی  صییورتداری تهها فرایه ی نیسییت که در حال، روابط سییرمایهداردا بااید

داری معاصییر درایر اسییتا در چهید مواردی، بخش اقتصییادی سییرمایه –ابتماعی 

زمان کار الزم برای بازتوتی  ابتماعی را  داری کل ی روزِ کاری سییرمایهشیی هیردایت

ی  ابتماعی بهیوشیییش نمی بازتوت ،اوت بید  ی  ده ا ت بازتوت طور کلی و بخشیییی از 

ستقیماد به م سرمایهابتماعی که م ،ه در ویشود، بهداری تأمید مییانجی روابط توتی  

توبهی از بازتوتی  توسیییعه، مهم اسیییتا بخش قابلداری درحالکشیییورهای سیییرمایه

سرمایه شورهای  سرمایهابتماعی در تمامی ک صر یارج از روابط توتی   داری داری معا

انوار و کار یانعی داری در توتی  یفراسیییرمایه یذیردا بخش مهمی از کارِصیییورت می

شورهای درحال ست، و در ک سهتی، توتی  ا سعه، بخش مهمی از آن در توتی  زراعی  تو

و اردش کاالیی ساده بید شهر و روستا استا ع وه بر اید، بخشی از مصرف کاراران 

بهو یرده تأمید میبورژوازی  ی  بخش دوتتی  یانجی توت هابراید، مصیییرف م شیییودا ب

شت عمومی، بز آن( در ابتماعی )آموزش عموم ی، مزایای رفاهی و بازنشستعی، به ا

،ا می کار نقش ای ی   مهبازتوت ه ا ه کاریِ ک کل روزِ  کاری را در  ی اید موارد روزِ 

 ده ا ناش ه تغییر میش ه و یردایتابتماعی به کار یردایت

 م،هومیعهوان ابزار ی ابتماعی بهها از دورییمایی سرمایهبسیاری از مارکسیست

 ان اداده و توسعه اقتصاد سیاسی است،اده کرده، آن را استرش داده، تع یل کرده

اتمللی حرکت ی ابتماعی را در ابعاد بید( دورییمایی سرمایه1975کریستید یاتوا )

( دورییمایی ب ی ی  در ارتباط 1981اتمللی کار و سرمایه کاربرد داد، و کهت بار )بید

( 1984ا بیمز اوکانر )وبود آوردهاذاری ش ه، بد( یوتی که بازسرمایهی )مازابا سرمایه

ی ها افزود و در نشریهداری را به دورییماییفرایه  مصرف و نقش دوتت سرمایه

یی از های اکوتوژیبه فشار انباشت سرمایه بر نظام داری، طبیعت و سوسیاتیسمسرمایه

ماتی را  و االیتا نظامأکی  کرده استا طریب تخریب شرایط طبیعی، اکوتوژیک توتی  ت

تر های بیشعهوان دورییماییِ ب ی ی معرفی کرده استا بهابراید، ی،وهشبه

 ی ابتماعی را در روابط ومارکسیستی قادر است به نحو ثمربخشی دورییمایی سرمایه

 هایی از چهیدعهوان نمونهفرایه های توتی ی، ویرانعر و استثماری استرش ده ا به

فرایه  توتی  ی دارسانی طبیعت در ی مارکس دربارههای موردنیاز به مشاه هت ش

ی أتهداری بر طبیعت یا مسمثابه یک فرایه  متابوتیک ابتماعی، تأثیر مخرب سرمایهبه
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چه مارکس آرزو داشت بع  از ی بازتوتی  توان کار و یانوار کارار )آنش هتر مطاتعهکم

اش بهویس (، و بسیاری از دیعر روابط و فرایه های ابتماعی مانه  درباره سرمایه

 بمراتعهوان ابعاد استثماری و سرکوبعر سلسلهبهسیت، ن،اد، قومیت و طبقه به

ای از اید مباحث غهای کی  بر یارهأبا که  تاز اید روی تا آنابتماعی، توبه کهی ا 

رتیب بخش ،  به تماعی  میتو طبقات ابمایه تری به درک استرش  و بازتوتی  سربیش

داری و بید سرمایه، اسست اکوتوژییی به نیاتی در باره روابط اعتباری و سرمایه ماتی

بازتوتی   ی مستقیم با توتی  ودورییمایی توتی  و بازتوتی  توان کار در رابطه اکوسیستم،

محیطی و شرایط مسایل زیستسرمایه با -ی کارمبارزه یو سرانجام، رابطه سرمایه،

 ایردازیمهای ابتماعی همپای آن میزن ای و بهبش
         

ایری دهی و وامداری معاصر وامدر سرمایه -روابط اعتباری و سرمایه مالی            

داران یوتی و صییهعتی یا تجاری در دورییمایی سییرمایه مت اول اسییتا بید سییرمایه

سرمایهنظریه سرمایه بوبهرهی ی  وان عهی  ربوی( مارکس مبتهی بر نقش یول به)یا 

سرمایهسرمایه ست که برای آغاز دورییمایی  صهعتی بهی یوتی به ههعامی ا ظور مهی 

ضافی آتی، از وام بانیی و اید صاحب ارزش ا ضه از ت سهام و اوراق قر شار  روزها از انت

سطه شوداطریب وا ست،اده  ایری مبتهی بهابراید، بری ف وام  24های ماتی غیربانیی ا

معهای به بوی بهرهبر یردایت بهره برای مصییارف شییخصییی، اسییت،اده از سییرمایه

ستا اردش سرمایه شان داده می ’M-Mدقیقاد با بو ی بهرهسرمایهدار بودن ا شود ن

   25درایر فرایه  توتی  و مبادته نیستا M’-C-Mکه در آن یول مانه  

سرمایه ی سایت و از مقوتهب ا می« ش هی یوتیسرمایه»یوتی را از ی مارکس 

 کرد: است،اده میبو ی بهرهدوم برای شهاسایی سرمایه

شان یواهیم داد که در اید»ااا  سرمایهن سرمایهبا  ی ی یوتی با 

ر شود، د، اشتباه ارفته میبو بهرهی ش ه به م،هوم سرمایهیوتی

سرمای ست،  شیل اذرای هحاتی که در م،هوم نخ صرفاد  ی یوتی 
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ی بری ف دیعر اشیییال سییرمایه، یعهی سییرمایهاسییت؛ سییرمایه 

 ی توتی یا کاالیی و سرمایه

ست ازسرمایه سیهاس( یول نق ، ط  یا 1ی بانیی مرکب ا ؛ ا

توان به دو بخش تقسیییم کرد: اوراق ( اوراق بهادارا دومی را می2

ته باد یا برات م جاری  با ت یک دوره اردش دارد و  که برای  ای، 

شیییان ییی از شیییود، و تهزیلاذشیییت زمان سیییررسیییی  می

سب ست؛ و اوراق بهادار عمومی، مانه  ک صلی بانی ار ا وکارهای ا

 هایایتصار براهاع سهام، بهی دوتتی، اسهاد یزانه، انواوراق قرضه

ربوی که اسییاسییاد مت،اوت از اسییهاد مبادته اسییتا اوراق رههی را 

ی مرکب از اید ابزای توان در اید اروه بای دادا سیییرمایهمی

شهود را می سرمایهم سپردهتوان بار دیعر به  ها ی یود بانی ار و 

ییل شی استقراضی را تی بانیی یا سرمایهتقسیم کرد که سرمایه

سیهاسده ا در مورد بانکمی سیهاس، اید ا شر ا ها را نیز های نا

سپردهبای  در نظر ارفتا اکهون می سیهاستوانیم  ها را در ها و ا

ی ترید ابزای واقعی سییرمایهنظر نعیریما روشیید اسییت که مهم

ی ش ه( یواه سرمایهای، و وبوه سپردهبانی ار )یول، برات مبادته

ی سییایر مردم، باشیی ، واه سییپرده، یعهی سییرمایهیود بانی ار و ی

به ی کماکان حاکم اسیییت، تغییری نخواه  کردا همان تقسییییم

ی یودش انجام دهه  و وکارش را با سییرمایهیواه بانی ار کسییب

 ش ها ی سپردهیواه صرفاد با سرمایه

سرمایه شان بو بهرهی شیل  ست که دهه هن ی اید واقعیت ا

نان بهره م  قطعی و مهظم یوتی چو به نظر هر درآ یه  ما ی سیییر

ش ا درآم  یوتی می ش  و یواه نبا سرمایه با شی از  س ، یواه نا ر

ای را توان سیییرمایهشیییود، و از آن مینخسیییت به بهره ب ل می

تشخیص داد که بهره ناشی از آن استا به همید ترتیب، در مورد 

سرمایهایهسرم عهوان ، هر بمع ارزش، مادامی که بهبوبهرهی ی 

شییود؛ یعهی مثابه سییرمایه ی ی ار میبه یرج نشیی ه باشیی ، درآم 
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ی  بات،عل یا محتملی که شود نه بهرهعهوان اصل یول ظاهر میبه

 (ونهمسرمایه، بل  سوم، فصل بیستتوان  حاصل که ا )می
 

در  ی سهامیتوانیم با در نظر ارفتد افزایش در اعتبار و سرمایهی صه کهیم، می

Mی یوتی یا دورییمایی ، دورییمایی سییرمایه را اسییترش دهیما دورییمایی سییرمایه

استا سرمایه، ارزش در شیل یول است )و مهظور از  ’Mبه  Mماتی معادل حرکت از 

اذاری شیی ه با واح  یوتی اسییت(ا در ی آن دارایی ماتی ارزشیول در معهای اسییترده

یای واقعی، وقتی کاالها فرویته می شیییود، ارزش در دورییمایی به شییییل یوتی دن

   26ارددابازمی

ست،اده از وام و یا ادغام شرکت سا ی مهم برای اوسیله رمایهها برای افزایش حجم 

های انباشیییت رقابتی اسیییت، و افزایش در تمرکز سیییرمایه با تأمید ماتی از طریب وام

سرمایه ضه برای  سهام و اوراق قر صورت میبانیی، بازار  د ا افزایش ایراذاری و ادغام 

شید ست،اده از ما شرفتهبارآوری از طریب ا سرمایهتر بهآالت یی ود ساذاری مج د م د 

بخش ا فرایه  تمرکز از راه است،اده از اهرم اعتباری بسیار تراکم سرمایه را سهوتت می

   27تر از فرایه  آرام تراکم سرمایه استاییشرفته و بازارها و ابزارهای ماتی بسیار سریع

یههای مهمی از طبقهروابط اعتباری بخش با هم قرار ی سیییرما باط  دار را در ارت

را در ایتیار دارن ، و بو ی بهرهسیییرمایهی داران یوتی که عرضیییهده : سیییرمایهمی

ایرن  تا از آن در توتی  ارزش را وام میبو ی بهرهسییرمایهداران صییهعتی که سییرمایه

ی تجاری اید ارزش تصاحب شودا اید تقسیم اضافی است،اده کهه ، یا از طریب سرمایه

شیی ه در فرایه  م ارزش اضییافی یلبارز تقسیییدار همی سییرمایهابتماعی درون طبقه

سه الیه سیم آن میان اید  سرمایهتوتی  و تق سهام و بهره ی  سود  سود،  شیل  دار به 

   28استا

ی سییود، داری دوتتی با انعیزههای سییرمایهع وه بر اید، در شییرایط حضییور بهعاه

ی یوتی ی ارزش اضییافی بخش یصییوصییی و دوتت به سییرمایهناشیی هبخش مصییرف

ردد، که برای تأمید ماتی یک دورییمایی دیعر سیییرمایه در دسیییترس اسیییتا ابازمی

اذاری داران از اید یول برای یری  توان کار و وسییایل توتی  )شییامل سییرمایهسییرمایه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
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کهه ا بهابراید، توصیییف بامع نایاتص در وسییایل توتی  با عمر طوالنی( اسییت،اده می

های ها و دیعر واسییطه)شییامل بانکو ببهرهی توان  اردش سییرمایهداری نمیسییرمایه

   29کش ، نادی ه بعیرداماتی( را که سایتار ماتی را به تصویر می

ی کاالهای ی توتی ی در فرایه  توتی  شیییامل ذیایر مواد یام و تاان ازهسیییرمایه

ستا محصول تیمیل ش ه ا ستهلک ن ش ه و ذیایر کاریانه و تجهیزات م  ه شتیمیل 

(C’) ی توان م د هزیههو ارزشِ افزوده ش ه به ش هشامل ارزش وسایل توتی  است،اده

سرمایه ستا  شامل ذیایر کاالهای تیمیلکار در توتی  ا ی ش هی تجاری )یا کاالیی( 

در انتظار فروش اسییتا وقتی اید کاالها فرویته شیی ، ارزش در دورییمایی به شیییل 

 ارددا یوتی بازمی

توان  مجاری بازاشییت ارزش اضییافی به دورییمایی سییرمایه می در دنیای واقعی،

توان به صورت سود سهام سرمایه را می غیرمستقیم باش ا بخشی از ارزش اضافی یک

طور مسیییتقیم یا ی یود، بهنوبهدار یردایت کرد که بهیا بهره به یانوارهای سیییرمایه

سطه ستقیم از طریب یک وا سرمایهی ماتی مثل بانک، برای یغیرم یعر ی دک افزایش 

سرمایه سطح دورییمایی  شودا در  سربمع رخ میی ابتماعی، آنوام داده  ده  چه 

ی ابتماعی استا روشد است ی آن به سرمایهمصرف بخشی از مازاد و بازاشت بقیه

به وق،هکه هریک از اید مراحل دورییمایی سیییرمایه زمان هایی بر اسیییت و مهجر 

شت مراحل مختلف شود که مارکس دورهب و ماتی( میهای توتی ، تحق)وق،ه های برا

 یوان ا توتی  می

های یوتی، توتی ی و تجاری در دورییمایی انباشت سرمایه در ی سرمایهسه مرحله

صاری، بهسرمایه سترش سو، بیدبه اید 1945وی،ه از داری انح ست و ا ش ه ا اتمللی 

وسعه را تسهیل کرده و درنتیجه بر سایتار تداری در اقتصادهای درحالروابط سرمایه

ستابه یطبقاتی و الیه شته ا صلی تأثیر اذا تعمیب تراکم و تمرکز   30های طبقاتی ا

ی که یواهیم دی ، سییییطرهسیییرمایه به سیییبب ییشیییرفت فهاوری و درنتیجه، چهان

ی انحصیاری و ب ایی ماتییت حقوقی از ماتییت حقیقی ،کهترل و نظارت، به سیرمایه

سیار تهاق  سط  میانی آمیز طبقهبایعاه ب ی  ب سرمایهطبقه دو متو ار دار و کاری 

  31توسعه مهتهی ش ه استایافته و درحالداری توسعهدر کشورهای سرمایه
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بازتوتی   -داری و اکوسرریسررتم بین سرررمایهگسررسررت اکولو ی ی             

سترده سرمایها سرمایه –های توتی  ی فرایه دارانهی  صرف، بید  داری و اردش و م

 هایبا شییتابی روزافزون اسییسییتی اکوتوژیک ایجاد کرده که در بحران اکوسیییسییتم

های وارهشیی ن کاالهای تج ی یذیر و ان اممحیطی مانه  ارمایش بهانی، تهیزیسییت

عل کاهش به بارآوری زمید،  کاهش  ن ه،  یان و غیره ز عادن و آبز هابع آب، م زایی، م

یاکی بید  مغذ یمواد در اردش « اسییسییت متابوتیک»بازتاب یافته اسییتا م،هوم 

روشییهی به م،هوم اسییسییت نواحی روسییتایی و شییهری در شیییل غذا و فیبراکهون به

ی دوتت برای حل بهانی اکوتوژیک تعمیم یافته که مقاومت بهانی انسیییان و م ایله

داری اسییت، اما ارزش در سییرمایه یشییاتودهکار انسییان   32آن را ناازیر کرده اسییتا

ها و طبیعت در اسیییت، همگهان که انسیییان ثروتهمگون طبیعت، ییی از دو مهبع 

در یلب ثروت « دو عامل اصیییلی»تبادل متابوتیک یا وح ت دیاتیتییی قرار دارن ، 

 نویس :میی اوتانق  برنامهمارکس در   33هسته ا

 

مامی ثروت  مهبعکار » ن ازه طبیعتا نیسیییتت به همان ا کار مهبع نیز  ی 

های مصرفی است که ثروت مادی تردی  ارزشهای مصرفی است )و بیارزش

ده !( و کار یود صییرفاد تبلور نیروی طبیعت، یعهی توان کار را تشییییل می

 (ی اوتا، فصل ییمکارل مارکس، نق  برنامه) ا«انسانی، است
 

سان و طبیعت هردو کار، در وهله» ست که طی آن ان ست، فرایه ی ا ی نخ

های متقابل مادی ی یویش، کهشمشارکت دارن  و در آن انسان به یواسته

که ا وی ]متابوتیسیییم[ بید یودش و طبیعت را آغاز، تهظیم و کهترل می

ارد، دیود طبیعت سییر به مخات،ت با طبیعت برمیعهوان ییی از نیروهای به

دارد تا محصیییوالت بازوها و یاها، سیییر و دسیییتان یویش را به حرکت وامی

کارل مارکس، «ا )هایش تصاحب که طبیعت را در شیلی سازاار با یواسته

 (بل  اول، فصل ه،تم، سرمایه

 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch07.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch07.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch07.htm
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مثابه یودِ فرایه  کار مشییاه ه کردا او مارکس متابوتیسییم ابتماعی را به»همه، بااید

ست عهوان تهظیم عق نی اید متابوتیسیم بید انسیان و زمید بهسیوسییاتیسیم را به د

صرفهتوتی کهه اان متح  و ب ید اونه به سانی توأم با  شرفت تیامل ان بویی عهوان یی

سیاره تعریف کرددر انرژ سه چیز که بای  درباره« )ی و یای اری  ستر،  ی بان ب می فا

 (ای مارکسیسم و اکوتوژی دانسترابطه

 

ر د -ی کار و سرررمایه وان کار و مبارزهبازتولید ت -دورپیمایی تولید              

ضمامی سرمایهسطح تحلیل ان صادی در چارچوب کلیت  سایتار اقت داری در یک تر 

ی مستقیم کشور نبای  نادی ه ارفت که دورییمایی توتی  و بازتوتی  توان کار در رابطه

که توتی  و بازتوتی  رغم آنبه   34با توتی  و بازتوتی  سییرمایه، اما متمایز از آن، اسییتا

ست، از سرمایه ا شرط توتی  و بازتوتی   سرمایهآنتوان کار   قادر به توتی  توان با که 

 ی نزدییی با دورییماییکار نیسیییت، دورییمایی توتی  و بازتوتی  توان کار در رابطه

ار از توتی  توان کایردا از اید رو دورییمایی متمایز)نه مجزا( توتی  و بسییرمایه قرار می

فرد در برای دورییمایی سییرمایه ضییروری اسییتا توان کار به عهوان کاالیی مهحصییربه

ی یعانه در توتی  برای توتی  و بازتوتی  سییرمایه در دورییمایی اداری، وسیییلهسییرمایه

ستا بااید ود مهظور بازتوتی  یبهحال، در دورییمایی توتی  توان کار، کاراران سرمایه ا

 شان با سرمایه برایعاتیت ه فمه شان برای یوددارسانی یا یودتیاملی در مبارزهو ف

دسییتمزدهای باالتر و فراسییوی آن، انواع کاالها )یوراک، سییریهاه، تباس، به اشییت، 

ی  و اید بهبه  35کهه اآموزش و ی مات فرههعی( را مصیییرف می ی دورییمایی توت

 و ائت ف طبقاتی داردا  آم  مستقیمی بر تهوع مبارزهبازتوتی  یی

سیت، یانواده، -ی کاردورییمایی توتی  و بازتوتی  توان کار مبارزه سرمایه را با به

محیطی و شیییرایط زن ای و محله، مسیییید، ن،اد، قومیت، بییاری، مسیییایل زیسیییت

شییییل سیییازدا توبه به اید دورییمایی بههای ابتماعی همپای آن مرتبط میبهبش

سیع یمؤثری تعریف طبقه اید دورییمایی مبارزات کاراران و   36که اتر میکارار را و

ثباتی شییغلی، در سییطح ملی و های کاراری را به فراسییوی مسییایل مزد و بیاتحادیه

سته ا نادی ه ارفتد اتمللی، میبید سایل ابتماعی فراتر از روابط طبقاتی نی ستردا م ا

د عهوان که اید مسایل، مسایل ای های ب ی  ابتماعی بهاهمیت شمردن بهبشو کم

https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
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استا اید کاراران هسته  که بیش از همه در معرض  اوییاوهیی متوسط است، طبقه

سیب صهعتی یطرناک و آ ستفرایه های  سته ا اید زنان طبقههای زی  یمحیطی ه

که بیش ه   ن  ) ناکا کارار هسیییت نان دار به حقوق ز یاز را  چاترید ن تا با یا،  تیتی  ر

ستر میاونه طبقه را نادی ه نعیریم؟چه صه آن که چهان که بان ب می فا وی  ا(ا ی 

وی، نه صرفاد شرایط کاری، در معرض زوال قرار  یروتتاریا وقتی تمامی شرایط هستی»

ی بان ب می فاسییتر، سییه چیز که بای  درباره« )ترید طبقه اسییتاایرد، انق بیمی

  (ای مارکسیسم و اکوتوژی دانسترابطه

بهزداییمقررات ها،  بازار ماتی، های نوتیبراتی انواع  های  بازار کار و  بازار  وی،ه 

سییمت بخش ماتی را ی حرکت انباشییت سییرمایه به کهه هثباتآم های باتقوه بییی

ش ی  می سرمایهارایی فزایه هکه ا ماتیت صادهای  صادهای ی اقت داری، در هردو اقت

شرفته و درحال سعهیی سرمایهتو سترش ی، یری  و فروش داراییداری  های ماتی را ا

سرمایه را تش ی  میده  و بهبهمی سوداارانه و یرنوسان انباشت    که ا اید فرایهی 

که ، چراکه بازده اقتصیییاد واقعی )یعهی توتی  کاالها و ی مات( دور می اقتصیییاد را از

ستعی کمسرمایه سیاسی مهطقه یا کشور یاص تری به اذاری واب شرایط اقتصادی و 

صاد و بهانییاب ا ترکیب ماتیمی سرمایهارایی اقت  اذاریسازی تهابمی در تجارت، 

های کاالیی و اتی، ادغام زنجیرههای ممسیییتقیم یاربی، سیییودااری در ارز و دارایی

ی  در ی مت مهافع ق رتزنجیره ها اسیییتا اید تریدها و ثروتمه مه تریدهای توت

سییازی کاالهای های اقتصییادی دوتت نوتیبراتی برای یصییوصیییتغییرات با سیییاسییت

وی،ه زدایی بازارها، بهعمومی، کاهش ی مات رفاهی، سیییاسییت ضیی کاراری، مقررات

 های ریاضتیآم های بیرونی مه،ی، و برنامهزدایی ییی و بازار کار، مقرراتبازارهای مات

 شوداهمراه می

نیروی کار ارزان ابزاری برای سیییرکوب اسیییت که میان کاراران ت،رقه « واردات»

ارایی ان ا بهابراید یاسخ مهاسب صرفاد ای قان ازد و به ن،ع آنانی است که در ق رتمی

ی یک کار ییر نیسییت، بلیه مهزتهی مهابران بهاویی به همهانتزاعی برای یوشییام 

طهطرت دالیل ریشیییه هابرت در راب ه  و ای م ق رتم های بزرگ و  ی بید اقتصیییاد

کهه ا در ای اسییت که مردم از آن مهابرت میتوسییعهتر و درحالاقتصییادهای کوچک

https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
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اری تیبراتی های تجکه : سیییاسییتسییازی اغلب دور باطلی را ایجاد میواقع، بهانی

ی یود به مهابرت اسیییترده از آن ناحیه نوبهکه  که بهاقتصیییاد محلی را ویران می

که بیشمی م   جا باتقوهان ب اا را ویران میتر توان  حال ی کشیییور م ه  و در عید  ک

ص  را تقلیل می شور مق ستمزد در ک ستمزد کارارانِ با ح اقل د ده ا اما نیروی کار د

های مهابرت و فرار مغزها در اقتصیییادهای طور؟ هزیهه  چهسییی،یمهابر ماهر و یقه

 توسعه وحشتهاک استادرحال

ها در کشییورهای ییشییرفته و اید ترکیب، که در سیییاسییت راهبردی اصییلی دوتت

تری یافته، هجوم به نیازها و به اید سیییو بازتاب بیش 1980ی توسیییعه از دههدرحال

تشیی ی  اید تحوالت سییایتاری ابرای  به بع ، 1980ی مهافع مردمی اسییتا از دهه

ی های دوتتی نسبتاد مستقل را تاح ود زیادی تضعیف کرده و با تقویت موازنهسیاست

ستقوای طبقاتی به ستین،ع د سترا ستان و یویوتی شورهای ها، ن،ادیر ها در هر دو ک

و « فرودسییتان»موانع ب ی در برابر ق رت دموکراتیک مردمیِ « بهوب»و « شییمال»

 که ای کارار ایجاد میسیاسی طبقه –های اقتصادی مانساز

تر تحلیل، بریان سرمایه که در دورییمایی بهابراید، در مجموع در سطح انضمامی

سرمایه ش ، با بازتاب نموداری  شان داده  سپهرهای توتی  و اردش ن ی ابتماعی در 

سته، آن«ارزش در حرکت»دادنِ ذات  ش ساده و  ستا ق رها  دورییمایی ابزار رفته نی

افته یارفته و انقباضغایت آموزن ه، که بازتوتی  ابتماعی وسییعتم،هومی سییاده اما به

ده ، در داری را تشییییل میها، ب یای طبیعی و رکودها(ی سییرمایه)به سییبب بهد

مایی با دوریی یاتیتییی  مل د عا قاومت و ت جه، م ماعی دیعر، و در نتی ع د ابت های مت

  37شوداغایت ییگی ه میهای ابتمایی بهارار همراه با انواع بهبشی کمبارزه طبقه

در بهان واقعی، فرایه  بازتوتی  ابتماعی فراتر از بازتوتی  توان کار و سرمایه است 

ها و مبارزات ی روابط، سیییایتارها و فرایه ها، ق رتو درایر وح ت متهاق  ییگی ه

 یق رها مسأتهداری آنران نهایی سرمایهشودا در واقع، بحاقتصادی و غیراقتصادی می

حال، بهیاد سیییاسییی اقتصییادی نیسییت، بلیه موضییوعی انسییانی و تاریخی اسییتا بااید

تاریخی بهتر آن طبقهبامعه ی، فهی و ابتماعی، و ی ابتماعی اسیییت که از دانش 

ی  ابتماعی برادهی قوای تودهن،س برای سیییازمان، ازاعتماد بهع وه بر آن ی ایِ توت

 اه اف ابتماعی بهتر بریوردار استا
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شیل می سی  سیا ایرد و تبلور دوتت، که از طریب آن روابط ، فرایه ها و مهازعات 

های بازتوتی  اقتصیییادی و ابتماعی اسیییتا با در نظر ترید حوزهیاب ، ییی از مهممی

ی ی بهبهاش با بازتوتی  اقتصیییادی در زمیههارفتد اهمیت دوتت در وح ت متهاق 

صادی  س -اقت سایتار طبقاتی در  سی  طح میانجی انتزاع، موضوع دوتت در بخش سیا

 طور وی،ه بررسی یواه  ش ا چهارم اید رساته به
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  هانوشتپی

هد ید کن . برخالف کلهدی کل تعممن ممهد ری ویژگمهدی بخشویر ویژگمدر سیییم یییما ی مندام ی  ی  1 

سرشتِ بخشهدی بخشویر )مد ن  یتا( که در آن ویژگمهدی غمری  ی سم ما سدً  سد کن  هد تعممن ممهد ری ی

ه یییمن . در مدتریدمم یییا دیدم مم م  ی سیییرشیییت درو م کلدهن ههد بدزتدبرغا یین ویقعمت که بخشبه

ر، مد هد یز ی  یگم د تنمزدیدن بخشده . بهیی به چمزهد و رویبط ری تشییی مل ممگرییم روی رد پدیهکل

شییو   هننون کنما که وقمم بد ی  یگر ترکمب ممانوین اندصییر یک کتمت معمن بررسییم ممهد ری بهآن

 ت  هدد ابدرت یز فریین  وحبه ابدرت دیگر، سییینمز ید هاگردد. هد پ ی یر ممسیییدخمدر دیدم مم م بخش

شم ن بخش ش ه بههد، ویژگمبخ صر ری یز ی  یگر ممندیز ) ه هد و رویبط منزوی  ست که اند م د تحتمتم ی

هدی آن هد وح ت ببخشی . در شیندخت م رن که کل و بخشسیدزد ، تد در یک کل ویح  به آنمجزی( مم

 ود درک دیدم مم م ویح  تحتمل و سنمز یهنمت مبر  دیرد.شطور هنزمدن بررسم ممبه

 

بریی آگدهم یز کدربرد گرییش ت دمل  دموزون و مرکب در ت دمل فئودیمم ییا در تدریا یقمدییددی ییرین  2 

 ت دمل فئودیمم ا در ییرین ن.ک.  ( فدول دو تد پنج.1358ن.ک.  عند م )

 

ر آن بر دیری و تأثمی  ظری و تدریخم تجربم ت دمل سیییرمدیهی  نبهممدن ی بوه مطدمعدتم که دربدره یز 3 

سدل سعه در  شورهدی در حدل تو ش ه ر.ک. دین )ک دل2009هدی پس یز  نگ دو   هد م ی جد   هدی : ف

دل2004؛ 15تد  12 شد زده و 1979(، کدردوزو و فدممو )5تد  2هدی : ف دل2006(، هدروی )26،  -4هدی : ف

(، 1993، و 52-33: 1984هنننمن ن.ک. کو )(. 5-2هدی : فدل2009(، کدممنم وس )13: فدل 1999؛ و 5

: 2012(،  عند م و به ید )  1993(، فورین )1982(، آبریهدممدن ) 3-2: 1992روشییندیر، یسییم د ز و یسییم د ز )

ه ید   ) 233-260 (، 1994( و  عند م و ع. رهنند ) 1990 م )  (، اتم رهنند و  عند1991(، س. رهنند و ب

شدن در ت  مر تعدمل پویدی رویبط ق رت ی مندام به س –رغا تأکم  مم دوت دددی در ت دمل  دیری رمدیهیقم

مبدرزه بریی ی ف.  عند م و س. به ید، در فدرسیییم ن.ک.  مهدمه توسیییعه.در برخم کشیییورهدی درحدل

 . هدی کدرگری م مهلسدزمدن

 
4Labor power  

سه  ت    دموم ی کدر موم  و هدی یصتم مدرکس دربدره وشمه5  سو ، و به سرمدیهدر  ویژه مجت یت دو  و 

 قریر دیرد. هدی یرزش یضدفم ظریهدر 
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دتم هنپدی دیری و رویبط طبهدر مورد کدربرد تومم  و بدزتومم   مروی کدر بریی بدزتومم  ی مندام سرمدیه 6 

 هدی بع ی  گده کنم .آن به بحث

ی ی مندام یسیییت که ثروت ری در شییی ل تدریخًد سیییرمدیه صیییرفدً ثروت  م یییت. سیییرمدیه یک ریبطه7 

شخص بدزتدب ممیدفمهت دمل سمتهخالل فریین  تومم  بهده : ثروتم که یز ی م ضدفمو ش ه  ی یرزش ی ختق 

ش  مم سط  مروی کدر ر سرمدیهتو صطالح  ست که ی شن ی سرمدیی ی مندام در دورپمندیمکن . رو ه هدی 

 شندسم ممعدرف   یرد.در یقمددد و  دمعه« ی ی مندامسرمدیه»یرتبدطم بد م هو  

 

مندام ی ی سرمدیه یک شمء  م ت، بت ه یک ریبطه»گوی : مم سرمدیهمدرکس در ابدرت مشهوری در 8 

بن ی تدریخدً مشییخص  دمعه تعتق دیرد که در یک شییمء تبتور مشییخص تومم  یسییت که به یک صییورت

شخص مممم ش هیدب  و به آن  وهر ی مندام م سدیل تومم  مددی و تومم  سرمدیه  نع و ش .  ت.  م  بخ

    ییه پول مح ییوبفم سییرمدیه یسییت که هننندن که طال و  هره بت ه وسییدیل تومم  دگرسییدن شیی ه به

 م من . سرمدیه وسدیل تومم  در ی حددر بخش مشخدم یز  دمعه یست     ه سرمدیههد  مز فمشو  ، آن نم

د و یز شییومثدبه محدییو ت و شییرییط کدر یز یین  مروی کدر م ییمهل ممکه در موی هه بد توین کدر ز  ه، به

 (وهشماسرمدیه،  ت  سو ، فدل چهلیدب .  )ریبر هدد در سرمدیه شخدمت ممطریق یین ب

 

ی ترتمب بد چهدر فدیییل دربدرهدورپمندیم سیییرمدیه که مدرکس در  ت  دو  سیییرمدیه توسیییعه دید به9 

کتم  هد به طوری کد یم و سییپس دورپمندیمی تومم ی، سییرمدیهومم، سییرمدیهی پهدی سییرمدیهدورپمندیم

سدده و گ مردهآغدز مم سرمدیه شود. در  هدیت بدزتومم   شود. هنننمن ن.ک. به به د بدل آن یریئه مم ی 

 هدی ی مندام سیییرمدیه.رزی موکزیمبورگ و دورپمندیم ی بدشیییت سیییرمدیهی کمدب هدی منمن دربدرهدی گده

 (رزی موکزیمبورگ ی بدشت سرمدیهی هدیم دربدرهمنمن، دی گده)

 

سرمدیه10  سرمدیهمدرکس  سرمدیه دم . بهی کد یم ممی تجدری ری  ی ی مدمم راالوه چندن که خویهما دی ، 

یه بدزتدبی پومم ممسیییرمد که  بهدهن هخوی    بد   یری و ی ت دمل مح ود یشییی دل پول ) به طال(،  ثد م

 بد   یری مرکزی، و بدزیرهدی مدمم، در آن زمدن یست.

 

 (.1986(  و دی  ن فدمم )1989ن. ک. بن فدین )11 

 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/apr/rl-acc-capital-notes.htm
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انوین حرکت دَوَری م سیییرمدیه بد فریین  تومم  آغدز به ی تومم یسیییرمدیهیز منظری دیگر، دورپمندیم  12 

یز منظری دیگر  ی کد یمسرمدیه. دورپمندیم (’P… C’- M’- C … P)یدب شود و بد آن خدتنه مممم

ی بع  خدتنه شود و بد تومم  چرخهی تومم ( آغدز مم)محدول یک چرخه 'Cبه حرکت دَوَری م سرمدیه یز 

ر شییود و بدر دیگر دی ی مندام، محدییول بمن مدییدرف مخمتز توزیع ممدیهیدب . برح ییب کل سییرممم

  <-  Mکه بحث ش ، ابدرت یست یز شود، در حدمم که دورپمندیم پومم، چندنی بع  بدزتومم  ممچرخه

M’  .هریک یز یین سه دورپمندیم م متز  و ود دیگری یست . 

 

سرمدیه و پومم که بدی  بمن پول به 13  سمته صرفدًانوین  شویا ی مبددمه(پول )و ست ت دوت قدئل  . پول تنهد ی

 یرزش کد  یفزییشآن منجر به « مدییرف»در صییورتم سییرمدیه یسییت که بد آن کد یم خری یری شییود که 

به سیود منمهم بشیود.  'M-C-Mپول ید  –کد   –بشیود )یعنم توین کدر(، و فروش آن در دورپمندیم پول 

بهبدیین تهحدل، پول  ی  چمزی صیییرف ممانوین وسیییم مه بریی خر بدد هد ی م شیییود. در یین مورد پول تن

صورت ی مبددمهکنن هت همل ست. مدرکس یین ریبطه ری به  شدن  –پول  –)کد   C-M-Cی کد هد کد (  

سدده»ده . به  ظر مدرکس: مم ی تحهق ه فم یست که وسمته –خری  منظور فروش به –ی کد هد گردش 

ددحب یرزشبد گردش بم ست، یعنم ت سمهیرتبدط ی ضدی خوی درفم ید یر ل هد. برا س، گردش پوهدی م

سرمدیه، که فمبه ست، بریی گ مرش یرزش تنهد در چدرچوب یین حرکت م یومدً انوین     ه یک ه ف ی

  (سرمدیه،  ت  یول، فدل چهدر « )مم   یرد.ده . بندبریین گردش سرمدیه همچ مح ودیتج ی ش ه رخ مم

 

یی، یرزش محدییول ت نمل شیی ه و دورپمندیم سییرمدیه شییدمل سییه  ریدن یرزش )یعنم مخدری سییرمدیه 14 

پومم یست(.  ممغمرهدی  دری  –ومم ی، تجدری و مدمم هدی تی یرزش )یعنم سرمدیهفروش( و سه ی  وخمه

ری گمیی در یک  هطه یز زمدن ی  یزهکنما در حدمم که م دهما ی  وخمهگمری ممی زمد م ی  یزهری در دوره

 شود. مم

 ن.ک. 15 

 ، ویس فدل ششا سرمدیه، پمش1864-1861مدرکس آثدر یقمدددی 

 ،1864-1861آثدر یقمدددی مدرکس 

 ، وهدی یرزش یضدفم ویس فدل چهدر   ظریه، پمش1864-1861ر یقمدددی مدرکس آثد

 سرمدیه،  ت  سو ، فدل ششا

 

 کن  و به بهدیمهد خری یری ممتر یز یرزش آنی تجدری کد هدیم ری به بهدیم کابریی مثدل، سیییرمدیه16 

دیر هد و س)بد ک  و بهرهی رسد  ، در حدمم که سرمدیههد در بدزیرهدی رقدبمم به فروش مممعددل یرزش آن

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch04.htm#6a
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch04.htm#6a
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch32.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/ch02b.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch06.htm
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د م سمکنن . خ مدت انومم بد مدممدتهد ک ب ممی وی هدی مدمم( درآم  ری یسدسدً یز مشمری و بهرهویسطه

 شود.کنن ه تأممن مدمم ممو یخذ هزینه یز مدرف

  
17 fictitious capital 

 ، ووپنجاکدرل مدرکس، سرمدیه،  ت  سو ، فدل بم تن.ک. 

 .   و هاکدرل مدرکس، سرمدیه،  ت  سو ، فدل بم ت

توی ن  بد ی مشدر یوریق بهددیر )سهد ( و یوریق قرضه در بدزیر یوممه بریی خری  وسدیل تومم  و توین هد ممبنگده

ش یرزش یضیییدفم خویه  بود. یمد مطدمبدت کدر تأممن سیییرمدیه کنن . یین سیییرمدیه سیییپس در خ مت یفزیی

سهد  و گویهم ش ل یز  سها آن در تومم  یرزش هد، مطدمبدتم قدبل دمهصدحبدن یین  مبددمه در بدزیر برمبندی 

 (.278-266: 2006شود )هدروی ی سهد  و یوریق قرضه دیدوسم  ممیضدفم آتم یست که در بدزیر ثد ویه
 

شمهه یبزیرهدی مدمم ب مدر پمنم ه18  ست که قمنت )ید یوریق م سنت چپ تریز دمه ی ددد در یقم« یرزش»ی 

کنن گدن در بدزیر به  دی دیدوسم  خود دیرییم، شود. مشدرکتیش مشمق ممممعدرف( آن یز دیرییم بنمددی

ید سییییدیر دیرییم مدمم  مددیرییم  ندی دیرییم بن ن ه ری برمب تدریخم در آی مه ممهد در  بدد ن . ییندی آن م  کن

یبزیرهدی مدمم فریین  رقدبت بمن توی نن ی سیییرمدیه بریی چمرگم و گ یییمرش در مهمدس  هد م ری تشییی ی  

دزیرهدی ی بی سودیگری هبخش ، یمد در امن حدل  نبهسدزی  رخ سود ری شمدب ممکن  و فریین  ی  دنمم

، مد ن  ختق پول یامبدری، بد ختق کد هدی مدمم در ده . روشییین یسیییت که یین فریین مدمم ری یفزییش مم

هدی حرینکن . در مورد یوریق مشمهه و بی سرمدیه ییجدد و فشدر بر کدر ری تش ی  ممپویدیم بدزتومم گ مرده

سمز، 2011و  2006مدمم ن.ک.  عند م ) سرمدیه( و یحن   ددد دیریحبدب مدمم و بحرین  سدیت  ه  یقم  ،

 .1394سمدسم، 
  

 ی موهومم  )ید سدخمگم( ن.کدیر و سرمدیهی دوممم، یوریق وا هیوریق قرضهی دربدره19 

 ، ووپنجاکدرل مدرکس، سرمدیه،  ت  سو ، فدل بم ت

 .و هاکدرل مدرکس، سرمدیه،  ت  سو ، فدل بم ت

ی شییود، ... سییرمدیههدی)بهره( دوممم در  ظر گرفمه ممچنمن پردیختیمد در تندمم یین مویرد، سییرمدیه، ها»

 )هندن(« موهومم یست.

 

 هدیدیرییم)» ه شییی پومممدرکس قمنت )و یمبمه  ه یرزش( تندمم یین یوریق بهددیر موسییو  به سییرمدیه20 

ش ه برمبندی  رخ بهرهو حمم زممن، ری برمبندی درآم هدی آتمِ  دری«( مدمم  ش ه، یعنم درآم هدی تنزیل 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
https://pecritique.com/2013/06/25/%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%db%8c/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm


 توسعه در سطح میانجیِ انتزاعداری در کشور درحالنظام سرمایه 636 

                                                                                                                

 گمریکن  )هندن(. در ح یییدب یری مدمم ممعدرف یین بهد تحت انوین یرزش  دری خدمص ی  یزهتعممن مم

 .(  net present value-شود مم

 
 (.1985و  1989،2006سمروس. بمند )ن.ک.  بریی  ری ت   ت  21

 

سدلبهدی خری  زممن »برمبندی  ظر مدرکس 22   سدس خری   سبه ممبری صهدی ب مدر زیدد محد رفًد شود که 

ست. در ویقع بهدی خری   صل  -روش دیگری بریی بمدن یرزش  دری ی دره زممن ی  ه زممن، بت ه ی دره حد

شود. یمد یرزش  دری ی دره مبمنم بر م روض گرفمن دسبه ممی ممعدرف محبرمبندی  رخ بهره –یز آن زممن 

توین برا س یز یرزش  دری آن یسیییمخریی و آن ری تبممن و ود ی دره یسیییت، در حدمم که ی دره ری  نم

سم« )یش، آغدزگده بررسم یستکرد. بت ه و ود آن، م مهل یز مهمدس سو ، فدل  (.  ماوهسرمدیه،  ت  

. تو ه کنم  که در مورد مندبع طبمعم مد ن  زممن 47و  46،  ت  سیییو ، فدیییول سیییرمدیههنننمن ن.ک. 

شود، زممن  م ت بت ه ویگذیری حق  دشم یز آن چه خری یری و فروخمه ممآن»)درست مثالً مد ن  سهد ( 

 یش تم یز سرمدیه»(. ب ین ترتمب ویگذیری حق ویگذیری زممن 367: 2006وی )هدر« ]در طم زمدن[ یست

 )هندن(.« موهومم یست

 

دیری که... کدر ب ون دسمنزد ری م مهمندً یز کدرگرین یسمخریی و آن ری در سرمدیه»بریسدس  ظر مدرکس 23 

 هدیم آن  همچ انوین مدمکی یرزش یضدفم یست، یمد بهکنن هکن  در ویقع  خ ممن تددحبکد  تثبمت مم

 یی پمنم هری در مجنواهدیرین، که کدرکردهدی دیگری دیرین، زممن م یییت. وی بدی  آن ری بد سیییرمدیه

شیییود. هدی مخمتز ته یییما ممتومم  ی مندام براه ه دیر   ته یییما کن . بندبریین یرزش یضیییدفم به بخش

د، هدی م مهل یز ی  یگر ممع دی مد ن  سویدب  و ش لهدی گو دگون یفرید تعتق ممهدی آن به گروهبخش

 (وسو سرمدیه،  ت  یول، فدل بم ت)« یدب بهره، سود تجدری، ی دره، مم

 24  

سرمدیه، به و بهرهی سرمدیه ست. بد یین حدل، مثدبه مجنوع  سرمدیه ی ی پومم، خدری یز دورپمندیم 

ی ش مدییرفم آن بریی تهمهدیر تومم ی وی  دید که یز یرزتوین به سییرمدیهری مم  و بهرهی سییرمدیه

ر  ظر د« ی موهوممسییرمدیه»انوین به  و بهرهی کن . سییرمدیهوسییدیل تومم  و توین کدر یسییم دده مم

سرمدیهگرفمه مم ضدفم ری   یرد. شود، زیری برخالف  ی ویقعم ظرفمت خودگ مری و تومم  یرزش ی

 یست.  ’M-Mی ویمم صرفدً دورپمندیم سرمدیه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch37.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch23.htm
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که سییدخمدر بخش مدمم ری ترسییما   و بهرهی بد ه ف در ظر گرفمن گردش سییرمدیهترسییما  نودیری 25 

ندیم  م یرین که بمد گر بدز  –دیرین دیرین پومم و سیییرمدیهتأکم  بر رویبط  زدیک ممدن سیییرمدیهبد کن ، مم

 )یز ریست به چپ(  در بریبر کدر یست، بد فرض صرفدً دو یوریق مدمم، چنمن یست: تهدبل سرمدیه

{M  دار و  سهامM عنوان سرمایهی اوراق قرضه بهدارنده } داران پولی– [M مدیر  -دار در دست سرمایه– C  . P    ...C’   --   M’  ] --  {M’} 

ی حدل، سییرمدیهی پومم خدری یز دورپمندیم سییرمدیه یسییت. بدیینمجنوع سییرمدیه  و بهرهی سییرمدیه 26 

انوین یرزش مدرفم خودش در ک ب وسدیل دیر تومم ی وی  دید که یز آن بهتوین به سرمدیهری مم  و بهره

مم در ی موهوانوین سرمدیهبه  و بهرهی بردیری کن . چندن که خویهما دی ، سرمدیهتومم  و توین کدر بهره

سرمدیه ظر گرفمه مم ضدفی ویقعم، فدق  ظرفمت خودگ مری و شود، زیری برخالف  ست. تومم  یرزش ی م ی

 یست. ’M-Mی ویمم صرفدً دورپمندیم سرمدیه

 

انوین وا ه و در امن حدل یداد   ییبت به تدییدحب آن به –دیر ی مو ودیت مدممِ دیرییمِ سییرمدیهشییموه27 

آورد که در آن هر  ریدن و ود ممتری بهی وسییمعدیمنه –یرزش یضییدفم که در آین ه تومم  خویه  شیی  

در  ظر گرفت که ظرفمتِ برخوردیری یز یبزیری در « یرزش موهومم»توین درآم ی معددل درآم ی ری مم

بدزیر ثد ویه ری دیرد. بندبریین، بریسدس یسم  ل مدرکس، ظرفمت یوریق بهددیرسدزی در ذیت حرکت سرمدیه 

هدی بنمددی حرکت  وممبریمم یفزییش تأممن یامبدر غمربد  م ها توسییط یز ویژگم یسییت. در حهمهت، ی م

  ت  سو  سرمدیه( 29فدل و  25فدل هد یست. )ن.ک به دومت و ها توسط بنگده

 

ی سییرمدیه»ی ربوی و ی ته ییما سییود بمن بهره، سییود بنگده و سییرمدیهدر مورد دی گده مدرکس دربدره28 

  ت  سو  سرمدیه .  29فدل و  35تد  21ترتمب فدول ن.ک. به بخش پنجا و به« موهومم

 

یی یسیییت  دممنون در فریین  بریی سیییرمدیه یز منظر دورپمندیم پول، تومم  ضیییروری یسیییت، یمد وق ه29 

ی تجدری قددر   یز یین وق ه ی مندب کنن ، یگرچه در  دی دیگر به و سرمدیه  و بهرهی سدزی. سرمدیهپول

صرفتومم  ویب مه سود  ظر یز رو قی  . چری که،  سودیگری ه، تنهد منبع یرزش مورد مدز بریی پردیخت  هدی 

 ی تعه یت مدمم، در فریین  تومم  یست.یی و ت ویههد، پردیخت تعه یت بهرهی ب همسهد ، ت ویه
 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch29.htm
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هد و کردن و یمپریدمم ییا بد پشییممبد م فعدل دومتی دریزم ت و پرفریزوفرود ی حدییدریی یین دوره ممجه30 

ی یی ئوموژیک م تط یز رقدبت بدزیر و یدادیش در هدی ق رت درکشورهدی مخمتز، دیگر بد خطدبهبتوک

  یه وید چمره شیی  رقدبت سییممزهچه ویقعدً دیری سییدزگدری   یرد. آنمورد بدزتومم  ادری یز بحرین سییرمدیه

مهمدس کد هدی تومم ی سیینگمن و کد هدی مدییرفم بددوی ، یقمدییددی و سییمدسییم و تومم  و گردش بزرگ

و هل، فو د، هدی صییینعمم بزرگ تومم کنن گدن تجهمزیت حنلبد  م و مدمم یسیییت. تد قرن بم یییما، بنگده

هدی هدی ت یییتمحدتم پمشیییرفمه و بع یً فندورید یی،  ظشیییمندیم، پمروشیییمنم، دیرویم، رآکمورهدی ه یییمه

ی پومم، شییی ن دورپمندیم سیییرمدیهیمنتتمم د بمنی دو  قرن بم یییما، بهی یطالادت بود  . در  منهپمنم ه

ی گر در کشیییورهدی پمشیییرفمههدی م یختهبد هن سیییمم  زدیک دومتهد، تومم ی و تجدری یین بنگده

 کرد  .یمنتتم انل ممر سطح بمندهدی متم دیری، یین بنگدهسرمدیه

  

 دیری پمشرفمه در ریسمدی تریکا ودیری رقدبمم در یقمدددهدی سرمدیهیز یویخر قرن  وزدها،  ظد  سرمدیه31 

مهمدس و کدررفمه در تومم  کدرهدی تومم ی بزرگهدی ممعدرف بهتنرکز سیییرمدیه ت دمل یدفت. فندوری

هد، هدی سهدمم ی حددری، در یرتبدط بد بد کهدی کدرتتم شرکتهرو تنهد گروش ت گرین ش   ، یزیینبه

حدل، در یین مرحته  مز، سیییرمدیه و بدزیر متم آن در غتبه بر مهدومت در بریبر هد بود  . بدیینقددر به تومم  آن

سرمدیهی کد یمفریین  فزیین ه سدزمدندیری و طبههسدزی  سی کدرگر  مدیه ریدفمه بریی کنمرل یین حرکت، 

 دچدر مش ل ش . 

 

مثدبه خودِ فریین  کدر مشیییده ه کرد. یو مدرکس ممدبومم یییا ی مندام ری به»به  ظر  دن بالمم فدسیییمر، 32 

دن ممح  و ب ین دست تومم کنن گانوین تنظما اهال م یین ممدبومم ا بمن ی  دن و زممن بهسوسمدمم ا ری به

 دن ) « ویم در ی رژی و پدی یری سییمدره تعریز کردرفهانوین پمشییرفت ت دمل ی  یید م توا  بد صییگو ه به

 (.ی مدرک م ا و یکوموژی دی  تی ریبطهبالمم فدسمر، سه چمز که بدی  دربدره

 

که مهومه33  ب فهنم آ د م  به طور تتویحم بر هدی یرزش و ثروت ری ی  یییدن تتهم ممدر مورد  ن  و  کن

  (63: 2011کدر یشدره دیر  ، ن.ک. فدسمر و دیگرین ) –ی یرزش محمطم  ظریهی ض زی ت نبه

ی یی ممغمر... تنهد یک شییی ل تدریخم خدم  نود تأممن مدمم برسیییرمدیه»گوی : که مدرکس ممچندن34 

ی وی ضروری یست که هدی ز  گم، ید صن وق کدر یست که بریی ح ظ خود کدرگر و خد ویدهضرورت

دیری یز منظر در هر  ظدمم یز تومم  ی مندام وی خودش بدی  تومم  و بدزتومم  کن ... بندبریین تومم  سییرمدیه

سمه، فریین  بدزتومم ِ  ه ضدفم، بت ه ریبطهتنهد یرتنهد کد هد،  هیک فریین  مرتبطِ پمو سرمدیهزش ی دیری یز ی 

 (وسو ،  ت  یول، فدل بم تکدرل مدرکس، سرمدیه« )دیر و یز سوی دیگر کدرگر، یست.یک سو سرمدیه

https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
https://www.greenleft.org.au/content/three-things-you-should-know-about-marxism-and-ecology
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch23.htm
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  .دی ه  گمریا؟گو ه طبهه ری  دتممم بدتدچدرید،  چه( و 1992ن.ک. مبوویمز )35  

ی کدرگر، حمم وقمم م یییمهمندً درگمر فریین  کدر  م یییت، هننون یبزیرهدی منظر ی مندام،... طبهه»یز 36 

 (سو سرمدیه،  ت  یول، فدل بم ت« )ی سرمدیه یست.اددیِ کدر صرفدً زیئ ه

 

 هدی یک، ه ت و هشت(: فدل2015ن.ک. هدروی )37 

https://pecritique.com/2019/03/09/%da%86%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%aa%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch23.htm
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 ۱هاواقعیت ها وفرضرفرمیسم؛ پیش -۱

 دموکرات و کارگریاحزاب سوسیال -۲

 2ی تاریخیزمینه

                                                      
 های مختلف بخش اول نگاه کنید به:ی قسمتبرای مطالعه۱ 

 برنشتاینهای رفرمیستی سوسیالیستیجنبش بازخوانی ، 

  ِ۱895معمای انگلس 

 کدام کائوتسکی 

 هایی از مارکسیسم اتریشیرودلف هیلفردینگ و جنبه 

 یههای منشویک روسدموکراتگئورگی پلخانف و سوسیال 

 ب: خوانش رفرمیستی از گرامشیانقالب بدون انقال 

 ور و افول رفرمیسم سوسیالیستیعوامل ظه 

 دموکرات آلمان؛ از گوتا تا گُدسبرگحزب سوسیال  

 سوسیالیسم تا لیبرالیسم دموکرات سوئد، ازحزب سوسیال 

حاضر از منابع زیر استفاده شده  یمقاله یشده، برای تهیه ارجاعها طور جداگانه به آنهعالوه بر منابعی که ب۲ 

 ارم:زگآمارها بسیار سپاس ای منابع واست. از دوست عزیز فرهاد نعمانی برای پاره
-David. S. Bell, B. Criddle (2014), Exceptional Socialists; The Case of French 

Socialist Party, Palgrave Macmillan 

-Alistair Cole, (2011),“The French Socialist Party and its Radical Ambiguity”, in 

French politics, Culture and Society. 

-Ben Clift, (2003), French Socialism in a Global Era: The Political Economy of the 

New Social Democracy, Continuum. 

- William Safran, “-Socialist Party, Political Party, France”, 

https://www.britannica.com/topic/Socialist-Party-France. 

- Edward Berenson, et.al. (2011), The French Republic: History, Values, Debates, 

Cornell U. 

- Robert Elgie, E. Grossman, and A. G. Mazur, (eds.) (2016), The Oxford Handbook 

of French Politics, Oxford U.  
- Gino Raymond, (ed.), (1994), France During the Socialist Years, Dartmouth. 

- Sylvain Brouard, A. M. Appleton, A. G. Mazur, (eds.), (2009), The French Fifth 

Republic at Fifty, Palgrave. 

- Nick Hewlett, (2003), Democracy in France, Continuum. 
- Alistair Cole, (1994), Francois Mitterrand: A Study in Political Leadership, 

Routledge. - J. Gaffney, (1989), The French Left and the Fifth Republic: The 

Discourse of Socialism and Communism in Contemporary France, Macmillan. 
- Dietrich Orlow, (2000), Common Destiny; A comparative History of the Dutch, 

French and German Social Democratic Parties, 1945-1969, Berghahn Books. 

https://pecritique.com/2019/05/11/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3/
https://pecritique.com/2019/05/17/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3-1895-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2019/05/25/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%9F-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2019/06/08/%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%84%d9%81-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/08/%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%84%d9%81-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/08/%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%84%d9%81-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/15/%da%af%d8%a6%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/20/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/07/05/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b3/
https://pecritique.com/2019/08/09/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%AA/
https://pecritique.com/2019/08/09/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%AA/
https://pecritique.com/2019/08/09/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%AA/
https://pecritique.com/2019/11/15/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85/
https://www.britannica.com/topic/Socialist-Party-France
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سه ازدوران انقالب کبیر   ۱۷9۲در « جمهوری اول»، و برقراری ۱۷89تاریخ مدرن فران

قول توکویل کشووووری بین انقالب و ارت اع و دوباره شوووود. از همان آغاز بهآغاز می

های جمهوری اول که با تشوووکیل پایهانقالب و سوووپس ارت اع در حال نوسوووان بود. 

برومر )نهم نوامبر( ناپلئون  ۱8امپراتوری آغاز شد، با کودتای  کنوانسیون ملی و سقوط

پایان یافت. جمهوری اول  ۱8۰۴سووسووت شوود و با برقراری امپراتوریِ او در  ۱۷99در 

 رژیم سووولطنتیِ ۱8۳۰های حکومتیِ مختلفی را ت ربه کرد. در انقالبِ خود شوووکلِ

شد و رژیمِ لیبرالمحافظه سرنگون  سید. انقالب فوریهکار  ی تر لویی فیلیپ به قدرت ر

سلطنت پایان داد و  ۱8۴8 شد، و « جمهوری دوم»به  سوم برقرار  ست ناپلئون  به ریا

با « جمهوری سوووم»با کودتای خود او و اعالم امپراتوری، به پایان رسووید.  ۱85۲در 

تشکیل شد و ازجمله کمون پاریس  ۱8۷۰در جنگ شکست ناپلئون سوم از بیسمارک 

و اِشووو ال فرانسوووه  ۱9۴۰ترین جمهوری تا عنوان طوالنیرا ت ربه کرد، و به ۱8۷۱

به دنبالِ شوکسوت آلمان و  ۱9۴۶در « جمهوری چهارم»ها ادامه یافت. دسوت نازیبه

، و با ثباتی را ت ربه کردآزادی فرانسوووه برقرار شووود. این جمهوری، دوران بسووویار بی

سی مهم در  سیا سید. ۱958برقراری ت یرات  سی، به پایان ر سیا ، ازجمله ت ییر نظام 

از زمان دوگُل تا کنون با نظامِ جدید ادامه داشته، و هشت  ۱959از « جمهوری پن م»

خود دیده است. در این دورانِ های مختلف را بهها و سیاستجمهور با ایدئولوژیرییس

نوان یک نیروی اسووتعماری و امپریالیسووتی به یک قدرت بزرگ عطوالنی، فرانسووه به

های بزرگی که ت ربه های انقالبخاطر میراثداری تبدیل شوود. با این حال بهسوورمایه

سطح باالیی از ترقی شاهد  سم، و مبارزهکرده بود،  سکوالری طلبی کارگران و خواهی، 

آمدهای آن به داخل فرانسووه پیهای ویتنام و ال زایر نیز که مردم بوده اسووت. انقالب

 طلبی مردم فرانسه بی تاثیر نبودند.سرریز شده بودند در حفظ و اعتالی مبارزه

 

 سوسیالیسمِ فرانسوی

                                                      
-Alistair Cole (2003), French politics and Society, Pearson. 

- Philippe Batifoulier, et.al. (2019), “The Dynamics of Conventions: The Case of the 

French Social Security System”, Historical Social Research, vol 44, No 1 

- Irwin M. Wall, (1991), The United States and the Making of Postwar France, 

Cambridge University Press. 
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سه قدمتی بهایده سم در فران سیالی سو شور دیگری در جهان مراتب بیشی  تر از هر ک

دهم این کشووور رسوود. از اواخر قرن ه دارد و منشوواآ آن به انقالب کبیر فرانسووه می

سم  سیالی سو سم تخیلی،  سیالی سو سم بوده، ازجمله  سیالی سو شاهد ظهور انواع 

ستی. بر زمینه سم رفرمی سیالی سو سم انقالبی، و  سیالی سو ستی،  های ی ایدهسندیکالی

شارل فوریه، و کلود سوا بابوف،  سیمون که بهبزرگانی همچون فران سن  ان عنوهانری 

شدند، و نظرات انقالبیونی همچون لوئی بالنکی و معروف « های تخیلیسوسیالیست»

ی های پیشوورفتهیر ژوزف پرودوُن شووکل گرفت و ایدههایی همچون پیآنارشوویسووت

مدتاً به معروف شد، ع« سوسیالیسم علمی»سوسیالیسم یا سوسیالیسمِ مارکسی که به 

سته دورانِ بعد از کمون پاریس، باز می ست برج سیالی سو اله در مقگردد. پُل الفارگ، 

سهای در مورد  سمِ قرن نوزدهم فران سیالی شاره میسو شتناکی ا صدمات وح  کند، به 

سوووم از که پس از جنگ با پروس بر فرانسووه وارد آمد؛ این کشووورعالوه بر غارت یک

های سووونگینِ جنگ، دو ایالت مهمِ اردها هزینه جنگی، و غرامتای، میلیسووورزمین

صنعتی با بیش از دو میلیون سکنه را نیز از دست داده بود. بر کنار از بسیار کارگرانی 

که کشووته یا زندانی شوودند، انبوه عظیمی از ترسِ ارت اع از پاریس خاره شووده بودند. 

صد هز ست کمون، بیش از  شک ار کارگر از حِرَف مختلف را از پاریس چند ماه پس از 

، تعداد کارگران یقه آبی ۱8۷۱میلیونی پاریس در  8/۱دسوووت داده بود. )از جمعیت 

 ۷۰هزار نفر، و افزارمندانی که کمابیش در همان وضوووعیت بودند، حدود  5۰۰حدود 

ی کارگر در کمون پاریس، دورانی از شووکسووت طبقه ۱هزار نفر تخمین زده شووده اند.

 افت جنبش را به همراه داشت. 

ک ی»گوید کند. او میالفارگ در تحلیل این مقطع تاریخی نظرِ جالبی را طرح می

سی که در حالت حیاتِ معَلَق قرار بگیرد هرگز دوباره عیناً از همان جایی  سیا جنبش 

اندازند، انی که دوباره جنبش را به راه میکند. کسووکه متوقف شووده بود، شووروع نمی

کنند: باید به سوورِ خب باز گردند و نظیر کودکانی هسووتند که درس خود را تکرار می

شاره می ۲«سرعت از مراحلی که قبال طی شده بود، گذر کنند.به کند که به دنبال او ا
                                                      
۱ Georges Bourguin, (1971), La Commune, Presse Universitaires de France. P.13 

۲ Paul Lafargue, (1897), “Socialism in France, 1874-1896”, Nineteenth Century. 

https://www.marxists.org/archive/lafargue/1897/09/socialism-france.htm 

https://www.marxists.org/archive/lafargue/1897/09/socialism-france.htm
https://www.marxists.org/archive/lafargue/1897/09/socialism-france.htm
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راه  لالملجای پی گیری جنبشووی که توسووب بینشووکسووت بزرگ، کارگران پاریس به

 ۱8۷۶ای که در پاریس در ها بازگشوووتند؛ اولین کنگرهافتاده بود، به جنبش تعاونی

صراً کنگره شد، در غیابِ کارگران مبارز و بات ربه، منح ضای تعاونیبرگزار  ود. ها بی اع

فارگ می بهال ید این کنگره  یت ارت اعیگو ماه طهرغمِ  ید نق با غازِ جنبش ای،  ی آ

ستی به حساب  سیالی ضافه میسو کند که طنز تلخ در این بود که ت دید حیاتِ آید. ا

ها از بازگشتِ سلطنت خواه تقویت کرد، زیرا آنجنبش کارگری، را بورژوازیِ جمهوری

طلبان کرده بود، و م لس ملی را مملو از سوولطنت ۱8۷۱وحشووت داشووتند. انتخابات 

کارگران بود، و فکر  خواه برای حفظ جمهوری تنها امیدشوووان بهبورژواهای جمهوری

توسووب آنان طرح شوود. در مقاطع بعدی بود که با  ۱8۷۶در « ی کارگرانکنگره»این 

ست، جنبش کارگری به سیالی سو صله نفوذِ رهبران  سم فا شی تدریج از تعاونی و آنار

 گرفت و به سوسیالیسم نزدیک شد.

 

یان، ژان ژورِس، های اولیه: پُل الفارگ، ژول گِد، اِدوار وَنقالبیون و رفرمیستا

 لئون بلوم

های درخشووانی داشووت که جنبش سوووسوویالیسووی فرانسووه از پایان قرن نوزدهم چهره

 گذاران دو گرایش انقالبی و رفرمیستی در این جنبش بودند: پایه

( سوسیالیست انقالبی فرانسوی، Paul lafargue( )۱9۱۱ -۱8۴۲پُل الفارگ، )

ا یک آنارشوویسووت طرفدار پرودون بود، به پزشووک، ژورنالیسووت، و نویسوونده، که ابتد

از  زودیالملل اول پیوسووت و با مارکس رابطه برقرار کرد، و بهی فرانسوووی بینشووعبه

آنارشیسم گسست، از طرفداران سرسخت مارکس شد، و مطالب بسیار مهمی بر علیه 

شد،  ههای ضد بناپارتی از فرانسه اخراخاطر فعالیتآنارشیسم و باکونین نوشت. او به

جا بود که با لورا ی مسوووتقیم برقرار کرد. در همانبه لندن رفت و با مارکس رابطه

شورای عمومی  ضویت  شد وبا او ازدواه کرد. الفارگ به ع شنا  دومین دختر مارکس آ

جا که الملل اول درآمد، و پس از شووکسووت کمون پاریس به اسووپانیا رفت. از آنبین

تاً طر مد یایی ع پان یه انقالبیون اسووو بارزات قلمی خود برعل به م ند،  باکونین بود فدار 
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الفارگ به نمایندگی گروه  ۱8۷۲آنارشوویسووم و در دفاع از مارکسوویسووم ادامه داد. در 

الملل شوورکت نمود؛ ی بینی الهههای اسووپانیایی در کنگرهکوچکی از مارکسوویسووت

د و به دوپاره الملل اخراه شووو)کنگره ای که در آن به اصووورارِ مارکس، باکونین از بین

سه بازگشت و به شدنِ بین سال اقامت در لندن به فران الملل ان امید.( او پس از چند 

سه»همراه ژول گِد  شت. بارها به زندان افتاد، POF« )حزب کارگر فران ( را بنیان گذا

عنوان در حالی که در زندان بود در انتخابات پارلمانی برنده شووود و به ۱89۱اما در 

الیست فرانسوی به م لس ملی راه یافت. با این حال افکار انقالبی خود را اولین سوسی

ی تولوز، که در کنگره ۱9۰8کرد. در رها نکرد، و هر گونه دید رفرمیسوووتی را رد می

شوند،  سیدند که در یک حزب واحد متحد  ستی به توافق ر سیالی سو جریانات مختلف 

ها و تدریج از فعالیتفت کرد. اما بهدموکرات مخالهای سوووسوویالاو با ورود رفرمیسووت

طور غیرمنتظره به همراهِ همسری لورا به هایش کاسته شد، و چند سال بعد بهنوشته

ای نوشووت با ایمان به این که روزی در نامهزندگی خود پایان بخشووید. او در وصوویت

از ترس ها در راه آن مبارزه کرده، به پیروزی خواهد رسووید، ی آرمانی که سووالآینده

ی وی شوووعاِر نامهبخش وصووویتدهد. پایانپیری و ناتوانی به زندگی خود پایان می

 بود.« الملل دوم!باد کمونیسم! زنده باد بینزنده»

ستِ Jules Guesde( )۱9۲۲-۱8۴5ژول گِد ) سیالی سو انقالبی در زمان ( دیگر 

شریه –جنگ پروس  سردبیر ن سه و  شر،ی فران که از کمون  خاطر حمایتیبه حقوق ب

پاریس کرده بود ناچار به تبعید در ژنو شد و در آن جا با آثار مارکس آشنا گشت. وی 

ی ی افکار مارکسیستی، چند نشریهپس از چند سال به پاریس بازگشت و ضمنِ اشاعه

خاطر شووورکت در )برابری( بود. گِد به اِگالیتهها ترین آنراه انداخت که مهممختلف به

الملل پاریس برای مدتی به زندان افتاد. او نقش بسوویار مهمی در تدارک ی بینکنگره

شت. گِد نیز وارد برنامه شد، دا شاره خواهد  سه، که در زیر به آن ا ی حزب کارگر فران

شاعه شد و در ا شت. اما با آن که تا ی برنامه حزب کارگر تالیپارلمان  های فراوانی دا

های رادیکال خود تدریج از سوویاسووتکرد، بهمی ها مبارزهها بر علیه رفرمیسووتمدت

شد، و در  سه  صله گرفت، در جریان جنگ جهانی اول وارد دولت ائتالفی فران  ۱9۲۲فا

 درگذشت.
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( از هواداران پرودن بود و Edouard Vaillant( ،)۱8۴۰-۱9۱5یان )اِدوار وَی

الملل اول درآمد. در بینی دوسوووتی برقرار کرده و به عضوووویت در جوانی با او رابطه

ی پاریس با بالنکی مالقات کرد، به یکی از طرفداران جریان جنگ پروس و محاصوووره

سرسخت او تبدیل شد و در قیام شرکت کرد که پس از سرکوب کمون، موفق به فرار 

شد. او که غیاباً به مرگ محکوم شده بود، در تبعید یکی از رهبران گرایشِ بالنکیستی 

زودی به عنوان وارث بالنکی شوووناخته شووود. با اعالم عفو ملل اول بود، و بهالدر بین

شت و به سه بازگ شد و در عمومی به فران ست وارد مبارزات انتخاباتی  سیالی سو عنوان 

با ژول گِد،  ۱89۳ با وحدت  پارلمان شووود.  از یکی از مناطق پاریس انتخاب و وارد 

همانطور که در زیر شرح داده خواهد  را به وجود آورد و« حزب سوسیالیست فرانسه»

سینِ  س سوی بین»شد، از مؤ بود. وی، ( SFIO« )س.اِف.ای،اواِ« الملل دومبخش فران

تهبه گذشووو ِد و ی انقالبیرغم  کالِ گ فداران رادی یان طر مان بین دو جر پارل ای، در 

 ۱رو را در پیش گرفت.های طرفدار ژورِس، سیاستی میانهرفرمیست

مدار رفرمیسووووت و Jean Jeures( ،)۱9۱۴-۱859ژان ژورِس ) یاسوووت ( سووو

صلهجمهوری ضمنِ حفظ فا سم گروید و  سیالی سو هایی با مارکس، از خواه بود که به 

شد. ژورس مورخ برجسته سه و جنگ پروس پیروان او  سه -ی انقالب کبیر فران و  فران

 نخطیبی سوورشووناس بود که بیش از بیسووت سووال در چند نوبت به نمایندگی پارلما

شد. به گفته صری از مارکسیسم، و اومانیسم ی دیتریش اُورلو، انتخاب  ژان ژورس عنا

سم جمهوریایده سیونالی شتی مثبت از نا ست آلمانی را با بردا سوی درهمآلی  خواه فران

های انقالب کبیر آمیخت. سوووسوویالیسووم برای ژورس به نتی ه رسوویدن کامل آرمان

های انقالبی بود، اما در بسوویاری سوووسوویالیسووت هایاو مخالف تندروی ۲فرانسووه بود.

 درپی، با انقالبیونِ سوسیالیستموارد برای حفظ وحدت و یا جلوگیری از انشعابات پی

ها، همراه کرد. در ماجرای دریفوس بر خالف بسیاری دیگر از سوسیالیستهمراهی می

انی خود را از دست ی او را محکوم کرد، و برای مدتی کرسی پارلمبا امیل زوال محاکمه

                                                      
۱ https://en.wikipedia.org/wiki/Édouard_Vaillant 
۲ Dietrich Orlow, (2000), Common Destiniy: A Comparative History of the Dutch, 

French, and German Social Democratic Parties....., pp.9-10 
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ته از  ۱899داد. در  مد، ژورس رهبری آن دسووو کار آ به روی  که دولتی مترقی 

ست سیالی شت، و از سو ها را که معتقد به حمایت و همکاری با دولت بودند برعهده دا

الملل دوم هرگونه شوورکت بینکرد. با این حال زمانی که اصوالحات دولتی حمایت می

منظور نزدیک کردن جریانات مختلف محکوم کرد، ژورس به های بورژوایی رادر دولت

بود که نقش بسیار  لومانیته. از پایه گذاران نشریه چپ با اکراه این سیاست را پذیرفت

شاعه سم دموکراتیک را تبلیغمهمی در ا سیالی سو شت، و از طریق آن   ی افکار چپ دا

شریهمی ست تبدیکرد؛ ن شد. با تالیای که بعدها به ارگان حزب کمونی و های او دل 

ست، که بعداً به آن ست انقالبی و رفرمی سیالی سو شد، وحدت جریان  شاره خواهد  ها ا

وجود آوردند. این را به« اِس.اِف.ای،او –الملل کارگری بخشِ فرانسوووویِ بین»کردند و 

ها در اپوزیسووویون ماند و از اصوووالحات دولتی ترترِ رادیکالتشوووکل بخاطر نفوذ بیش

تدریج بر نفوذ ژورس که مشووخصووا حامی نرفت. بهیت نکرد، و اصووالحات به پیش حما

شروع جنگ  سید. در جریان  شد، و به رهبری اس. اف. ای. او ر صالحات بود افزوده  ا

سیال سو کرد دموکرات آلمان که از جنگ حمایت میجهانی اول، او به مقابله با حزب 

مذاکره با آلمان شوود. این امر  عنوان شووخصوویت ضوود جنگ خواسووتاربرخاسووت، و به

ست سیونالی سوی را که بهنا ضحانههای فران ست مفت شک سه در جنگ با خاطر  ی فران

های آلزاس و لورِن، سخت از آلمان متنفر بودند، عصبانی پروس و از دست دادن ایالت

کرد، و او را متهم کردند که عاملِ آلمان اسوووت. درسوووت در لحظه آغاز جنگ، این 

ی یک ناسیونالیست افراطَی به قتل رسید. بسیاری ژان رگ فرانسه با گلولهشخصیت بز

 نامند.ژورِس را نخستین قربانی جنگ جهانی اول می

(، از مریدان نزدیک ژان ژورس بود که پس از Andre Leon Blumلئون بلوم )

اصووالحات  ۱9۳9تا  ۱9۳۶وزیری از ای شوود. وی در دوران نخسووتقتل او جانشووین

 گیری دولت فاشیستی ویشیمهمی را در شرایطی سخت به پیش برد. با قدرتبسیار 

خاطر یهودی بودن به اردوگاه مخوف بوخن والد فرستادند، دستگیر و او را به ۱9۴۰در 

شد و طرز ع یبی زنده ماند. او پس از جنگ از پایهاما به گذاران مهم جمهوری چهارم 

 .وزیر فرانسه شددو بار دیگر نیز نخست
  

 های سیاسی و احزاب سوسیالیستتشکل
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شکل شاهد  سه  سم فران سیالی سو شکلتاریخ  سی متعدد و گیری ت سیا ها و احزاب 

های درپی بوده اسووت. از همان آغاز، اختالف بین گرایشهای پیها و وحدتانشووعاب

شد، و این گرایش شکار  سه آ ستی فران سیالی سو ستی در جنبش  ها در انقالبی و رفرمی

جمله بود شوودند؛ از آنهای خاص خود شووناخته میها و تشووکلمختلف با نام مقاطع

( possibilistes« )گرایانامکان»( و intransigeants« )ناپذیرانآشووتی»ی مقابله

سازمانکه زمینه ستی را ی ای اد انواع  ستیِ انقالبی و رفرمی سیالی سو سی  سیا های 

 شاره می شود.ترین آن ها افراهم آورد، و در زیر به مهم

 

 (FTSF)فدراسیون کارگران سوسیالیست فرانسه 

 ۱8۷9اولین حزب سوسیالیستی فرانسه هشت سال پس از شکست کمون پاریس در 

ی شکست وحشتناک کارگران انقالبی، و در ی مارِسی به وجود آمد. با ت ربهدر کنگره

رغم این فدراسوویون به ها که یا کشووته شووده یا در زندان و یا در تبعید بودند،غیاب آن

های انقالبی، یک جریان تدریج گرای چپِ میانه بود که حضوووور پاره ای شوووخصووویت

( یک سووووسووویالیسوووتِ رفرمیسوووت و از Paul Brousseرهبری آن با پُل بروس )

ی انتخاباتی ها به مبارزهی فعالیتگرایان بود. اما دلسوورد از محدود شوودن همهامکان

کادر ند و های رادمحلی و ملی،  عاب کرد کال از این حزب انشووو کارگران »ی حزب 

وجود آوردند. اما چند سووال بعد، م دداً به ( را بهPOSR« )سوووسوویالیسووت انقالبی

 «حزب سوووسوویالیسووتِ فرانسوووی»یکدیگر پیوسووتند و همراه با طرفداران ژان ژورِس 

(Parti socialiste francais( )PSF را ای اد کردند، که در زیر به سرنوشت ) آن

 اشاره خواهد شد. 

 

 و اولین برنامه( POF) حزب کارگر فرانسه

تحت تاثیر افکار مارکس ای اد  ۱88۰ی سوسیالیستی در فرانسه در سال تشکل عمده

کاری فدراسوویون کارگران از آن خاره شووده خاطر محافظهگِد و الفارگ که به .شوود

 Parti« )حزب کارگر فرانسه»بودند، تصمیم به ای اد حزب جداگانه ای تحت عنوان 

ouvriere de france با تا  فت  مارکس ر به مالقات  ندن  به ل ِد  ند. ژول گ ( گرفت
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ی برنامه را که حاوی دورنمای آینده، تهیه شوووود. مقدمه ی حزببرنامهراهنمایی او 

مه» نا حداکثربر یان می»... بود و « ی  ند خب ب  ۱،«کردهدفِ کمونیسوووتی را در چ

ی برنامه»های سیاسی و اقتصادیِ مارکس دیکته کرد، و مابقی برنامه ازجمله خواست

شد. انگلس معتقد « حداقل شترکاً با همکاریِ مارکس، انگلس، الفارگ و گِد تنظیم  م

یک شوواهکارِ اسووتداللِ اقناعی [اسووت  که »ی مارکس ی دیکته شوودهبود که مقدمه

 ۲بیان شده.« ای از...وضوح و بهبه

  :کنددر این مقدمه مارکس چنین دیکته می

نظر از جنسیت ی مولد، رهایی تمامی بشریت صرفجا که رهایی طبقهاز آن»

توانند آزاد باشند که جا که تولیدکنندگان تنها زمانی میو نژاد است؛ و از آن

جا که تنها به دو شکل است وسایل تولید را در مالکیت داشته باشد؛ و از آن

به شکل فردی که هرگز -۱ها تعلق گیرد: تواند به آنیل تولید میکه وسا

ال ای در حطرزِ فزایندهطور عمومی وجود نداشته، و با پیشرفت صنعتی بهبه

به شکل جمعی، که عناصر مادی و ذهنی آن با -۲از بین رفتن است؛ [و  

که این  وجود آمده؛ و با توجه به اینداری بهی سرمایهی جامعهخودِ توسعه

که  –یا پرولتاریا  –ی مولد تصاحبِ جمعی تنها از طریقِ عمِل انقالبیِ طبقه

تواند حاصل گردد؛ دهی شده باشد، میدر یک حزبِ سیاسیِ متمایز سازمان

و این که چنین سازمانی باید از تمامی امکاناتی که پرولتاریا در دسترس دارد 

ای برای فریب که تاکنون وسیلهاستفاده کند، از جمله حق رأی همگانی را 

ی رهایی مبدل سازد؛ [بنابراین  کارگرانِ سوسیالیستِ بوده به یک وسیله

شان را سلب مالکیت سیاسی و اقتصادی از هایفرانسوی، که هدِف تالی

، انددار و بازگرداندنِ تمامی وسایل تولید به جامعه قرار دادهی سرمایهطبقه

                                                      
۱ K. Marx and F. Engels, (1975), Selected Correspondence, International Publishers, 

p. 312. 

 همانجا ۲

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti-ouvrier.htm
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دهی و مبارزه، با ای برای سازماننوانِ وسیلهعاند که بهتصمیم گرفته

  ۱«ی زیر در انتخابات شرکت کنند:های بالواسطهخواست

 

« بخش سوویاسووی»ی حزب کارگر فرانسووه در ی موجز و قاطع، برنامهبا این مقدمه

ست سله خوا ، حاکم بر مطبوعات ی قوانینِل و کلیه»کند، ازجمله: هایی را بیان میسل

الملل اول وضع شده، ... و قوانینی ... که ها، و قوانینی که بر علیه بینکلاجتماعات، تش

داران، و زنان به نسووبتِ مردان را برقرار سوواخته مادونیِ کارگران به نسووبتِ سوورمایه

های مذهبی و بازپس گرفتنِ تمامی اقالمی که تحت ی نهاد؛ حذفِ بودجه«اسوووت.

ل، )فرمان کمون پاریس...( و از جمله تمامی عنوان موقوفات، اعم از منقول و غیرمنقو

کردن عموم  ارتش دائمی و مسلحال ای »؛ «ها.های ت اری و صنعتی وابسته به آننهاد

صادی»در «. مردم ست« بخش اقت صله طرح مینیز خوا یک »شود، از جمله: های بالفا

ساعت کار در روز.... منع کار کودکان کم شت  ستراحت در هفته... ه تر از چهارده روز ا

حداقل قانونیِ دستمزد، که هر ساله بر اساس قیمت محلیِ مواد غذایی از » ؛ ...«سال 

سیونِ آماری کارگران تعیین می مزد برابر برای کار برابر برای »؛ «شودسوی یک کمی

های ی امور ان منی کارفرمایان در ادارهممنوعیت مداخله»؛ «کارگران هر دو جنس

کارگری  له»؛ ...«دوسوووتیِ  گاهمداخ کار خاصِ  کارگران در تعیین مقرراتِ  های ی 

های مسووتقیم به های غیرمسووتقیم، و تبدیل مالیاتال ای تمام مالیات»؛ و «مختلف....

 ...«تصاعدی 

پس از آن که کلِ برنامه مورد توافق قرار گرفته بود، بر سووور برنامه حداقل بین 

ها را های حداقل که آنمارکس بر خواسوووت مارکس و گِد و الفارگ اختالف بروز کرد.

کرد. اما گِد امکان تحمیل دید، تاکید میتحقق میقابل« داریی سوورمایهدر محدوده»

صالحات را رد می سم ای میطعمه»ها را کرد و آناین ا دید که کارگران را از رادیکالی

شود که کارگران یو بر این باور بود که رد کردنِ این اصالحات سبب م« سازددور می

گِد و الفارگ را « افروزی انقالبیکالم»مارکس رها شوووند. « های رفرمیسووتیتوهم»از 

                                                      
۱ "The Programme of the Parti Ouvrier", (1880), Marxist internet Archive. 
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سیاست شرایطی رد میکه  ستی را در هر  م کردند، محکوهای رفرمیستی و پارلمانتاری

شت که اگر اینکرد، و جمله ستی معروف خود را بیان دا سی چه که آن»اند، ها مارک

 «! ن است که من مارکسیست نیستممُسَلم است ای

 «ی انقالبی مرکزیِ بالنکیسوتیکمیته»این حزب همراه با جریان  ۱9۰۲در سوال 

سه»به رهبری ادوارد وَی یان،  ستِ فران سیالی سو  Parti socialiste de« )حزب 

France ست»( )با سیالی سو شود( را به وجود « حزب  شتباه ن که بعداً به وجود آمد ا

 آوردند.

 

 (SFIO) الملل کارگری، اِس.اِف.ای.ُاوفرانسوِی بین بخشِ

در جمهوری سوم، در واپسین سال قرن نوزدهم، یک دولت لیبرال روی کار آمده بود، 

یت نا ما یکی از ج نه بود. اختالف بین ا کابی عامِ کمون نیز در  تل  کاران دوران ق

 ندن در اپوزیسیون،ها در مورد پیوستن و حمایت از آن دولت و یا باقی ماسوسیالیست

شابه متعاقباً به وجود  ستی که با نام کمابیش م سیالی سو شدت گرفته بود. دو حزب 

شتند.  ضع کاملًا متفاوت دا سوی»آمدند دو مو ست فران سیالی سو کماکان بر « حزب 

ستی در  سیالی سو ( Bloc des gauches« )بلوک چپ»اتحاد عمل با جریانات غیر 

مخالف پیوستن و حمایت از دولت بود « یست فرانسهحزب سوسیال»تأکید داشت، اما 

ستی به ۱9۰۳کرد. در ی طبقاتی تاکید میو بر مبارزه سیالی سو هم نزدیک دو گرایش 

الملل با وسووواطت و تاکیدِ بین ۱9۰5شووودند و حزب واحدی را به وجود آوردند، و در 

ین»دوم،  ب فرانسووووویِ  خشِ  گریب ملوول کووار ل  Section francaise de« )ا

l’Internationale ouvriere( )SFIOسوی بین الملل دوم بود را ( که بخش فران

یالیسووووت و  بار انقالبیون سووووسووو که برای اولین  ند. اِس.اِف.ای.اُو  به وجود آورد

سیالرفرمیست سو شخصیتهای  ستی دموکرات را با هم متحد کرد، و  سیالی سو های 

سو،  سوی مختلف از جمله، گِد، الفارگ، و وِی یان از یک  و ژان ژورِس و لئون بلوم از 

سیار مهمی در جنبش شکل گِرد آورد، نقش ب س دیگر را در یک ت ستی فران سیالی ه سو

ترین جریان سووووسووویالیسوووتی و عنوان مهمبرعهده گرفت، و بیش از شوووش دهه به

سیال صحنهسو ضحدموکرات در  ضر بود. اما وا سه حا ست فران سیا بود که ترکیب  ی 

شکل ستها گرفته، تا رادیکالکه از لیبرال ناهمگون این ت سندیکالی های های انقالبی، 
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( را CGT« )کنفدراسیون عمومی کار»ها از جمله بخشی از انقالبی، و اعضای اتحادیه

های داخلی باشد. تشکل کارگریِ توانست عاری از تنش و درگیریگرفت، نمیدربر می

سی جدا و بر به وجود آمده ب ۱895قدرتمند سِ. ژ.تِ که در  سیا ود، خود را از احزاب 

ستقالل تأکید می سوی بینا ضویت در بخش فران ضای آن از ع ملل الکرد. بخشی از اع

حزب  ۱9۱۱پنداشووتند، و در های آن را تندروانه میپرهیز کردند، زیرا که سوویاسووت

( ای اد کردند. PRS« )خواهحزب سوسیالیست جمهوری»ی خود را تحت نام جداگانه

 ژ.ت بعد از ای اد حزب کمونیست فرانسه، به آن نزدیک شد.سِ.

اِس.اِف.ای.اُو سیاستِ اصالحات مهم اقتصادی و اجتماعی، از جمله قانون الئیستیه 

ستبرد، و بر علیه ادامه، را به پیش می۱9۰5و جدایی مذهب از دولت در  سیا های ی 

ضع می سه مو ستعماری فران سازمگرفت. یکی از ویژگیا شکل، درجههای  ی انی این ت

سبتاً باالیی از عدم سبتاً باالییای و محلیهای منطقهتمرکز بود و واحدن  ای از اقتدار ن

های سوسیالیستی دیگر کشورها متفاوت بود. با برخوردار بودند، و از این نظر با تشکل

سم بو شدن جنگ جهانی اول، با آن که این جریان در آغاز مخالف میلیتاری ، دنزدیک 

رِ حمایت کرد. ترو« میهنی»های دیگر کشورها، از جنگ نظیر بسیاری از سوسیالیست

طلبان را تضووعیف کرد. پس از انقالب اکتبر روسوویه و ای اد ی صوولحژورِس نیز جبهه

 ها، انشعاب بزرگی صورت گرفت ونظر بر سر سیاست بلشویکالملل سوم، اختالفبین

«  الملل کمونیسوووتبخشِ فرانسوووویِ بین»و  اکثریت اعضوووا انشوووعاب کرده۱9۲۰در 

(Section francaise de l’Internationale Communiste (SFIC را )

 ( تبدیل شد.PCF« )حزب کمونیست فرانسه»وجود آوردند، که نهایتا به به

یا در دولت های ائتالفی که اِس.اِف.ای.اُو در بین دو جنگ جهانی در چند نوبت 

هایی حمایت کردند، شوورکت نمود، یا از چنین دولتعمل می« کارتلِ چپ»تحت نام 

ست رادیکا»از اتحاد عملِ ِ اِس.اِف.ای.اُو و  ۱9۲۳کرد. کارتل چپ در  سیالی سو  حزب 

رو، و بخشووی از آن متعاقباً راسووت )از احزاب قدیمی که ابتدا چپ ولی بعداً میانه« ل

د وجوکرد، بهعمل می« ملیبلوکِ »شوود( برای مقابله با بلوک راسووت که تحت عنوان 

در  ۱9۲۴های فرانسووه نیز از آن حمایت کردند. کارتلِ چپ در آمده بود. کمونیسووت

انتخابات پیروز شد، و اصالحات مهمی را در پیش گرفت، اما جریانات راست را وحشت 
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های زیادی از فرانسووه خاره شوود. آلمان هم از پرداخت خسووارت زده کرده و سوورمایه

نسوووه خودداری کرد، و بحران مالی مسوووائل زیادی را برای دولت مترقی جنگی به فرا

وجود آورد. در انتخابات بعدی دولت راسوووتِ میانه با ائتالف با چند جریان از جمله به

سید. یک بار دیگر در  شد،  ۱9۳۲بلوک ملی به قدرت ر کارتل چپ در انتخابات برنده 

تدری ی راسووت افراطَی و فاشوویسووم و اما اختالفات درونی، بحران اقتصووادی، و ظهور 

وجود آورده بود. ائتالف وسیعِ جریانات ها مشکالت فراوانی را بهدرپی آنهای پیتوطئه

سم به ای اد  شی ستری فا ( Front populaire« )ی مردمیجبهه»چپ در مقابل گ

ن برد و لئون بلوم را به قدرت رسووواند. از مترقی تری ۱9۳۶ان امید و انتخابات را در 

 Accords de« )توافقِ ماتینیون»اصوووالحاتی که بلوم درهمان سوووال ان ام داد، 

Matignonی قدرتمند کارگری سِ.ژ.تِ، اتحادیه سوووراسوووری ( بود که بین اتحادیه

دنبال یک اعتصاب عمومی که ( و دولت به امضا رسید. بهCGPFکارفرمایان فرانسه )

شتند،  سرعت گستری یافت، کارگران از و بهبیش از یک میلیون نفر در آن شرکت دا

ها دسووت زدند. دولت داران، به اِشوو ال کارخانهها توسووب کارخانهترسِ بسووتن کارخانه

ی کارفرمایان را قانع کرد که ی مردمی با استفاده از این موقعیت، اتحادیهمترقی جبهه

سه»به این توافق تن دهند؛ توافقی که به  شد« مَگنا کارتای کارگران فران . این معروف 

ی موانع ای اد تشووکل و رسوومیت شووناخت، برداشووتن کلیهتوافق حق اعتصوواب را به

های کارگری، افزایش دسوووتمزد، حقِ داشوووتن تعطیالت با دریافت حقوق و اتحادیه

شناختن چانه سمیت  ساعت کار در هفته، و به ر ستمزد، چهل  ستهد جمعی، از زنی د

ند.  تاه بود و اختالفات دیگر موارد مهم این توافق بود لت کو حال عمر این دو با این 

ی این چپ ان امید. م موعه جناح درونی اِس،اِف، ای.او به انشوووعاب دیگری توسوووب

 اختالفات، مسائل اقتصادی، و گستری فاشیسم، پایان جمهوری سوم را رقم زد.

سریع جناحسوسیالیست۱9۳۰و ۱9۲۰های طور کلی در دههبه راست  ها با رشد 

ست در عکس-در درون حزب مواجه بودند. گروهی تحت عنوان نو سیالی العمل به سو

اثرات ویرانگر بحران بزرگ و فاشووویسوووم، مبانی ایدئولوژیک مارکسووویِ اس اف ای او، 

ها ی طبقاتی را به زیر سووؤال بردند. آنماتریالیسووم تاریخی و اجتناب ناپذیری مبارزه

های ی حزب کنار گذاشوته شوود و سویاسوتخواسوتار این بودند که دیدِ مارکسویسوت

ها را رد کرد، ی دولت در پیش گرفته شود. حزب این خواستکورپوراتیستی و مداخله
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ست سیالی سو سیاری از نو شان را از حزب اخراه کرد. پارهو ب ها به ای از آنها و رهبر

ست شی ست نازیفا ستند و همد شدند، اما آنها پیو قش ها که در حزب ماندند، نها 

 ۱مهمی در نیروی مقاومت بر علیه فاشیسم بازی کردند.

اِش ال بخشی از خاک فرانسه توسب آلمان و برقراری دولت ویشی توسب مارشال 

با از  --کرد ها همکاری میدولتی که با نازی -- ۱9۴۰در  ۲پِتَن در مناطق غیراش الی

ها زیر کنترل دولت قرار گرفتند، کلیسووا بین رفتنِ این اصووالحات همراه بود؛ اتحادیه

ست ضربات زیادی به کمونی ستم دداً قدرت گرفت، و  سیالی سو ها وارد آمد، و ها و 

دسووت دادند. تراژدی مهم و ها در جریان مقاومت ملی جان خود را از بسوویاری از آن

ستشرم سیالی سو شی از  ستِ اختیاراتِ آور این بود که بخ های اِس،اف.ای.اُو به خوا

ی مارشووال پِتن رأی مثبت دادند، که این خود سووبب ای اد تفرقه در این جریان ویژه

ه به ها کها به جنبش مقاومت پیوستند، اما بسیاری از آنشد. بخشی از سوسیالیست

( معروف شووودند، و در انتظار ت ییر اوضووواع خود را کنار attentistes« )نمنتظرا»

شیدند. حتی عده شی بودند. اما در ک زمانی که  ۱9۴۳ای متهم به همکاری با دولت وی

ز ها گرفت، بسیاری ادولت ویشی تصمیم به محاکمه و اعزام لئون بلوم به اردوگاه نازی

شدند ضای اِس.اِف.ای.اُو م دداً فعال  ست ۳.اع شی ست فا شک ی ها و محاکمهبعد از 

صفیه ست زد، و بهپتن، ِس،اف.ای.اُو به ت ضعیف ی منتظران د رغم آن که با این کار ت

سازمان را فراهم آورد. کمونیستشد، زمینه ها نیز در آغاز و تا زمانی ی ت دید حیات 

در آلمان و  ی اسوووتالین و هیتلر برقرار بود، نظیر همان وضوووعی کهکه توافق محرمانه

به مهم عد از آن  ما ب ند، ا قاومت نپیوسوووت به م قاط روی داده بود  ترین نیروی دیگر ن

ها را دادند؛ بعد از آزادی مقاومت در داخل خاک فرانسه تبدیل شدند و بیشترین کشته

 معروف بودند.« هزار اعدامی ۷5حزب »به ها فرانسه آن

                                                      
۱ Dietrich Orlow, (2000), Common Destiniy: A Comparative History of the Dutch, 

French, and German Social Democratic Parties....., p. 12. 

۲ Philippe Burrin, (1998), France Under the Germans: Collaboration and 

Compromise. 

۳ Dietrich Orlow, (2008), Common Destiny…., p. 25. 
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خاطر اسووتی و طرفدار سوورمایه بهربعد از آزادیِ فرانسووه، تمامی جریانات دسووت

ست شی ستقیم با فا ستقیم یا غیرم شده بودند، و ها، از هر جهت بیهمکاری م اعتبار 

ست ستگُلی سب ژنرال دوگل، و کمونی  خاطرها بهها بخاطر رهبری جنبش مقاومت تو

ها در داخل فرانسووه و صوودمات فراوانی که دیده مبارزات قهرمانانه بر علیه فاشوویسووت

دادند. اس اف ای او، نظیر حزب ترین جریانات سوویاسووی را تشووکیل میمحبوب بودند،

ی ملی و ناسووویونالیسوووم و هم رابطه با دموکراتیک آلمان هم با مسوووئلهسووووسووویال

ست سئلهکمونی شارل دو گُل ی آنها درگیر بود. م ها چگونگی رابطه با رهبر مقاومت، 

ل با دولت ویشی با او با احترام برخورد ی دوگخاطر مقابلهها بهبود. اکثر سوسیالیست

کردند. بلوم در قانع کردن حزب در پذیری دوگل بعنوان رهبر مقاومت کل فرانسه می

سه سوسیالیستو فران شت. اما  سیونالیسم دوگل و و ی آزاد نقش مهمی دا ها با نوع نا

  ۱ای مخالفت داشتند.رهبری اقتدارگرایانه

صالحات  سله ا سل ای اجتماعی و رفاهی را در پیش گرفت، و پارهدولت موقت یک 

ها همکاری هایی را که با نازینهادهای اقتصووادی از جمله چندین بانک، و نیز شوورکت

به متشوووکل از حزب  ۱9۴۷تا  ۱9۴۴کرده بودند ملی کرد. از  یک توافق سوووه جان

( MRP(، و دموکرات مسوویحی )SFIO(، اِس.اِف.ای.اُو )PCFکمونیسووت فرانسووه )

باال را در سوویاسووت داشووت. این سووه جریان خواسووتار حفظ و تقویت نظام دسووت 

ما دوگل طرفدار نظام جمهوری و قدرت بیش مانی بودند، ا پارل تر برای دموکراسوووی 

ای تأمین نشوود اسووتعفا کرد. با اسووتعفای او، جمهور بود و زمانی که خواسووتهرئیس

گووَن ) کس  ی ل بران ِ Felix Gouinف ه معوودود  اُواس،اف.ای. ( کووه از ر و از 

هایی بود که با قدرت گرفتن مارشووال پِتَن مخالفت کرده بود، ریاسووت سوووسوویالیسووت

دولت موقت را برعهده گرفت. در همین دوره بود که، بر کنار از اصوووالحات اجتماعی 

ی مردمی به پیش رفته بود، بسووویاری مهمی که قبل از جنگ در دوران دولت جبهه

ی دولت او، که کالً با فرانسووه شووکل گرفت. در دوره های رفاهیهای سوویاسووتزمینه

افزایش نقش دولت در اقتصاد همراه بود، قوانین بازنشستگی، جبران خسارت کارگران، 

( comites d’enterpriseچهل ساعت کار در هفته، ای اد شوراهای مشارکتی کار )

                                                      
 همان ا ۱
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فت. لئون بلوم در واحدهای با بیش از پن اه کارگر، و دیگر اصوووالحات مهم به پیش ر

برد. اما های رفاهی را به پیش میی ریاسوووت دولت موقت سووویاسوووتهم در دوره

ستاِس.اِف.ای.اُو ست کمونی سیا ستقرار دولت کارگری مخالف بود، و ، که هم با  ها و ا

ست ست گُلی ست جمهوری که خوا ستی و تقویت ریا ی ها بود، از ادامههم با نظام ریا

ی یز داشت. بلوم رسما اعالم کرده بود که در فرانسه رابطهها پرههمکاری با کمونیست

ها نیز بعد ۱اسووت.« هم ضووروری و هم ناممکن»ها ها و سوووسوویالیسووتکمونیسووت

طور که در زیر اشوواره خواهد شوود، این گفته به شووکل دیگری تکرار شوود. تالی همان

یک طرف و  ها ازی بلوم در این مقطع حفظِ جمهوری چهارم در مقابل گُلیسووتعمده

سوم»ها از طرف دیگر بود، و برای این کار بر کمونیست  مبتنی بر اتحاد عملِ« نیروی 

 کرد.چپِ میانه و راستِ میانه تأکید می

ها( در اپوزیسیون ها و کمونیستجا که مهم ترین دو حزبِ سیاسی )گُلیستاز آن

یدار و بحرانی بود. در طول  پا نا یار  ندند، جمهوری چهارم بسووو له ۱۲ما ی این سوووا

جمهوری، بیش از بیست دولت با ترکیبی از احزاب چپِ میانه و میانه، تشکیل شد که 

توانست دو دولت تشکیل  اِس.اِف.ای.اُوهمگی عمری بسیار کوتاه داشتند. در این میان 

یه ) ماد ُل را لت پ هد؛ یکی دو لت گی ۱9۴۷( در Paul Ramadierد ، و دیگری دو

له ) له، تالی۱95۶( در Guy Molletموُ یه و هم موُ ماد یادی برای . هم را های ز

ست سیا شبرد  صالحات مهمی را نیز های ترقیپی شتند و ا سه دا خواهانه در داخل فران

های خواهانه در داخل فرانسوووه، از سووویاسوووترغم مواضوووع ترقیپیش بردند. اما به

سه حمایت می ستی فران ستکردند. در دولتِ رامادیه بود که کمونامپریالی دلیل ها بهی

مخالفت با جنگ ویتنام از کابینه خاره شوودند، و موُله در سوورکوب جنبش ال زایر، و 

ه داشت! کنندکردن کانال سوئز توسب ناصر، نقش تعییننیز حمله به مصر پس از ملی

 Pierreی سیاست استعماری بودند، پییِر مِندِس فرانس )از رهبرانی که مخالفِ ادامه

Mendes France از حزب رادیکال بود که بعداً به حزب سوووسوویالیسووت متحد )

                                                      
 همان ا، ص ۲۷. ۱
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ای برای پایان دادن به دخالت وزیریپیوسووته بود، و در دوران بسوویار کوتاهِ نخسووت

 فرانسه در هندوچین با هوشی مین مذاکره کرده و به توافق رسیده بود.

ثباتی بیی رغم اصووالحات مهمی که ان ام شوود، در شوورایب ادامهطور کلی، بهبه

ست سیا شبرد  صادی داخلی و خارجی، پی شکالت اقت سی و م تر در های رادیکالسیا

دسوووتور نبود. مورخین اقتصوووادیِ این مقطع تاریخ فرانسوووه بر این نظرند که از نظر 

های آغازینِ دوران پس از جنگ برخالف انتظارات، با مشکالت اقتصادی اقتصادی، سال

سیاه، جیرههای پیاپی همراه بود. و بحران بندی، بیکاری، کمبود مواد رکود، تورم، بازار 

اولیه، کسووری بودجه، و در آمدِ صووادراتیِ محدود، و مشووکالت زیرسوواختی، از جمله 

ی کار و های فزایندهها و تنشآهن، و درگیریی راهنابودی بخش عظیمی از شوووبکه

ی مسووتقیم اخلهادامه داشووت. این مسووائل بدون مد ۱9۴۰ی سوورمایه در مابقی دهه

سعه صاد و تو شور نمیدولت در اقت ستی ک سیا شود، و دولت)ها(  ست حل  های توان

( معروف dirigiste« )گرمداخله»ای را در پیش گرفتند که به دولتِ جویانهمداخله

ناچارچندین مرتبه ارزی ها برای تقویت صوووادرت، بهدولت ۱95۰ی در دهه ۱شووود.

های مختلف کردن بخشترین مسوووئله مدرنیزه. مهمفرانک فرانسوووه را کاهش دادند

سرمایه صاد بود که با  سرمایهگذاریاقت صنایع  سیع در  صرفی از طرف های و ای و م

تر صووونایع کوچک و متوسوووبِ دولت همراه بود. صووونایع قبل از جنگ فرانسوووه بیش

ت سووتوانسووتند با صوونایع غول پیکر امریکا رقابت کنند، و سوویاخانوادگی بودند و نمی

 دولت کمک به ای اد صنایع بزرگ بود. 

ی شصت، با رشد سریع اقتصادی و جمعیتی همراه بود. اما ادامه های پن اه ودهه

ست شکالت سیا صر، و انقالب ال زایر، م ستعماری، جنگ هندوچین، حمله به م های ا

، و با تپیش رفسرعت بهفراوانی را ای اد کرده بود. با این حال مدرنیزاسیون فرانسه به

د. داران همراه بوتر سرمایهگرفتن بیشی متوسب جدید، و نیز قدرترشد سریع طبقه

های سطح زندگی اقشار مختلف نیز روبه بهبود داشت. مت اوز از دو میلیارد دالر کمک

های مالی آن کشووور که در م موع مالی امریکا از طریق طرح مارشووال و سووایر کمک

                                                      
۱ Ben Clift, (2009), “Economic Interventionism in the Fifth Republic”, Sylvain 

Brouard, et.al. (eds.) The French Fifth Republic …. pp. 153-173. 
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ش سه نقش مهمی د، بینزدیک پنج میلیارد دالر  صادی فران ضع اقت شک در بهبود و

رانسه کرد. پیوستن فتر میداشت، اما واضح بود که فرانسه را به امریکا وابسته و نزدیک

به چارچوب بود.  با شووووروی در همین  له  قاب ناتو در م مان  فت این به پی یا عالوه در

های سوویاسووت های دولتی و حذفِهای مالی مشووروط به حذفِ بسوویاری تنظیمکمک

طور که اشوواره شوود، دولت نقش داران بود. با این حال، همانحمایتی به نفع سوورمایه

صنعت  شت. آندره فیلیپ، اولین وزیر سوسیالیستِ  سیار مهمی در اقتصاد برعهده دا ب

های گسترده بود، و برخالف آلمان، بسیاری از کردنریزی مرکزی و ملیدنبال برنامهبه

شرکتصنایع کلیدی را  سه،  های گاز و برق، و پاره ای از ملی کرد؛ ازجمله بانک فران

ها تنها مدیریت را از بخش خصوووصووی به بخش کردنهای بیمه. اما این ملیشوورکت

ها که هیچ گونه نظارت عمومی و مشوووارکتی را در کار آندولتی منتقل کرد، بی آن

درصووود  ۳۰تا  ۲۰، از 58۱9تا  ۱9۴۷های های سوووالریزیدر برنامه ۱برقرار سوووازد.

ریزی ها البته با نوع برنامهریزیداد. این برنامهها را دولت ان ام میگذاریسووورمایه

تری داران قدرت بیشسوووسوویالیسووتی در شوووروی متفاوت بود، و هر چه که سوورمایه

شکل جهتیافتند، نهاد برنامهمی شکل هماهنگریزی دولت از  ر کننده ت ییدهنده به 

  یافت.می

لت، گرایی )دوجانبههای مشابه سهکورپوراتیسمِ فرانسوی نیز تاحدودی از سیاست

داران، کارگران( متفاوت بود. برکنار از ترتیباتی رفاهی که قبل از جنگ متأثر سووورمایه

داران و کارگران برقرار بود، در کورپوراتیسمِ فرانسه بیسمارکی بین سرمایهاز مدلِ شبه

های تری داشوووتند. اتحادیهمراتب کمن و هلند، کارگران نقشِ بهدر مقایسوووه با آلما

شرکت در فرایندی نبودند  ضر به  ست بودند، حا سوی که تحت تاثیر حزب کمونی فران

سرمایه شد. هم حزب کمونیست و هم سِ.ژ.ت با آن که که با  شته با داران مشارکت دا

مدیریت، مگر در مواردی ی نزدیکی داشووتند، از مشووارکت کارگران در با دولت رابطه

ستثنایی، حمایت نمی ستاینآن ۲کردند.ا شاره میطور که آدام ا کند، مخالفت هاوس ا

                                                      
۱ Dietrich Orlow, (2008), Common Destiny…۴۰-۳9 همان ا، ص 
۲ Adam Steinhouse, (2001), Workers Participation in Post-liberation France, 

Lexington Books, p. 9. 
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های کارگری فرانسووه از طرف دیگر، کارفرمایان از یک طرف و ضووعفِ نسووبی اتحادیه

ضعیت  شورهای اروپای غربی در یک و سبت دیگر ک سه را به ن ستثنایی»فران رار ق« ا

از  ۱ها بود.گیریهای آن محروم کردن کارگران در تصوومیماز ویژگی داده بود که یکی

های بسوویار بزرگ برقرار شوود. این رو این کورپوراتیسووم عمدتاً بین دولت و شوورکت

های دولتی برای مقابله با بیکاری ای اد کرد، آژانس ۱95۰ی همچنین، دولت از دهه

(، و UNEDIC« )و ت ارت ای برای اشوووت ال در صووونعتی حرفهاتحادیه»از جمله 

یابی» کار عداً در سووووال ANPE« )آژانس ملی  هاد ب در دوران  ۲۰۰9(. )این دو ن

( را به Pole emploiجمهوریِ سووارکوزی درهم ادغام شوود و مرکز اشووت ال )رئیس

 وجود آورد.(

فات بین احزاب به با اختال هارم  مامی این ت ییر و تحوالت، جمهوری چ رغم ت

مختلفِ دفاعی و اقتصادی، و سیستم سیاسیِ مطلوب، و جنبش  سیاسی بر سر مسائل

ضمحالل می شکل را رفت. درگیریملی ال زایر، رو به ا های داخلی اِس.اِف.ای.اُو این ت

ضعیف ستی در جمهوری چهارم، دولت گی ضعیف و  سیالی سو تر کرد. آخرین دولت 

ست سیا سئلهمُوله، دولت اقلیت بود، و  شتِ مایتای، و حهای خارجی پرم ای از بازگ

دوگُل، انشووعابی دیگر را با خود به همراه داشووت. اس.اِف.ای.اُو پس از پایانِ جمهوری 

، با آن که تا ده سووال دردوران جمهوری ۱958چهارم و بازگشووت دوگل به قدرت در 

ای سخت تضعیف شده های ضد و نقیضخاطر سیاستی حیات داشت، بهپن م ادامه

جمهوری در نتوانسوووت کاندیدایی برای ریاسوووت۱9۶5انتخابات  طوری که دربود، به

(، Francois Mitterandمقابل دوگل عرضه کند و از کاندیداتوری فرانسوا میتران )

ستشخصیت منفردِ چپ، حمایت کرد و بعد هم به ائتالف دموکرات سیالی سو ها ها و 

 تحت رهبری میتران پیوست.

تی دیگری نیز بر اثر انشعابات و یا ادغام های سوسیالیسدر جمهوری چهارم تشکل

( و اتحاد PSAبا یکدیگر به وجود آمدند، از جمله حزب سوووسوویالیسووت خود مختار )

( که از اس.اف.ای.او جدا شدند، و بعدا با یک گروهِ انشعابی UGSسوسیالیستِ چپ )

ست متحد ) سیالی سو شده، و حزب  ست درهم ادغام  ( را ای اد PSUاز حزب کمونی

                                                      
 همان ا، ص ۱۰ ۱
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( بود. این حزب autogestionها بر خودگردانی کارگری )ی آنند، و تأکید عمدهکرد

شکل سوی دموکراتیک کار»گیری بعداً در  سیون فران ( که یکی از CFDT« )کنفدرا

های کارگری اسوووت، نقش مهمی داشوووت. این های اتحادیهترین کنفدراسووویونبزرگ

سکوالر از  شکلی  سیون کارگری برای ای اد ت سوی کارگران»کنفدرا سیون فران  کنفدرا

سیحی شده بود، و در مواردی و تا مدتی با اتحادیهCFTC« )م ی سِ.ژِ.ت که (، جدا 

کرد. بخش بزرگی از اعضووای حزب تحت نفوذ حزب کمونیسووت بود نیز همکاری می

سیون دموکراتیک بعداً به حزب سوسیالیست پیوستند،  سوسیالیست متحد و کنفدرا

 دموکراتیک در پیش گرفتند.نار گذاشتند، و سیاستی سوسیالطرح خودگردانی را ک

 

 (PCF) حزب کمونیست فرانسه

سی جداگانه سه خود به برر ست فران جا که برکنار از ای نیاز دارد، اما از آنحزب کمونی

ست ستهای اولیهسیا سیا سیاری موارد  ستی را پیش برده و در ای در ب های رفرمی

ست سیالی سو شارهچندین نوبت با  شده، ا صهها وارد ائتالف  ای به آن در این ی خال

 گن د. بحث می

شعاب در  سران ام به ای اد حزب  .ای.اُواِس.اِفان سیه که  به دنبال انقالب اکتبر رو

ی کمونیست فرانسه ان امید، از آن جا که اکثریت اعضا از آن تشکل جدا شدند، ضربه

سی فزاینده سیا ست نقش  سیار بزرگی به اس.اف.ای.او وارد آورد، اما حزب کمونی ای ب

در جمهوری سووووم و در طول در فرانسوووه یافت. حزب کمونیسوووت از زمان ای اد آن 

کرد. موریس تورِز گیری میهای اسوووتالینیسوووتی را پیجمهوری چهارم، سووویاسوووت

(Maurice Thorez که در اصووول کارگر معدن زغال سووونگ بود، از اعضوووای )

شعاب بود، در  اِس.اِف.ای.اُو ست و در  ۱9۲۳و از رهبران ان به  ۱9۳۰دبیر حزب کمونی

شد و تا آخ صوب  سمت باقی ماند. او رابطهدبیرکلی حزب من ی خوبی با ر عمر در آن 

ست سیا شت، و  ستالین دا ستی را قاطعانه پیا ستالینی رو  کرد، از اینگیری میهای ا

مایندگی  ۱9۳۰ی نمود. در دههکمینترن سوووخت از او حمایت می به ن بار  چندین 

وم وزیری بلی مردمی شووورکت و از نخسوووتپارلمان انتخاب شووود و در ائتالف جبهه

خاطر عدم حمایت از جنگ ممنوعه اعالم شووود، و تورز در طول حمایت کرد. حزب به
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ی دولت سوسیالیستی جنگ در خاره از فرانسه در مسکو بود. پس از جنگ در کابینه

خاطر مخالفت حزب با سیاست فرانسه در ویتنام همراه وزیر شد، اما بهمقام نخستقائم

حزب با برقراری جمهوری پن م  ۱ابینه خاره شوود.با چهار وزیر دیگر کمونیسووت از ک

توسوووب دوگل مخالفت کرد، اما با توجه به محبوبیت وی در طول جنگ، در مبارزات 

شت و در چند نوبت نیز در دولت شرکت دا شرکت کرد.انتخاباتی   ۲های ائتالف چپ 

حزب پس از جنگ در کنفدراسیون بزرگ کارگری س.ژ.ت نفوذ فراوانی یافت، و پایگاه 

ای خود را بسیار تقویت کرد. در همین زمینه، امریکا نظیر سیاستی که کارگری و توده

پس از جنگ جهانی دوم در دیگر کشورها از جمله ژاپن برای جلوگیری از نفوذ احزاب 

های کارگری د، با همکاریِ فدراسووویونِ اتحادیهچپ و کمونیسوووت در پیش گرفته بو

خاطر ضوودیت با حزب کمونیسووت از س.ژ.ت امریکا و با کمک مالی به کارگرانی که به

 ۳( به وجود آورد.FO« )نیروی کارگر»شدند، کنفدراسیون کارگری جدیدی بنام  جدا

نبود که حزب کمونیسوووت باالترین رأی را آورده بود، اما در حدی  ۱9۴۶در انتخابات 

یاسوووت شوووورای وزیران را برعهده گیرد.  ند ر مارشوووه بتوا حزب تحت رهبری ژرژ 

(Georges Marchais از )ضووومن حفظ سووواختار حزبی لنینی، ۱99۴تا  ۱9۷۲ ،

هایی از دموکراسی لیبرالی را های سنتی احزاب کمونیست و جنبهترکیبی از سیاست

، حزب ۱9۶8ب شووووروی در توسووو« بهار پراگ»دنبال سووورکوب برد. بهبه پیش می

ای دیگر از احزاب کمونیست اروپای غربی از شوروی انتقاد کمونیست فرانسه نظیر پاره

شووناخته شوود؛ جنبشووی که ازجمله بر « اوروکمونیسووم»کرد و از جریاناتی بود که با 

سی تأکید می ی متوسبِ جدید بر نزدیک کرد و با توجه به رشد طبقهضرورت دموکرا

شوروی و بقه و جنبششدن با این ط سقوط اردوگاه  شت. با  های هویتی را تالی دا

حت دبیرکلیِ روُبِر او ) ، ۲۰۰۱تا  ۱99۴( از سووووال Robert Hueت ییر رهبری ت

ست سیا ساختار حزب و  صالحات زیادی در  ی ممنوع بودن جز ادامههای حزبی )بها

                                                      
۱ John Bulaitis, (2018), Maurice Thorez: A biography, IB Tauris. 

۲ Gino Raymond, (2005), The French Communist Party during the Fifth Republic: A 

crisis of Leadership and Ideology, Palgrave Macmillan.  

۳ Irwin M. Wall, (1991), The United States and the Making of post-war France … 

pp. 108-109. 
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سیونجناح سبندی یا فراک سیا سمی حزبی( به پیش رفت و از  شته تهای ر های گذ

سرمایه ضد  شد، اما حزب کماکان خود را  صله گرفته  سرنگونی آن فا ستار  داری و خوا

شته، مثالً زمانی که در اوه محبوبیت در می سبت گذ ، ۱9۴۶داند. با آن که حزب به ن

نماینده در پارلمان داشووت، محبوبیت و آرای انتخاباتیِ بسوویار کمتری دارد )در  ۱59

مراتب قوی تر از ر پارلمان(، کماکان از احزاب مهم فرانسوووه و به، ده نماینده د۲۰۱۷

ها ویژه در انتخابات ایالتی و شوووهرداریدیگر احزاب کمونیسوووت اروپایی اسوووت، و به

 موقعیت بهتری دارد. 

 

 (PS) حزب سوسیالیست

به قدرت در  بازگشوووتِ دوگل  با  ای در ت ییر نظام و موفقیت۱958جمهوری پن م 

سه  سی فران سی پارلمانی به یک نظام نیمه۱9۶۲در سیا ستی و از یک نظام دموکرا ریا

وزیرِ منصوووبِ او با تأیید پارلمان(، جمهور منتخب مردم و نخسووتای )رئیسدو م ریه

ستم انتخابات رئیسپایه سی شد. ت ییر  شترک م لس ملی و گذاری  جمهور از رأی م

تالف ها و ائبرای سوسیالیست سنا، به انتخاب با رأی مستقیم مردم، مشکالت جدیدی

شت. در اولین انتخابات که در  شد، اس.اف ۱9۶5چپ به همراه دا ای.اوُ هیچ .بر گذار 

کاندیدای سیاسی مهمی را نداشت که بتواند در مقابل دوگل، سیاستمداری محبوب و 

 وقدرتمند که از جمله فرانسه را از ناتو خاره کرد، شانس پیروزی داشته باشد. از این ر

در پشووت کاندیداتوری فرانسوووا میتران قرار گرفت. میتران نیز خاره از انتظار همگانی 

شاند، و با آن ست جمهوری را به دور دوم ک ست انتخابات ریا ست خورد، توان شک که 

ی ریاسوووت با آن که این دوره ۱در صووود آرا را به خود اختصووواص دهد. ۴5بیش از 

شکالت زیادی ترین آن جنبش عظیم همراه بود، که مهم جمهوری دوگل با بحران و م

ش ویی  سیالیست ۱9۶8دان سو ستند از این موقعیت ها و ائتالف چپ نهبود،  تنها نتوان

ست ستفاده کنند، بلکه گُلی ش ویی ربه نفع افزایش نفوذِ خود ا ا ها ماهرانه جنبش دان

که در  کردند و در انتخابات م لس ها مطرحی چپ و سوووسوویالیسووتعنوان توطئهبه

                                                      
۱ Dietrich Orlow, (2008), Common Destiny… p.250. 
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سال برگزار می صد رأی آوردند. ائتالف چپ و دموکرات  ۴۶شد، در پارلمان همان  در 

ضعف و  ۱درصد کاهش یافت. ۲۰ها هم به درصد آورد، و حتی آرای کمونیست ۱۶.5

آشووفتگی چپ ادامه یافت و حتی زمانی هم که دوگل پس از آن که مردم فرانسووه در 

سی او رأی منفی دادنبه همه ۱9۶9 ستعفا کرد، باز هم اس.افپر ای.اوُ و متحدانش .د ا

 ها، ژرژ پُمپیدو، عرض اندام کنند. کاندیدای گُلیست نتوانستند در مقابل

ضاع و احوال بود که در  شده ای.اوُ که به.اس.اف ۱9۶9در این او ضعیف  شدت ت

ناح له ج یان دیگر از جم با یکی دو جر هان، حزب چپِ جمهوری بود، همراه  خوا

سیا سه )سو ست فران ( را ای اد کرد. تأکید بر نزدیکی جریانات Parti Socialisteلی

طور که جره راس اشاره دارد، چپ و برقراری رابطه با حزب کمونیست فرانسه بود. آن

اشووواره به دوران  -- (Epinay Cycle« )ی اپینِهچرخه»، در آغاز ۱9۶۰ی در دهه

ضعیف و از س --ی حزب ی اپینهمیتران از زمان کنگره سیار ت سوی ب سم فران سیالی و

سیدن ایده شت. به قدرت ر صی را در پیش روی ندا شخ ستراتژی م شده، و ا ها تهی 

ضاع را کامالً ت ییر داد. زمانی که میتران در  سوا میتران، او رهبری حزب را  ۱9۷۱فران

ها هم ها و کمونیستدر دست گرفت، اختالفات درونی جریانات چپ بین سوسیالیست

ها ها با کمونیسوتر اوه خود بود. شوعار معروف آن زمان این بود که سووسویالیسوتد

شوند، و بدون کمونیست ست برنده  سی برای پیروزی نخواهند نخواهند توان شان ها هم 

  ۲داشت.

بین « ی مشوووترکبرنامه»با هدف نزدیک کردن نیروهای مختلف چپ،  ۱9۷۲در 

رادیکالِ چپ )یک جریان چپ  سووه حزب سوووسوویالیسووت، حزب کمونیسووت، و حزبِ

گرفت، های مترقی مختلفی را دربر میی مشترک جنبهمیانه( به تصویب رسید. برنامه

بانک نایع و  پاره ای صووو تا عدم تمرکز، دموکراتیزه از ملی کردن  ته،  های بزرگ گرف

کردن، مشووارکت کارکنان، کاهش سوواعات کار، افزایش دسووتمزدها، گسووتری تأمین 

سووکن ارزان. این اتحاد عمل موقعیت چپ را در مقابل جمهوری خواهانِ اجتماعی، و م

                                                      
 همان ا، ص. ۲5۱ ۱
۲ George Ross (1995), “Machiavelli Muddling Through: The Mitterrand Years and 

French Social Democracy”, in French Politics and Society, Vol 13. No. 2, Spring, pp. 

51-59. 
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ست در انتخابات م لس در  سیالی سو سیار تقویت کرد، حزب  ستِ میانه ب ست و را را

وضعیت بهتری یافت، و میتران هم در سال بعد به عنوان کاندیدای ائتالف چپ  ۱9۷۳

با رونق گرفتن حزب  در انتخابات ریاسووت جمهوری به پیروزی بسوویار نزدیک شوود.

دموکرات جریان سوسیال های دیگری نیز به آن پیوستند، ازجملهسوسیالیست جریان

های ( که بعداً نقش مهمی در سوویاسووتMichel Rocardبه رهبری میشوول روُکار )

حزب داشت. در حزب سوسیالیست سه فراکسیونِ چپ، چپ میانه، و راست میانه به 

نمووان وجود آمووده بود. جنوواح چووپ بووه   Jean-Pierreرهبری ژان پییِر شوووُوِ

Chevenement)کرد، جناح چپِ میانه را میتران ( بر سوسیالیسم انقالبی تأکید می

ست و هوادارنش نمایندگی می شتند، و جناح را سی تأکید دا سا صالحات ا کردند و بر ا

سیال سو صاد بازادموکراتمیانه را  شل روُکار با تأکید بر اقت شها به رهبری می کیل ر ت

رغم این اختالفات درونی، میتران کاندیدای حزب سوووسوویالیسووت برای دادند. بهمی

ها و شوود. اختالفات بین سوووسوویالیسووت ۱98۱انتخابات رئیس جمهوری در سووال 

ها هم سبب شد که حزب کمونیست هم در این انتخابات از میتران حمایت کمونیست

 نکند و کاندیدای خود را داشته باشد. 

 

 های سریع نشینیهای سریع و عقبرویجمهوریِ میتران: پیشرئیس
رئیس جمهور بود، و  ۱9۷۴، ژیسکار دِستَن را که از ۱98۱فرانسوا میتران در انتخابات 

ست داد و برای اولین بار در دوران  شک ست را  شه، کاندیدای حزب کمونی نیز ژرژ مار

صر یک رئیس ستقیممعا ست با رای م سیالی سو سید.  جمهور  سه به قدرت ر مردم فران

ترین دوران سوسیالیسم فرانسوی در جمهوری پن م است. دوران فرانسوا میتران مهم

جمهوری در تاریخ فرانسوووه، ، مدت زمانی بیش از هر رئیس۱995تا  ۱98۱میتران از 

ستفادهدر قدرت ماند.  ی ماهرانه از ت ییرات سیستم سیاسی در جمهوری پن م او با ا

اراتِ جدیدِ ریاسوووت جمهوری، دسوووت به ت ییرات مهمی زد. او به این نتی ه و اختی

رسیده بود که باید گفتارها و رفتارهای حزبِ سوسیالیست رادیکالیزه شود و در شکل 
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قدیم»و محتوایی نظیر  ای، جمهوریدر مقطع اول رییس  ۱عرضووووه گردد.« چپ 

شترکبرنامه»های مهمی از بخش سو برنامه« ی م ست تحت عنوان ی حزب  سیالی و

سه ۱۱۰» شنهاد برای فران ست نیز  ۲«پی شت. از حزب کمونی را با قاطعیت به اجرا گذا

های اقتصوووادی این دعوت کرد که در کابینه شووورکت کند. بخش مهمی از خواسوووت

های توزیعی کینزی و تقویت تقاضووا بود. برنامه، برکنار از تها مبتنی بر سوویاسووبرنامه

های کوچک و سووازی ارزان، کمک به شوورکتها، خانهخواسووت گسووتری زیرسوواخت

های غیردولتی، بر ملی کردن نُه اشووت ال در بخش دولتی و سووازمان متوسووب، افزایش

ساعت،  ۳5به  کار، کاهش ساعات کارِ هفتگی گروه صنعتی تاکید داشت. بهبود شرایب

ضمین ستمزد، حداقل درآمدِ ت ی بیکاری، ازجمله شده، افزایش بیمهافزایش حداقل د

ها، حذفِ مالیات ارزی های این بخش برنامه بود، همچنین در مورد مالیاتخواسوووت

)مالیات « مالیاتِ همبسووتگی»تر برقراری افزوده برای کاالهای اسوواسووی، و از آن مهم

ساالنه بر ثرو ستقیم  شته میتِ(. این برنامهم شرایطی به مورد اجرا گذا ه شد کها در 

شت.بحران نفتی که از دهه شده بود، کماکان ادامه دا شروع  تر از آن مهم ۳ی هفتاد 

دوران نولیبرالیسم در جهان آغاز شده بود، مارگارت تاچر و تاچریسم بر بریتانیا حاکم 

، رونالد ریگان در امریکا به قدرت جمهوریِ میترانبود، و در همان سوووال اول رئیس

د ها حرکت کررسیده بود. دولت میتران اما با قاطعیت بسیار درست خالف آن سیاست

وزیر های آن ادامه داشووت. حتی نخسووتهرچند اختالفات درونی حزب و فراکسوویون

ی مشووترکِ چپ مخالف بود. حزب پایگاه مردمی با برنامه ۱98۳سوووسوویالیسووت در 

های کارگری بسوویار ضووعیف بود. بعالوه حزب و ارتباط با اتحادیهضووعیفی داشووت، 

شووده را ت ربه داری جدید جهانیی دولتی چندانی نداشووت، و مدیریت سوورمایهت ربه

 نکرده بود.

                                                      
 همان ا ۱
۲ https://en.wikipedia.org/wiki/110_Propositions_for_France 
۳ Peter. A Hall, (1986), Governing the Economy: The Politics of State Intervention in 

Britain and France, Polity. 

https://en.wikipedia.org/wiki/110_Propositions_for_France
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های انتخاباتی حزب سوسیالیست با سرعت و قاطعیت اجرا شد. در سال اول وعده

درصووود افزایش یافت؛  55دسوووتمزد های اجتماعی از جمله، حداقل در مورد برنامه

سوواعت  ۳9که بر پرداخت کامل دسووتمزد تأثیر گذارد به سوواعات کار هفتگی بی آن

درصد افزایش یافت؛ سن  ۶5ی حقوق بازنشستگی شدهکاهش یافت؛ حد اقل تضمین

ستگی به  ش ضمینِ حداقل سال کاهش یافت؛ بیمه ۶۰بازن ی بیکاری افزایش یافت؛ ت

ها نظیر دیگر کشووورهای اروپایی بته بخشووی از این سوویاسووتال ۱درآمد اجرا شوود.

العمل به ت ییرات سوواختاری و تکنولوژیک صوونایع که به بیکارسووازی بخشووی از عکس

های اجتماعی ی برنامههزینه تأمینشووود و دولت با ان امید، مربوط مینیروی کار می

  ۲خاص سعی بر آن داشت تا اثرات ناشی از بیکاری را کاهش دهد.

خواهانه بود، اما این اصوووالحات و دیگر تحوالتی که صوووورت گرفت، بسووویار ترقی

شکالتِ پیش شدهم ستمزدبینی ن شت. افزایش د ها همراه با کاهش ای را به همراه دا

گذاشت، فروی محصوالت ها اثر میی تولید و قیمتساعات کار، که مستقیماً بر هزینه

ن بازنشووسووتگی همراه با افزایش حقوق کرد. کاهش سووفرانسوووی را دچار مشووکل می

شد  صد ر سه بعد از جنگ بیش از چهار در شرایطی که جمعیت فران ستگی در  ش بازن

ه بود، مراتب باالتر رفتداشت و بخاطر بهبود شرائب بهداشتی و زیستی، امید زندگی به

بگیران را باال برده بود. همین طور بود های مسووتمریجمعیت بازنشووسووتگان و هزینه

رغم افزایش ی بیکاری و تضووومین حداقل درآمد، در شووورایطی که، بهزایش بیمهاف

ستخدام شکلِ این بود که دولت هزینها این  یهای دولتی، بیکاری رو به افزایش بود. م

یاسووووت مههای ترقیسووو نا ند. بخش دیگری از بر تأمین ک نه را از ک ا  ها ی خوا

ست سیالی ستی افزایش مالیاتها بهسو ستگی ب»ویژه برقراری ها و بهدر ر مالیات همب

یه« ثروت یات  ۱98۲ی بود. از ژانو مال نک  باالتر از سوووه میلیون فرا بر ثروتِ فردی 

                                                      
۱ Linda Hantrais, (1994), “Ten Years of Socialist Social Policy: Continuity or 

Change?”, in Gino Raymond, (1994), France During the Socialist Years, Dartmouth. 

P.181. 

۲ Gosta Esping-Anderson, (1996), “Welfare States without Work: The Impasse of 

Labour Shedding and Familialism in Continental European Social Policy”, in G. 

Esping-Anderson (ed.) Welfare States in Transition. National Adaptation in Global 

Economies. Sage. 
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شد. از  ضع  صاعدی و  ۲۷۰ستانی برای درآمدهای باالتر از نرخ نهایی مالیات ۱98۳ت

سال،  ستانه ۶5هزار فرانک در  صد افزایش یافت. بعالوه آ و  فتی مالیاتی نیز باال ردر 

سانی که کم شدند. در  ۲8تر از ک شتند از پرداخت مالیات معاف  هزار فرانک درآمد دا

های های بسوویار باال وضووع شوود تا بخشووی از هزینهمالیات مضوواعف بر در آمد ۱98۳

ی شووودید کارفرمایان روبرو شووود که تهدید ی بیکاری را تأمین کند، اما با مقابلهبیمه

ها ی این مالیاتری خاره خواهند شد. با آن که م موعهی بیکاکردند از صندوق بیمه

ها را تأمین های تأمین اجتماعی را پوشش داد، اما نتوانست کل هزینهبخشی از هزینه

 ی بسیار باالیی برای دولت به وجود آورد.کند، و کسری بودجه

یه ما خارجی و ت ییر و تحوالت سووور مل  هانی و عالوه بر موانع داخلی، عوا ی ج

ستم پولی اروپاار سی سه در  ضویت فران ی اتحادیه»( )و بعداً EMS) ۱وپایی از جمله ع

( نیز تأثیر مهمی داشوووت، و دولت ناچار بود با EMU -- ۲«اقتصوووادی و پولی اروپا

وودز پس از جنگ جهانی دوم و تا اوایل )در دوران توافق بِرِتون ضوووابب آن عمل کند.

پذیری بر اسوواس نرخی ی ارزی به شووکل انطباقکه مل ی شوود، مبادله ۱9۷۰ی دهه

های ارز به شوووکلی شوووناور مبادله شووود و پس از ال ای آن رژیم، نرخثابت ان ام می

ی ارزی، سیستم نگی مبادلهی گمرکی خود و هماهشدند. اروپا در رابطه با اتحادیهمی

شت.  صادی، بیکاری و تورم ادامه دا شکالت اقت پولی اروپا، ای.ام.اِس. را برقرار کرد.( م

به محدودیت جامعهمیتران  لب  قا که عملکرد در  پا بر فرانسوووه تحمیل هایی  ی ارو

ی اروپا در قالب اقتصوواد جهانی با آن مواجه هایی که خودِ جامعهکرد، و محدودیتمی

ست بر ب سیالی سو ستِ حزب  شاره دارد، مانیف ود، واقف بود. همانطور که هلن دِرِیک ا

ی اروپا و ضرورت نزدیک شدن کشورهای عضو جامعههمبستگی و چسبندگیِ بیشتر 

شت، در مقابل رقابت صادی جهانیِ دوقطبی آن زمان )امریکا و ژاپن( تأکید دا های اقت

که فرانسوووه بتواند در قالب آن نقش جهانی خواسوووت ی اروپا میزمان از جامعهو هم

سوی با موانع متعددی روبرو مهم صنایع فران تری را ایفا کند. اما گرایشِ حمایتی او از 

                                                      
۱ A. Guyomarch, et. Al. (1998), France in the European Union, Macmillan.  

۲ A. Martin, G. Ross, (2004), “Introduction: EMU and the European Social Model”, 

in G. Ross and A. Martin, (2004), Euro and Europeans: Monetary Integration and 

the European Model of Society, Cambridge University Press. pp.1-19. 
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سه را در قالب ای.ام.اس کاهش  ۱98۲شد. در  شد که ارزی فرانک فران دو بار م بور 

خرید  های متعددی را ازجمله محدود کردندهد. همچنین ناچار شووود که محدودیت

 ۱ها وضع نماید.داشتن مزدها و قیمتارزهای خارجی، و ثابت نگه

ست به عقبمیتران در مقابل م موعه شکالت، د سال ی م شینی زد و از   ۱98۲ن

ها و های ریاضووتی را در پیش گرفت. اختالف بین سوووسوویالیسووتعمالً سوویاسووت

 مهمی که ان امرغم اصالحات گیری وزرای کمونیست شد. بهها سبب کنارهکمونیست

ست در انتخابات م لس در  سیالی سو که برای اولین بار بر  -- ۱98۶شده بود، حزب 

کرسی را از دست  ۷۷ --اساس سیستم نمایندگی نسبی و لیست احزاب برگزار شد 

ها خاطر همکاری با سوووسوویالیسووتداد و از اکثریت افتاد. حزب کمونیسووت نیز که به

کرسووی از دسووت داد، و احزاب راسووت  9داده بود، بخشووی از هوادارانش را از دسووت 

سی ست وزیر را از حزب رقیب های زیادی را بهکر شد نخ ست آوردند. میتران ناچار  د

 –همزیستی سیاسی »انتخاب کند. )در سیستم سیاسی جمهوری پن م این سیاست 

cohabitation »وزیر جمهور از یک حزب و نخستشود، که طی آن رئیسنامیده می

وزیر شد، و در آن نخست ۱988تا  ۱98۶حزب دیگر است.( ژاک شیراک گلیست از  از

های جمهور شوود، سوویاسووتمقطع و تا حدودی متفاوت از دورانی که بعداً خود رئیس

گیری کرد؛ ازجمله مالیات همبسوووتگی بر ثروت را لیبرالی و نولیبرالی را قاطعانه پی

ی وزیر دورهارد باالدور، که بعداً خود نخسووتمل ی کرد. وزیر اقتصوواد و دارایی او، ادو

های دولتی را به بخش خصوووصووی دومِ میتران شوود، بسوویاری از صوونایع و شوورکت

ها را سووودآور های بسوویار آنها صوونایعی بود که دولت با صوورف هزینهبازگرداند، واین

شووده به بخش خصوووصووی در بسوویاری موارد سووبب واگذاری صوونایع ملی ۲کرده بود.

 های شدید بین شیراک و میتران بود.یدرگیر

                                                      
۱ Helen Drake, (1994), “Francois Mitterrand, France and European Integration”, in 

Gino Raymond, France During the Socialist Years…. pp. 34-35, and 38-39. 

۲ John Gaffney, (1994), “From the Republique Sociale to the Republic Francaise”, in 

Gino Raymond, (ed.), 1994 France During the Socialist Years. P.28. 
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شوودت گرفت و فرانسووه  ۱98۴ی اروپا که از فرایند ای اد بازار مشووترک و اتحادیه

های نولیبرالیستی استوار بود، و بخش مهمی از آن بود، بیش از پیش براساس سیاست

ه بی اقتصادی و صنعتی فرانسه خواهانههای ترقیموانع بیشتری را در پیشبرد سیاست

ی به تصویب رسید و برپایه ۱98۶( که در SEA« )قانون اروپای واحد»آورد. وجود می

صاد را تعیین میدیدی نولیبرال رابطه ضدی دولت و اقت سخت متأثر از قانون  -کرد و 

ست امریکا بود، محدودیت ستهای بیشترا سیا  گرانههای مداخلهتری را در راه ادامه 

های ی صووونعتی، حفظِ بخشای اد کرد؛ هرگونه یارانه )دیریژیسوووتی( دولت فرانسوووه

 «های رقابتیتحریف سوویاسووت»های ترجیحی دولتی، همگی به عنوان حمایتی، خرید

در مقطع بعدی با ای اد سووازمان ت ارت  ۱توانسووت اجرا شووود.شوود، و نمیقلمداد می

رفت و های حمایتی دولت قرار گتری در راه سیاستمحدودیت بیش ۱995جهانی در 

های های ت اری برای حمایت از صوونایع ملی، از جمله معافیتاسووتفاده از سوویاسووت

ت ارت آزاد را از « موانع»های صووادراتی، تعیین محتوای محلی و دیگر مالیاتی، کمک

ایی های اروپعالوه با ای اد بازار واحد اروپایی، رقابت بین شرکتکرد. بهدولت سلب می

مراتب تشوودید شوود، و به –ای داشووت کنندهر آن نقش تعیینی تولید دکه هزینه --

طور کلی به ۲سووواخت.تری مواجه میهای اجتماعی دولت را با موانع بیشسووویاسوووت

که  شدن،شدن، و جهانیهای صنعتی دولت فرانسه بر اثر بحران مالی، اروپاییسیاست

 .همگی قدرت سرمایه را افزایش داده بود، رو به ت ییر گذاشت

بات به خا مامی مشوووکالت، میتران در انت نه ۱988رغم ت یا عار م نه »روی با شووو

شووورکت کرد و با اختالف زیاد رقیب گُلیسوووت و « ها و نه لیبرالیزه کردنکردنملی

ست نخست وزیری را میشل روکار از نخست شکست داد. پ شیراک را  وزیرخود، ژاک 

ا ای رروانههای میانهاستی حزب سوسیالیست برعهده گرفت و سیجناح راستِ میانه

( برای کسوووانی که کار RMIترین آن حفظِ حداقل در آمد )در پیش گرفت که مهم

ستند، بود. به ش و نی شیراک ل و ندارند و دان ستگی بر ثروت را که  عالوه مالیات همب

کرده بود، م دداً برقرار سوواخت، و اصووالحات مهمی را از جمله در بهبود سوویسووتم 
                                                      
۱ Ben Clift, (2009), “Economic Interventionism in the Fifth Republic”……. P.162. 

۲ Patrick Hassenteufel and Bruno Palier, (2016), “The French Welfare System”, in 

Robert Elgie, et.al, French politics… p. 63. 
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های حمایتی خانواده برقرار سوواخت. بیکاری، تورم و نرخ باالی بهره آموزشووی و کمک

ت. رفای باال میهای دولتی نیز بطور فزایندهمشکالت را دوچندان ساخته بود، و بدهی

صد تولید ناخالص داخلی، و در  ۲۰بدهی دولتی  ۱98۰)در   ۳۰، این رقم به ۱99۰در

 55به  ۱99۷در  بدهی دولتیدرصوود رسووید. در دور دوم ریاسووت جمهوری میتران 

 ۶۶، به ۲۰۰۰ی درصوود رسووید، و پس از افتی موقتی در دوران شوویراک در اوایل دهه

های گذشته به روکار در مرور سیاست ۱رسید.(۲۰۰5درصد تولید ناخالص داخلی در 

( اقتصووادی و دسووتورکارِ اجتماعی agendaتناقض و ارتباطِ متقابل بین دسووتورکارِ )

ی دسووتورکار کنندهاز یک سووو دسووتورکار اقتصووادی تعیین»گوید می کند؛اشوواره می

اجتماعی است: اگر ثروتی در کار نباشد، چیزی برای تقسیم کردن نخواهد بود. [اضافه 

سوووازد: اگر کند که اما  دسوووتورکار اجتماعی دسوووتور کار اقتصوووادی را معین میمی

د فتِ پایداری در کار نخواهپیوستگی و همبستگی در محل کار و در ملت نباشد، پیشر

 ۲«بود.

، که به بحران ۱99۰ی این مشوووکالت همزمان بود با رکود اقتصوووادی اوایل دهه

ی این مسووائل ضووربه بزرگی را بر ان امید. م موعه ۱99۴-۱99۲سووراسووری اروپا در 

شوودت از دو حزب به ۱99۳حزب سوووسوویالیسووت وارد آورد و در انتخابات پارلمان در 

شک ست میانه  سه  ۲۰۷ست خورد و را ست هم  ست داد. )حزب کمونی سی را از د کر

صندلی دیگر از دست داد.( این امر سبب شد که میتران پس از آن که سه بار قبالً در 

وزیرِ خودی را ت ییر داده بود، ناچار شووود که ای نخسووتدور دوم ریاسووت جمهوری

ف دولتِ همزیسوووتیِ نخسوووت وزیر را از حزب گلیسوووت برگزیند. ادوار باالدور بر خال

ست سیا صاد بود،  سیِ قبلی که در آن وزیر اقت روی لیبرالی را در پیش های میانهسیا

 گرفت، و از جمله مالیات همبستگی بر ثروت را ل و نکرد. 

مشوووکل دیگری که میتران در دوران طوالنی خود با آن مواجه بود، ت ییرات در 

شربندی صد کارگران یقهق شد های طبقاتی بود. افت در آبی در م موع نیروی کار و ر

                                                      
 همان ا ص ۱۶۳. ۱
۲ Linda Hantrais, (1994), “Ten Years of Socialist Social Policy: Continuity or 

Change?”.p. 197. 
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ی متوسوووب جدید، پایگاه مردمی مورد نظر حزب را سوووریع کارکنان خدماتی و طبقه

 کند که به رغموران میتران اشاره میدرستی در بررسی دت ییر داده بود. جره راس به

خواهی خود را با دادن رأی به احزاب مترقی کرده ترقیآن که بسیاری از اقشار تحصیل

ها و ها و خواسووتدادند، اما نیازخواهانه نشووان میو یا شوورکت در اعتراضووات ترقی

های سووونتی کارگران صووونعتی داشوووتند، و حزب های متفاوتی از خواسوووتنگرانی

س ست دیر یا زود میسو سازد.یالی ست با ت ییرات طبقاتی جدید خود را منطبق   ۱بای

سئله سیونم شد.  هایی دیگر اختالفات فراک شاره  درونی حزب بود که قبالً به آنها ا

های متعدد حزب سوسیالیست که قبالً طور که بِل و کریدل اشاره دارند، فراکسیونآن

ساس ایدئولوژی شناخته میهای متفاوتها و نظریههر یک برا ه تدریج بشدند، بهشان 

ها نظراین اختالف ۲های شخصیتیِ رهبران تبدیل شدند.های فردیِ و رقابتفراکسیون

 شد، از آن جمله است جدا شدن رهبر جناح چپ، ژاندر مواردی به انشعاب ختم می

 .۱99۳در  پییِر شُوِنمان

روی و ترین دوران پیشتران مهمجمهوری میطور کلی، دوران طوالنی رئیسبه

دموکراتیک بود. مورخینِ سوووسوویالیسووم و های سوووسوویالنشووینی سوویاسووتعقب

سیال سی در ارزیابی این دوره، بهسو شکلویژه دورهدموکرا اند. همگی ی اول دچار م

صالحات ترقیمی سو ا شد، اما هرکدام خواهانهپذیرند که از یک  سیار مهمی ان ام  ی ب

 ها از یککنند. برای نمونه تمرکززداییها نیز تأکید میهای آنمحدودیت ها وبر ضعف

دهی و خاطر ضعف سازمانای و محلی را افزایش داد، اما بهمنطقه طرف اقتدار سطوح

های بسوویار به وجود آورد. مشووخص نکردنِ تقسوویم کار افقی و عمودی، سووردرگمی

همراه نبود، و سیاست قدرت بخشیدن ها با دموکراسی اقتصادی و مشارکتی کردنملی

، های کارگریطور بسیار سطحی ان ام شد، و در شرایب ضعف اتحادیهبه نیروی کار به

بهتر شووورکتبیش نه کارگران از آن بهره بردند.  با مشوووکالت و ها و  عالوه، برخورد 

ستعقب شینی از خوا ستشدهای اولیه، موقعیتِ تقویتهای برنامهن سیالی سو را ها ی 

                                                      
۱ George Ross (1995), “Machiavelli Muddling Through: The Mitterrand Years and 

French Social Democracy…p.53. 

۲ David. S. Bell, B. Criddle (2014), Exceptional Socialists; The Case of French 

Socialist Party. P. 58. 
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سئله ضعیف کرد. م شدن به حزب ت ست بود. چه نزدیک  ی دیگر رابطه با حزب کمونی

ستفاده ست را با هدف ا ستی بی زیرکانه میتران از آن بپذیریم، یا آنکمونی سیا رای را 

وحدت عمل چپ بدانیم، واقعیت این بود که با قدرت گرفتن حزب سوووسوویالیسووت، 

ست ست با خوا شد. حتی پارهتر بهای رادیکالحزب کمونی ضعیف  و  ای میترانسیار ت

کنند که برای ای اد تفرقه در میان احزاب راست، اجازه حزب سوسیالیست را متهم می

شود و فردی چون ژان ماری  سیونال تقویت  ست افراطیِ فرانت نا سمِ را داد که پوپولی

صحنه سه مطرح گردد.لُوپِن در  سی فران سیا ست هر اندازه که این انتقادات د ۱ی  ر

العاده توان انکار کرد، این اسووت که دوران میتران سووهم فوقچه را که نمیباشوود، آن

عه جام فت  یان دور دوم مهمی در پیشووور پا حال در  با این  ی فرانسوووه داشوووت. 

سوسیالیستجمهوریریاست شده بودند. میتران کمای،  ضعیف  تر از ها از هر جهت ت

سرطانی که از آغاز ری سال بعد بر اثر  ستیک  برُد و آن را ای از آن رنج میجمهوریا

 پنهان نگاه داشته بود، درگذشت.

 rupture avec le‘داری )از سووورمایه« گسوووسوووت»ی اپینه، در آغاز چرخه

capitalism’ها مطرح بود، اما دیری ( کماکان در هدف بلندمدت سووووسووویالیسوووت

شووده، ی جهانیایهی فرانسووه و تحوالت سوورمنپایید که در برخورد با تحوالت جامعه

ی اقتصادی و اجتماعی، و بهبود وضعیت شهروندان توجه عمدتاً به اصالحات و توسعه

داری کنار و نیروی کار معطوف بود، و در این فرایند، هدف بلندمدتِ گذار از سووورمایه

تر سووورمایه، اصوووالحات گیری بیشگذاشوووته شووود، و از آن بدتر در مقابل قدرت

سیال ستدموکراتیک هم سو سیا شد و به نفع  شکل  های لیبرالی و نولیبرالی دچار م

داری های فرانسوی سوسیالیسم نه بدیلِ سرمایهکنار رفت. به قولی، برای سوسیالیست

 که یکی از اَشکال آن به حساب آمد!

( کاندیدای Lionel Jospin، لیونل ژوُسپَن )۱995در انتخابات ریاست جمهوری 

شد، اما ژا ست  سیالی سو ست دیگر، حزب  شیراک در مقابلِ او و یک کاندیدای را ک 

موضووعی میانه گرفت و ژوُسووپَن را شووکسووت داد. از اولین اقدامات اصووالحات قانون 

                                                      
 همان ا، ص 55 ۱
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 ۱99۷بازنشستگی بود که با اعتصاب وسیع کارگری و اعتصاب عمومی مواجه شد. در 

رلمان را ای، پاهای اقتصوادیتر برای اجرای برنامهشویراک به امید جلب حمایت بیش

ست  شک شیراک را  ست با ائتالف با دیگر احزاب چپ،  سیالی سو منحل کرد، اما حزب 

ری وزیداد، و او را م بور کرد که با توسل به همزیستی سیاسی، ژوسپَن را به نخست

جمهوری بلکه نخسووت ها بار دیگر، حال نه در سووطح رئیسبرگزیند. سوووسوویالیسووت

 د.وزیری، قدرت دولتی را به دست آوردن

 

 نخست وزیری لیونل ژوُسپَن
سپَن از  ها و روینیز دورانی از پیش ۲۰۰۲تا  ۱99۷دوران پنج ساله نخست وزیری ژوُ

شینی ستعقب ن سیالی سو ست. بن کلیفت میهای  سه ا سد از آنهای فران ه جا کنوی

سپَن می صادی نمیژوُ ست گذاری اقت سیا شود، به دید  ستقل از اروپا تنظیم  تواند م

با همپیوندی با اروپا عمل کرد. چند اصلی که « اراده باور»نتقادی اما سازنده و شکلی ا

ست سیا شنهاد کرد که در بر آن تأکید کرد، همگی  های هدایتی بودند. وی ازجمله پی

های جوار بانک مرکزیِ اروپا، مدیریت اقتصوووادی اروپا نیز برای هماهنگی سووویاسوووت

ی ثبات و رشوود در جهت ای اد شوو ل و عاهدهی یورو ای اد شووود، و ماقتصووادیِ حوزه

یاری های بسهای همبستگی مورد ت دیدنظر قرار گیرد. دولت ژوسپَن موفقیتسیاست

شت، و به ست اقتصادی، توزیعی و رفاهی دا سیا رغمِ مشکالت مالی که با آن روبرو در 

شت ال به کار گرفت. سیاری را برای ای اد ا ست ۱ بود، منابع مالی ب سیا های مهمی از 

طور که قبالً اشوواره سوواعت کار در هفته بود، که همان ۳5که در این دولت اجرا شوود، 

ست شی از خوا تر در دوران میتران به ی اپینه بود و پیشی کنگرههای برنامهشد، بخ

های رفاهی، بهبود پوشووش بهداشووتی، سوواعت تقلیل یافته بود. در مورد سوویاسووت ۳9

ها که اسوووتطاعت پرداخت تضووومین خدمات آب و برق و تلفن برای آن مبارزه با فقر،

ی مسووکن، و افزایش میزان حداقل درآمد، و حداقِل هزینهها را نداشووتند، کمکهزینه

سیارمهم این دوره بود. م موعه صالحاتِ ب شد مزد، از جمله ا سبب  صالحات  ی این ا

                                                      
۱ Ben Clift, (2009), “Economic Interventionism in the Fifth Republic”……. P. 164. 
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ای از سوی دیگر، ژوسپَن هم پاره نابرابری در فرانسه کاهش یابد. اما که از جمله سطح

 ها را کاهش داد. های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد، و مالیاتاز دیگر شرکت

اصوالحات، ژوسوپَن هم از سووی راسوت و هم چپ مورد  یرغم همهبه خاطر و به

د، و دیدنتر خود میهای او را مانعی برای سودآفرینی بیشها سیاستانتقاد بود؛ راست

جمهوری دانسووتند. از همین رو در انتخابات رئیسها این اصووالحات را کافی نمیچپ

سید، و  ۲۰۰۲سال  شرکت کرد، حتی به دور دوم هم نر شیراک و لوُپِن  که در مقابل 

اسووتعفا کرد. یکی از دالیل آن وجود کاندیداهای پنج جریانِ دیگر چپ )سووه جریان 

سوسیالیست، و حزب کمونیست( در این تروتسکیستی، یک جریان انشعابی از حزب 

 انتخابات بود که سبب پخش شدن آرای چپ شد.

خاطر محبوبیت بیشوووتر دیگر کاندیدای ، به۲۰۰۷جمهوری در انتخابات ریاسوووت 

حزب، ِسگولِن رویال، در مقابل نیکال سرکوزی )راست میانه( شرکت نکرد. با شکست 

که فرانسوووا اوالند  ۲۰۱۲ا سووال در این انتخابات، حزب سوووسوویالیسووت بار دیگر ت

(Francois Hollande .سارکوزی را شکست داد، از قدرت دولتی خاره شد ) 

 

 جمهوری فرانسوا اوالندرئیس

ست وزیری  سیده بود، در دوران نخ ست ر سیالی سو اوالند که قبالً به دبیر اولیِ حزب 

های فراکسووویونیافت، و تالی او بر این بود تا  ژوسوووپن قدرت زیادی در درون حزب

 «اکنونت ییر هم»خود تحت عنوان  ی انتخاباتیبرنامهدر  مختلف را با هم نزدیک کند.

صه صالحی متعددی را در عر شنهادهای ا سله پی های مختلف طرح کرد، ازجمله سل

های کوچک و متوسوووب، تأکید بر یت شووورکتگذاری، تقوای اد بانک دولتی سووورمایه

ی تکنولوژی و اقتصوواد دی یتال، و حفظ کنترل و مالکیت اشووت ال و تولید، توسووعه

از اولین اقدامات  ۱ آهن، برق و پسووت.ی راههای بزرگ همچون شووبکهدولتی شوورکت

 وزیر و مقامات باالی دولت بود. افزایشجمهور، نخستاوالند پایین آوردن حقوق رئیس

                                                      
۱ Francois Hollande’s “L’agenda du changement du PS”, 

http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf 

http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf
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نابرابری کاری، افزایش  بدهی بخش دولتی نرخ بی مدی و کسوووری بودجه و  های درآ

 مشکالت اقتصادی مهمی بود که او با آن مواجه شد.

ست سیا ستخدامهای اوالند برای افزایش یکی از  شت ال، برکنار از ا ها در بخش ا

ستگی بود. از وعده ش سن بازن صلیدولتی، پایین آوردن  سنوی باز گردان های ا  دن 

 ۶۲سال به  ۶۰سال بود )پس از میتران سن بازنشستگی م دداً از  ۶۰بازنشستگی به 

سال افزایش یافته بود(. اما این کار مسئله چندانی را حل نکرد، و بسیاری از مؤسسات 

طور ها بهکردند، و بسوویاری از بازنشووسووتهها را پر نمیلزوماً جای خالی بازنشووسووته

کردند. اوالند قصووِد ها پر کنند، اِشوو ال میترقرار بود جوان وقت مشوواغلی را کهنیمه

شت و در وعده شستگی را ندا ستم حقوق بازن سی صالحِ  ی نیز اهای انتخاباتیت ییر و ا

چنین خواسووتی طرح نشووده بود، اما کاهش سوون بازنشووسووتگی نظیر دوران میتران با 

عالوه، همراه داشووت. به های سوونگینی را بهتوجه به تحوالت هِرم سوونی جامعه هزینه

های ها با سویاسوتمشوکل تنها داخلی نبود و دولت موظف بود خود را از نظر کسوری

اروپا انطباق دهد. با توجه به رشوود اقتصووادی بسوویار کم و گزاری شووورای مربوط به 

شستگی در مورد پیش شتر از حدی که اتحادیهحقوق بازن سری فزاینده و بی ی بینی ک

شستگی را در دستورکار قرار اروپا اجازه می صالحِ حقوق بازن شد که ا داد، اوالند ناچار 

کشوووور عضوووو  هیچ --EDP -- مقررات مربوط به بدهی بیش از اندازهدهد. )طبق 

ساالنه بیش از نمی صد تولید ناخالص داخلی قرض بگیرد، و م موع بدهی  ۳تواند  در

درصووود باشووود، و در صوووورت عدم رعایت مورد تحریم قرار  ۶۰دولتی نباید بیش از 

گیرد.( اوالند سووران ام ت ییراتی در قانون داد که پس از انتقاد کمیسوویون اروپا، با می

 ۱ید.ت دیدنظرهایی به تصویب پارلمان رس

بندی اعتبارات به انتخاب دولت اوالند های ردهالعمل شوورکتمشووکل دیگر عکس

سال اول، شرکت   سه را یک درجه کاهش داد،ی اعتباری فرانمودیز ردهبود. در همان 

ی اسوووتاندارد اند پور نیز ردهتبدیل کرد. سوووال بعد شووورکت  AA1به  AAAو از 

                                                      
۱ Patrick Hassenteufel and Bruno Palier, (2016), “The French Welfare System”... p.73. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/graphs/2014-11-10_excessive_deficit_procedure_explained_en.htm
https://ec.europa.eu/economy_finance/graphs/2014-11-10_excessive_deficit_procedure_explained_en.htm
https://www.france24.com/en/20121120-moodys-downgrade-france-aaa-aa1-hollande-recession-deficit-unemployment-eurozone
https://www.nytimes.com/2013/11/09/business/international/standard-poors-downgrades-france.html
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سه را کاهش داد، ها همگی مشکالت کرد. اینتبدیل  AAبه  +AAو از  اعتباری فران

  ۱تری را برای دولت فراهم آوردند.بیش

ترین اقدامات اوالند ت دید نظر در قانون کار بود. این قانون که با هدِف از متناقض

شرکتی مقابله با بیکاری، اما بهشدهاعالم ضعیت رقابتی  سخاطر بهبود و وی های فران

ترِ امکان اخراه کارگر و پرداختِ میزان کماز تصوووویب پارلمان گذشوووته بود، ازجمله 

ی روابب تری را در عرصووههای بیشی خدمت را تسووهیل کرد، و انعطافپادای خاتمه

های رغم اعتراضوووات وسووویع اتحادیهوجود آورد. بهکارگر و کارفرما به زیان کارگر به

 کارگری، اوالند این قانون را از تصویب گذراند.

ی نیز در سوویسووتم مالیاتی دنبال شوود. از جمله برنامه اصووالحات متعددی دیگری

 هایهای باالتر از یک میلیون یورو که با شووکایتدرصوود مالیات بر درآمد ۷5برقراری 

ای ثروتمندان ، پاره«باال»های العمل به مالیاتحقوقی مختلف روبرو شووود. در عکس

ساس  سه را ترک کردند. بر ا سومین یک گزاریفران سه از نظر خروه میلیونرها  ، فران

سال  سرمایه ۲۰۱۳کشور در جهان بود، و در  سال قبل  ی خود را از درصد باالتری از 

اهش داد. ت ییراتی ها را کدر واکنش به این اوضاع، دولت مالیات ۲کشور خاره کردند.

سرمایهنیز در نظام بانکی متکی بر جدا کردن بانک  گذاری دنبال و برایهای ت اری و 

های خارجی، های فرانسووووی در مقابل خطر قصوووور بازپرداخت واممحافظت از بانک

 ۳مقررات جدیدی وضع کرد.

صادی فراوان همراه ی رئیسسالهدوران پنج شکالت اقت بود، و جمهوری اوالند با م

های رغم ابتکارمسووائلی که در آغاز کاری با آن مواجه بود، تشوودید شوود. از جمله به

شرکت ستخدام جوانان، بیکاری افزایش متعدد، از جمله دادن نوعی یارانه به  ها برای ا

                                                      
۱ -https://www.france24.com/en/20121120-moodys-downgrade-france-aaa-aa1-

hollande-recession-deficit-unemployment-eurozone  

 - https://www.nytimes.com/2013/11/09/business/international/standard-poors-

downgrades-france.html 

۲ https://www.france24.com/en/20150808-france-wealthy-flee-high-taxes-les-echos-

figures 
۳ Michel Goyer and Miguel Glatzer, (2016), “Globalization: French Ambivalence as 

a Critical Case”, in Robert Elgie, et.al. French politics….. p.165. 

https://www.nytimes.com/2013/11/09/business/international/standard-poors-downgrades-france.html
https://www.france24.com/en/20150808-france-wealthy-flee-high-taxes-les-echos-figures
https://www.france24.com/en/20150808-france-wealthy-flee-high-taxes-les-echos-figures
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خاطر یافته بود. او نیز نظیر دیگر رهبران حزب سووووسووویالیسوووت در قدرت، هم به

له حت فشووووار و حم حاتش ت به یاصوووال عدمراسووووت، و هم  یت و خاطر  قاطع

شد، و از ی چپ بود. هر سال از محبوبیت او کاسته میهایش، مورد حملهنشینیعقب

شوورکت نکرد. دوران او با مسووائل سوویاسووی دیگری ازجمله  ۲۰۱۷این رو در انتخابات 

های تروریسوووتی در پاریس همراه بود، که جریانات ی پناهندگان و نیز حملهمسوووئله

ویژه راست افراطی از آن استفاده کردند. حزب سوسیالیست هم روند نزولی ت و بهراس

داد، و کاندیدای حزب سوسیالیست ها پیش آغاز شده بود ادامه میخود را که از سال

در انتخابات رئیس جمهوری، بِنوا آمون، با آن که از منتقدِینِ اوالند از جناح چپ بود، 

ماکرون از حزب  در دور اول نفر پن م شووود، و ئل  مانو به»ا ، حزبی «پیشجمهوری 

رو و لیبرالی که خود ای اد کرده بود، و ژان ماری لوپن از راسوووت افراطَی فرانت میانه

شد، برای  سال برگزار  سیدند. انتخابات پارلمان نیز که همان  سیونال، به دور دوم ر نا

ست فاجعه بار بود، و با آن سیالی سو سه حزبِ چپِحزب  میانه ائتالف کرده بود،  که با 

 رسید.  ۳۰های حزب به کرسی را از دست داد، و تعداد کرسی ۲8۶در م موع 

 

 (FI« )ناپذیری تسلیمفرانسه»(، و جریاِن PG)« حزب چپ»

( Jean-Luc Melenchonجناح چپ به رهبری ژان لوک ماِلنشون ) ۲۰۰8در سال 

شون بر این شعاب کرد. مالن سنتی توان  از حزب سوسیالیست ان اعتقاد بود که احزاب 

های جدید و موازی آن جریانات باید به اند و سووازماندهی را از دسووت دادهسووازمان

ند. او در  تأکید بر PG, Parti de Gauche« )حزب چپ» ۲۰۰9وجود آی با  ( را 

سوسیالیسمِ دموکراتیک و اِکوسوسیالیسم به وجود آورد. این جریان با ائتالف با حزب 

را به  (Front de gauche« )ی چپجبهه»یسوووت و چند جریانِ چپِ دیگر کمون

سی حزب چپ و جبهه ست، و در این جا وجود آورد. برر سی جداگانه ای ا ی چپ برر

صه به جنبهبه شاره طور خال ست، ا شته مربوط ا صلی این نو های مهمی که به بحث ا

همراه با پالتفورمی قاطع به  ی چپ ازجمله در انتخابات پارلمان اروپا،شوووود. جبههمی

های این جبهه تعیین حد اقل حقوق و نفع نیروی کار، شوورکت کرد. ازجمله خواسووت

در صوودِ متوسووب حقوقِ در هر یک از کشووورهای اروپا، و  ۶۰دسووتمزد اروپایی برابر با 

برابر  ۲۰تعیین حد اکثر حقوق و دستمزد در سطحی بود که در هیچ شرایطی بیش از 
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شد. )با این هدف که اگر مدیران ارشد حقوق خود را باال حد اقل حق وق و دستمزد نبا

های دیگر کاهش بردند، ناچار باشند که حداقل حقوق و دستمزد را باال ببرند.( از وعده

ستگی به  ش ستگی بود. در انتخابات  ۶۰سن بازن ش سال با دریافت کامل حقوق بازن

ی انتخاباتی شد، همراه ها وارد مبارزهنیز با همین خواست ۲۰۱۲جمهوری سال رئیس

ست ضعِ مالیات با خوا صد  ۱۰۰های دیگری ازجمله افزایش مالیاتِ ثروتمندان و و در 

هزار یورو در سوووال )در رابطه با تعیین حد اکثر  ۳۶۰درآمدهای باالتر از مازاد برای 

شون در دور اول بیش از  ۱حقوق و دستمزد.( دور دوم، درصد رای آورد، و در  ۱۱مالن

سوا اوالند حمایت کند، به بی آن ست، فران سیالی سو صاً از کاندیدای حزب  شخ که م

 هوادارانش توصیه کرد که برعلیه سارکوزی، رقیب اوالند، رای دهند. 

سال  صیت ۲۰۱۶در  شخ های دیگر چپ م موعه ای از جریانات چپ را با کمک 

( La France insoumise« )یرناپذی تسلیمفرانسه»نام حزب جدیدی به -در ِشبهِ 

(FI) ست سیا سه )از جمله در خواهانههای ترقیای اد کرد و  ای را چه برای داخلِ فران

ها، محیب زیسووت، زنان( و چه خاره )از جمله حمایت رسوومی از تحریم رابطه با بانک

سراییل( پی ستا ی خود تحت عنوان های مهمی را در برنامهگیری کرد. این حزب خوا

به تصووویب رسوواند، که ازجمله عبارت بودند از ای اد جمهوری  ۲«مشووترک یآینده»

جمهور، حقِ بازخوانی نمایندگان، ل و قانون کار که توسب ششم و کاهش قدرت رئیس

نظام بانکی،  ورد ت دید نظر قرار گرفت، افزایش حد اقل دسوووتمزد، اصوووالحاوالند م

های مهم المللی ت اری، و یک سوووری خواسوووتهای بینای از قرار دادخروه از پاره

دسووت کرسووی به ۱۷، تعداد ۲۰۱۷در انتخابات پارلمانی زیسووت محیطی. این حزب 

نشوووون کاندیدا بود و از آورد. در انتخابات رئیس جمهوری همان سوووال نیز خود مال

 کاندیدای حزب سوسیالیست رأی باال تری کسب کرد.

هه  بارزترین ای اد جب چپ، یکی از  فاوت  یان مت ندین جر کاری چ چپ و هم ی 

ی جهانی بود. ای اد ی راست و سرمایهی چپ در شرایب سختِ سلطههای مبارزهجلوه

                                                      
۱ https://en.wikipedia.org/wiki/Left_Front_(France)#Platform 
۲ https://www.humanite.fr/la-france-insoumise-detaille-son-projet-et-son-calendrier-

618307  

https://www.humanite.fr/la-france-insoumise-detaille-son-projet-et-son-calendrier-618307
https://www.humanite.fr/la-france-insoumise-detaille-son-projet-et-son-calendrier-618307
https://www.humanite.fr/la-france-insoumise-detaille-son-projet-et-son-calendrier-618307
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این جریان چپ، که در واقع یک  و حضور فعالِ« ناپذیری تسلیمفرانسه»حزب  –ِشبهِ 

هر چند که اشوواره ای به سوووسوویالیسووم ندارد و از  –چپِ رفرمیسووتِ رادیکال اسووت 

ستی نیز پرهیز مینماد سیالی سو ست  --کند های  سیالی سو شرایطی که حزب  در 

فرانسه به شدت از اعتبار افتاده و در عمل به یک جریانِ لیبرالِ چپ تبدیل شده، حائز 

روی راسووت و چپ، و که حزب در مقابل جریانات راسووت، و میانهبا آن اهمیت اسووت.

داران و اقشار باالیی طبقه متوسب، در شرایب کنونی امکان کسب قدرت و نفوذ سرمایه

بینانه، مبارزه برای های غیر واقعای از خواسوووتقدرت را ندارد، اما ضووومنِ تعدیلِ پاره

ست سرمخوا ضرورت  سیع در انرژی پایدار، گذاریایههای مترقی ای از جمله  های و

و مقابله با « اوبِری»ثبات کاری و کار گسوووتری خدمات عمومی، مبارزه بر علیه بی

ی های بزرگ مالی و تکنولوژیک، مبارزه بر علیه نولیبرالیسووم حاکم بر اتحادیهشوورکت

باال می گاهی عمومی را  پا، سوووطح آ نه را برد و میارو یا چپ م نات  یا ند جر تا توا نیز 

های قوی پوپولیستی، کاربرد مفاهیم توده حدودی به سمتِ چپ بکشاند. البته گرایش

به جای حزب، دموکراسووی مسووتقیم، سوواختارهای افقی، و « شووبکه»در مقابل الیت، 

تواند در دوران انتخابات حمایت نسووبتاً زیادی کسووب ها، ضوومن آن که میامثال این

شکل دموکراتیکِ مترقی در جهت مبارزه برای تواند زمینه ی ای اکند، اما نمی د یک ت

 سوسیالیسم را پدید آورد، حتی اگر هم چنین قصدی در کار باشد.

 

 های کارگریی کارگر و تشکلطبقه

طبقه کارگر فرانسه بعد از شکست کمون، بیشتر گرایش رفرمیستی و اصالحی داشت. 

ست» سیالی سو سیون کارگران  شکل«فدرا کارگری، یک جریان کاماًل های ، از اولین ت

در آغاز  (CGTی بعدی هم تشکل بزرگ کارگری س.ژِ.تِ )رفرمیستی بود. در مرحله

های خود را از احزاب مسووتقل سوواخت، و حتی بخش بزرگی از اعضووای آن سوویاسووت

 روجای پیوسوووتن به آن، به یک حزب میانهاِس.اِف.ای.اوُ را تندروانه ارزیابی کرده و به

نزدیک شوودند. با آن که بعداً عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم س.ژ.ت به خواه جمهوری

های حزب کمونیسووت نزدیک و وابسووته شوود، بسوویاری از کارگران در دیگر اتحادیه

(، که CFDTرو فعال بودند؛ ازجمله کنفدراسووویون دموکراتیک، سِ.اِف.دِ.تِ. )میانه

ا کنفدراسوویون کارگران ای، به حزب سوووسوویالیسووت پیوسووت. یرغم آغاز رادیکالبه
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های بزرگ فرانسه است، و (، که هنوز از کنفدراسیونCFTCمسیحی، سِ.اِف.تِ.سِ )

هزار عضو دارد. کادرهای فنی  ۳۰۰( که هم اکنون حدود FOنیز کنفدراسیون اِف.اُو )

-CFEی خاص خود، کنفدراسیون فرانسوی کادرهای مدیریت )ای نیز اتحادیهو حرفه

CGC.رغم وجود کارگران رادیکال و آنارکوسوووندیکالیسوووت، طور کلی بهبه ( را دارند

رو داشته و دارند، و به احزاب بخش وسیعی از کارگران فرانسوی مواضع سیاسی میانه

ی فرانسووه نیز هسووت. دهند. این واقعیت خود انعکاسووی از کل جامعهمختلف رأی می

های خود را تعدیل کردند، سیاست های رادیکال نیز در برخورد با مسائلای جریانپاره

شکلترین نمونهکه از مهم ست های آن ت سیا ست متحد بود، که  سیالی سو های حزب 

شته، و سیاست«خودگردانی» دموکراتیک را در های سوسیال، اُتوژستیون، را کنار گذا

پیش گرفتند. البته تشوکل های رادیکال متعددی هم در مقاطع مختلف از انشوعاب از 

همبسوووتگیِ متحدِ »ه های بزرگ به وجود آمدند، از جمله جنبش اتحادیه ای اتحادی

، اما به نسووبت اتحادیه های بزرگ نقش محدود تری داشووته ۱(SUD« )دموکراتیک

 اند.

سیون سی های بزرگ اتحادیهکنفدرا سیا سه هر کدام تحت نفوذ یک حزب  ای فران

سران ام تحت نفوذ  قرار گرفتند. س.ژ.ت که از آغاز خود را از احزاب جدا ساخته بود، 

حزب کمونیسووت قرار گرفت. س.اف.س.ت که ابتدا در رابطه با حزب سوووسوویالیسووت 

شد. اِف.اُو که با کمک متحد فعالیت می سته  ست واب سیالی سو سران ام به حزب  کرد، 

امریکا به وجود آمد، تحت نفوذِ جریانات تروتسوکیسوتی قرار گرفت. با آن که از حدود 

ها از احزاب خود فاصله گرفتند، در دورانی که به حزب این کنفدراسیون ۱99۰ی دهه

ست سیا صل بودند،  ضع متعدد آنمت ستقالل این اتحادیههای حزبی و موا ها و ها به ا

 ها بسیار صدمه زد.حتی میزان عضویت کارگران در آن

 رغم وجود پنج کنفدراسوویونِی بسوویار مهم در فرانسووه این اسووت که بهمسووئله

های مختلف خود را دارند، سووطحِ عضووویت ها و اتحادیهکارگری که هریک فدراسوویون

یا نسبت شاغلینِ عضو « ایتراکم اتحادیه»طرز حیرت آوری پایین است. ای بهاتحادیه

                                                      
۱ Denis Pinguad, (2000), La gauche de la gauche, Seuil.  
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یان ترین حد در اروپا و در ماتحادیه یا سندیکا به نسبت کل شاغلین، در فرانسه پایین

شرفته شورهای پی سرمایهک ست. طبق ترینداری، و از پایینی  آمار ها در کل جهان ا

سب دههالمللی کارسازمان بین صد بود، )در  9ی نود کمی باالتر از ، این رقم در اوا در

سه با به سوئد، 9۱عنوان مثال حدود مقای صد در صد در آلمان، حدود  ۲8حدود  در در

در فرانسووه در  ۱درصوود در بریتانیا در همین زمان(. ۳۲درصوود در هلند، و حدود ۲5

آخرین آمار های اخیر این درصووود کمابیش در حد قبلی در نوسوووان بوده و طبق دهه

سعههای سازمان همکاری صادی و تو سالِ  اقت صد کاهش یافته  8/8، به ۲۰۱8در  در

 ۱۱حدود  ۲۰۱۶ای در عضویت اتحادیه، متوسب بررسی وزارت کار فرانسهدر  ۲است.

درصوود و در  ۱9درصوود تخمین زده شووده، که این درصوود برای بخش دولتی بیش از 

ست. درصد عضویت برای زنان نیز کم 8بخش خصوصی بیش از  تر از مردان، درصد ا

سال، به ۱۰حدود  سی  صد، و برای جوانان زیر   ۴مراتب کمتر یعنی حدود کمتر از در

ای واقعیت تلخی اسووت که جنبش دم رشوود و افتِ عضووویت اتحادیهع ۳درصوود اسووت.

ی جهانی و ت ییر و تحوالت نظام کارگری در همه جا بر اثر افزایش قدرت سووورمایه

ست، چنانداری، با آن روبهسرمایه صد که در همین چند دههرو بوده ا ی اخیر این در

شاره شد،برای کشورهای دیگر نیز که در باال به آن با اُفت شدیدتری همراه بود، و  ها ا

درصد، و در  ۱۶درصد، در هلند به  ۱۶درصد، در آلمان به  ۶۴برای مثال در سوئد به 

المللی کار، عوامل درصوود تنزل یافته اسووت. طبق گزاری سووازمان بین ۲۳بریتانیا به 

ش ای عبارت بوده اند از اُفتِ اشووت ال در بخی تشووکلِ اتحادیهی کاهش فزایندهعمده

های قانونی از حقِ تشووکل، و دولتی، اُفتِ اشووت ال در بخش تولیدی، تضووعیفِ حمایت

یت ییرات ترکیب نیروی کار بر اثر کاربرد تکنولوژی د های جدید و دی یتال. البته با

                                                      
۱ ILO Report, http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_008032 

۲ https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD 
۳ Le Figaro, “Les Francais de moins en moins syndiques”, 

https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/09/20002-20181009ARTFIG00256-le-

taux-de-syndicalisation-des-salaries-francais-continue-de-baisser.php 
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شت که به سیونتوجه دا شکل، کنفدرا صد پایین ت سه از نظر رغم در های کارگری فران

 اند.باقی ماندهسیاسی بسیار قدرتمند و پرنفوذ 

تنها در به قدرت رساندن حزب یا احزاب وجود جنبش کارگری قوی و متشکل نه 

مترقی نقش مهمی دارد، بلکه در حفظ چنین دولتی در مقابل فشووار راسووت و احزاب 

ده ایفا کننتر، نیز نقش تعیینهای رادیکالطرفدار سرمایه، و فشار برای اِعمالِ سیاست

بزرگ حزب سوسیالیست فرانسه این بود که پایگاه چندان قوی  هایکند. از ضعفمی

در میان کارگران نداشوووت، هرچند که پیوسوووتن بخش وسووویعی از اعضوووای حزب 

سیون سِ.اِف.دِ.تِ. آن را در موقعیت بهتری قرار داد، با  ست متحد و کنفدرا سیالی سو

ماند. تالی ی کارگر باقی تری از طبقهاین حال این ضوووعف در رابطه با بخش وسووویع

ویژه در میان زنان و نیروی کار جوان بسووویار تر این نیرو بهحزب برای جلب وسووویع

سریع طبقه سی محدود بود. واقعیت دیگر نیز رشد  سیا ی متوسب جدید و رشد نفوذ 

ها های آنهاشان بود، و حزب سوسیالیست ناچار بود که به خواستاین اقشار و تشکل

شد. طبقهی به طبقهترنیز بپردازد و توجه کم شته با سب جدید نی کارگر دا یز ی متو

طور که اشاره شد، برکنار از این که شد، و همانهای مختلف سازماندهی میدر تشکل

های کادرهای حرفی ای خود را دارند، های کارگری تشکلهریک از دیگر کنفدراسیون

سوی کادرهای مدیریت، س.اف.اُ سیون فران  یرت و نفوذ فزایندهس.ژ.س، و قد-کنفدرا

 هاست.آن یکی از این نمونه

سیالبه سو ستی و  سیالی سو صه، جنبش  سیر طور خال سه در م دموکراتیک فران

ای و های فراوانی را در مقابله با مسوووائل داخلی، منطقهوخیزطوالنی حیات خود اُفت

یاالمللی ت ربه کرد، و در چندین نوبت در جمهوریبین در  های مختلف فرانسووووی 

تمامی در دسوووت داشوووت، و برای مدتی طوالنی قدرت سوووهیم شووود و یا قدرت را به

ضعفمهم سه بود. اما به خاطرِ  سی فران سیا شکالت درونی و موانع ترین حزب  ها و م

به خارجی،  قدرت و نفوذ خود را از دسووووت داد. از نظر مختلفِ داخلی و  تدریج 

سرمایهی خود، یهای اولیهایدئولوژیک نیز با آرمان صلعنی گسست و گذار از  ه داری فا

 داری و لیبرالیسم نزدیک شد.سرمایهگرفت و به اصالح 

*** 
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 هاای درسپاره

ای  های سوسیالیستی اروپا، ضمن پارهجنبش سوسیالیستی فرانسه نظیر دیگر جنبش

ها، از آغاز در مورد های خاص خود را نیز داشووت. نظیر دیگر جنبشتشووابهات، ویژگی

سم ترکیبی از دیدگاهچگ سیالی سو ستی در کار بونگی نیل به  ود. های انقالبی و رفرمی

ستدرگیری شعابهای انقالبیون و رفرمی درپی را به جنبش تحمیل کرد. های پیها ان

ی کمونیسوووتیِ ی طرح برنامهحزب کارگر فرانسوووه افتخار این را داشوووت که مقدمه

ی رفرمیسوووتیِ ود، در تدوینِ برنامهای را شوووخصِ مارکس دیکته کرده بحداکثری

شت، آن را مورد تأیید قرار داده و در مقابل انقالبیون از آن  حداقلی آن نیز همکاری دا

 دفاع کرده بود. 

های جنبش فرانسوووه این بود که از آغاز صووودای غالبِ رهبران جنبش، از ویژگی

پاره له ژورِس، بلوم و بروس(  انقالبیون نیز ای از صوووودایی رفرمیسوووتی بود )ازجم

در مواردی هر دو جریان با  )رادیکالیسووومِ خود را تاحدی تعدیل کردند )گِد، و وَیان.

شتند. ای اد اِس.اِف.ای.اوُ از وحدت دو جریان رادیکال و رفرمیست  یکدیگر همکاری دا

 ی بارزی از این همکاری بود.نمونه

شد  ه این جنبش ت زیهدنبالِ انقالب اکتبر روسیهای مشابه، بهنظیر دیگر جنبش

ست ستو کمونی سیالی سو سم از  شوی شدند. اما این جدایی به های طرفدار بل ها جدا 

سبت ت ربه ستن سیالی سو سوئد، برای  شورها از جمله آلمان، هلند، و  های ی دیگر ک

شکل سوی م ست، وتر بود. بخش بزرگی از بدنهآفرینفران شعاب پیو شکیالت به ان  ی ت

ها در دوران جنگ دوم، حزب ی قهرمانانه کمونیستدنبال مبارزههی بعدی بدر مرحله

الیا، و تا جز ایتمراتب قدرتمندتر از دیگر احزاب کمونیست اروپا بهکمونیست فرانسه به

 ها بود. تری برای سوسیالیستها رقیب مهممدت

توان از جنبش سوسیالیستی فرانسه آموخت، پیچیدگِی های مهمی که میاز درس

ست. همانی رابطهسئلهم سیونی حزب و اتحادیه ا شد، کنفدرا شاره  های طور که ا

سی قرار گرفتند، و با آن بزرگ اتحادیه سیا سه هر کدام تحت نفوذ یک حزب  ای فران

ست که  شک نی صدمه دیدند.  ستگی پایان دادند، اما در این رابطه  که بعداً به این واب

های کارگری برای هر دو طرف بسیار ر و تشکلی کارگرابطه بین احزاب طرفدار طبقه

ضووروری اسووت، اما این رابطه نباید به اسووتقالل تشووکل کارگری لطمه زند. در بحثِ 
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تنها از دولت، بلکه از احزاب های مسووتقل کارگری، این اسووتقالل نهضوورورتِ تشووکل

 سیاسی نیز باید مورد نظر باشد.

، سووطح پایین تشووکل، و وجود ی کارگرها و طبقهدر رابطه بین سوووسوویالیسووت

ها ی کارگر را دچار مشکل ساخت. سوسیالیستهای رقیب، جنبش طبقهکنفدراسیون

سیج هر چه بیش شینیتر کارگران تالی الزم را نکردند، و عقبدر ب طه ها رابهای آنن

ضعیفهای پایین طبقهبا کارگران و الیه ضعیف و  سب را  ه طور کتر کرد. همانی متو

بدون فشارِ جنبش کارگری و اقشار دموکراسی سوئد نیز صادق بود، د سوسیالدر مور

هایش دموکرات را برای اجرای برنامهی متوسب که حزب سوسیالپایینی و میانی طبقه

ست سطح خوا شار گذارد و مدام  ست و در ف ها را باال بَرَد، این حزب در مقابل ه وم را

روی و دادن تر به راسووتتر و بیشای، بیشموقعیت مسوولب سوورمایه و احزاب وابسووته

 امتیاز به سرمایه ادامه داد و خواهد داد.

ها در مقاطعی ی فرانسه، سوسیالیستسال حضور در جامعه ۱۳۰در طول بیش از 

که یا در قدرت سهیم شدند و یا قدرت سیاسی را در دست داشتند، از نخست وزیری 

سپن، رُوکار، ستبلوم، گُووَن، رامادیه، و موله تا ریا جمهوری میتران، نخست وزیری ژو

جمهوری اوالند، اصووالحات بسوویار مهمی در جامعه فرانسووه به نفع و سووران ام رئیس

های فراوان و نیروی کار و رفاه و تأمین اجتماعی مردم فرانسووه ان ام دادند. اما ضووعف

 د.تر شقاطعانه تر وهای جدیموانع درونی و بیرونی بسیاری مانع از پیشبرد سیاست

ی جهانی و رشوود گسووترده ترین این موانع، قدرت گرفتن فزاینده سوورمایهاز مهم

ترین دریافت کنندگاِن مارشووال که فرانسووه یکی از بزرگ داری بود. از طرحسوورمایه

روپا، ی اهایش بود، و شرط و شروط استفاده از آن، گرفته تا پیوستن به اتحادیهکمک

مان ت ار عد سووواز هادو ب هانی و دیگر ن یهت ج ما لتهای سووور هانی، دو های ی ج

ست ناچار بودند که در قالب محدودیت سیالی ستسو سیا های خود را به های ناگزیر، 

یه حاد ند. ات که میپیش بر پا  بهتوانسوووت )و میی ارو ند(  هاد فراملی توا یک ن عنوان 

اقداماِت خواهانه را در سوووطحی بسووویار وسووویع به پیش برد و های ترقیسووویاسوووت

ی های عضو را تسهیل و تسریع کند، بر اثر قدرت گرفتن سرمایهی دولتخواهانهترقی

های ی نولیبرالیسووم، خود به مانعی برای پیشووبردِ سوویاسووتمالی جهانی و سوولطه
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شد. وجود چنین نهاد فراملیَ بزرگ و قدرتمندی خواهانه دولتترقی ضو تبدیل  های ع

داری و استقرار سوسیالیسم شت )و دارد( که گذار از سرمایهرا دای آنحتی توان بالقوه

تا حد زیادی در منطقه ناقض و بنرا  ما ت بسوووتِ ی مهمی از جهان عملی سوووازد. ا

های رادیکال و مترقی در کشوورهای عضوو ی اروپا این بوده که مادام که دولتاتحادیه

مترقی تبدیل شووود، و مادام که تواند به نهادی روی کار نیایند، این نهاد فراملی نمیبه

ی حیات دهد، هیچ دولت رادیکال و های موجودِ نولیبرالی ادامهاین اتحادیه با سیاست

ی فعالیت نخواهند بود. اضووافه شوودن مترقی در کشووورهای زیر نفوذ آن قادر به ادامه

های ی بارزِ شووکسووتِ فاحشِ سوویاسووتکشووورهای اروپای شوورقی، که هریک نمونه

مراتب ی اتحادیه اروپا را بهروانههای راستیِ سبک شوروی بودند، سیاستسوسیالیست

المللی سووورمایه نیز های بینی اروپا، نهادهای اتحادیهتقویت کرد. برکنار از محدودیت

دموکراسووی فرانسووه بودند، ازجمله های سوووسوویالبرد برنامهمانع بزرگی برای پیش

بندی اعتباری در همان سال های ردهوسب شرکتی اعتباری فرانسه تآوردن ردهپایین

داران اول به قدرت رسووویدن فرانسووووا اوالند. از سووووی دیگر با افزایش نفوذ سووورمایه

سوی، توان مقابله ستها با دولتی آنفران سیا خواهانه را به پیش های ترقیهایی که 

ا شوودند، و یا در هبردند، افزایش یافت، و در موارد متعدد یا مانع از این سوویاسووتمی

ی خود خاره شدند و ها بسیاری از صاحبان سرمایه یا با سرمایهمقابل افزایش مالیات

های خود را به دیگر کشورهای اروپایی و فراسوی آن، انتقال یا بخش مهمی از سرمایه

 دادند.

شتند، که البته  شودنی نیز دا سه خطاهای نابخ ست فران سیالی سو پاره ای رهبران 

ستزننده ترین آن ادامه سیا سه بود. در دوران ی  ستی فران ستعماری و امپریالی های ا

ستن به جنبش سلطه شی، و چه تعلل در پیو سم نیز چه در رابطه با دولت وی شی ی فا

ها عالوه بر صدماتی که از یالیستسوسضد فاشیست، اعتبار زیادی را از دست دادند. 

فاشوویسووم در دوران جنگ جهانی دیدند، در مقاطع بعدی با ظهور پوپولیسوومِ راسووت 

اند. امواه مهاجرتی از کشوووورهای افریقایی و ها مواجه بودهافراطی و نوفاشووویسوووت

خاورمیانه از یک سووو و افزایش مسووائل و مشووکالت نیروی کار در داخل فرانسووه براثر 

راست  هایهای مناسبی را برای پوپولیستای نولیبرالی از سوی دیگر، زمینههسیاست
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ند بخش بزرگی از نیروی کار و مردم فرانسوووه را به به وجود آورده، وآنها توانسوووته ا

 های مخرب خود جلب کنند.سیاست

تر راسووت و راسووت افراطی، جریانات چپ فرانسووه، در مقابلِ قدرت گرفتن بیش 

تر و های بیشی که با یکدیگر همکاری داشوووته و دارند، با انشوووعابجز در مواردبه

 ها و مقابله با یکدیگر، تضعیف شدند. خصومت

ست چه که سووسویالیسوتبر کنار از موانع عینی، آن های فرانسووی را دچار شوک

های دموکراتداری بود. سوووسوویالها به ایدئولوژی سوورمایهسوواخت، تسوولیم شوودنِ آن

سوی نظیر  سیالفران سوئد،دموکراتسو ست های  سیاری از خوا های ضمن حفظ ب

داری را ی پسووواسووورمایهخواهانه، هدفِ نهایی گذار به جامعهخواهانه و عدالتترقی

سرمابه صالحِ نظام موجود  سوئد داری تبدیل کرد. همانیهتدریج به ا طور که در مورد 

ه و اوضاع و احوالی ک توانستند در شرایبنیز اشاره شد، این بدان معنی نیست که می

سند، بلکه توجه دادن به این به آن سم بر سیالی سو شد، در دوران کنونی، به  شاره  ها ا

از  ار طوالنیِ گذاربدون داشتنِ هدفِ سوسیالیسم، حرکت در مسیر بسی»باور است که 

  ۱«یاب خواهد بود.نظام موجود حرکتی کور و بدون در دست داشتن یک جهت

ی رادیکال و شووعارهایی رادیکال معنی داشووتن یک برنامهرادیکالیسووم نیز تنها به

ضع رادیکالنیست. چرا که  شعارها و طرح موا تر و تندتر بتواند در این اگر قرار بود که 

ضوود »(، حزب FIداشووته باشوود، تشووکلِ چپِ ژان لوک مِالنشووون )شوورایب موفقیت 

های ( فیلیپ پوتو که از رهبران مهم کارگری و از کادرNPA« )کاپیتالیسوووتِ جدید

حزب »)که بعدا به اِن. پ.آ تبدیل شووود( بود، یا « ی کمونیسوووتی انقالبیاتحادیه»

( ناتالی آرتو، و یا جریانات آنارشیست و آنارکو LOلوت اووریه )« ی کمونیستیِاتحادیه

نی ی مدترین نفوذ را در میان نیروی کار و در جامعهبایسووت بیشسووندیکالیسووت، می

فرانسه داشته باشند. با آن که وجود جریانات چپِ رادیکال در مقابل گردی به راستِ 

شته و دارند، این رادیکالیسمدموکراتسوسیال برای آن که بتواند  ها نقش مهمی را دا

ها باشد و باید به شکلی بهینه و اُپتیمم تواند خیلی دور از واقعیتموثر واقع شود، نمی
                                                      
۱ https://pecritique.com/2019/11/15/حزب-سوسیال%E2%80%8C-دموکرات-سوئد-از

 /سوسیالیسم

https://pecritique.com/2019/11/15/حزب-سوسیال%E2%80%8Cدموکرات-سوئد-از-سوسیالیسم/
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ست حزب اف.ایطرح گردد.  سقفِ حد اکثر حقوق و تعیین   مثال تحقق خوا در مورد 

داری جهانی خالی ی سرمایهدرصد بر مازاد آن، در شرایب امروزی سلطه ۱۰۰مالیات 

دارتر ی اروپا مطرح شد، معنیاین شعارِ اِف.ای زمانی که برای اتحادیه ل نیست.از اِشکا

اعظم ها بلکه بخش بود، اما نه برای فرانسوووه، چرا که به معنی خروه نه تنها سووورمایه

سیار سطح باال از فرانسه خواهد بود. تردیدی نیست که روزی چنین در  متخصصین ب

شووود، و آن زمانی اسووت که در بخش وسوویعی از آمد حداقل و حداکثری باید تعیین 

های مترقی به روی کار آمده باشوووند و بتوانند چنین کشوووورهای پیشووورفته، دولت

های این جریان چپ از آن جمله که نه حزب، سیاستی را تحمیل کنند. دیگر خواست

ستقیم توده سی م ساً نه نمایندگی، بلکه دموکرا ر دها و کنترل کارگری باید امور را رأ

شعار ست گیرد،  شنفکر رُمانتیک را که کاری با د ست که تنها عده معدودی رو هایی ا

 شود. کند، و جدی گرفته نمیواقعیات تلخ و سخت امروز ندارند، شاد می

ار، ی کی نیروهای راست و تضعیفِ جبههی مهم در مقابله با قدرت فزایندهمسئله

ی فرانسه است. چنانچه در نی در جامعهاتحاد عمل جریانات چپ برای ای اد ضد هژمو

شد،  ضدِ هژمونی در جامعهموارد دیگر نیز تأکید  سب  شیوهک های ی مدنی، خود به 

ندهی در تشوووکل ما ها، و دموکراتیزه کردن ها و درجنبشها، در محلهجدید سووواز

 ها نیاز دارد.ها و اتحادیهساختارهای سنتی بوروکراتیک حزب و کنفدراسیون
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 معرفی سیمای حماسی پرومته.1

 

 .«ترین قدیس و شهید تقویم فلسفی استپرومته برجسته»

 ۱۸۴۱مارکس 

 

ر د« گوته»کند؟ کیستتت که گونه از او یاد میای که مارکس اینپرومته کیستتت این

ای وصتتا او شتتیر می ستتراید و بتهووش برایو اورتور می ستتازد؟ این موجود استت ور 

 (Aeschylus)ریستتلولو  ستتال پس از رفرینو او در ترایدی  ۲۵۰۰کیستتت که 

 شه دارد؟حضوری زند  و پرمناق ۱هنوز در ادبیات جهانی و نیز در ایراش

میرفی ریستتلولو  اجاز  دهید برای شتتروپ پرومته را با گزید  هایی از زباش دود 

  :کنیم

ستههمرا زیر رسماش ب» سبب مهرورزی به ردمیاش، هاند. بزنجیری سلت و جانکا  ب

ایزدانی که به بارگا  وی  یبلت و اسیر هستم. دشمن زئو  و منفور همهایزدی نگوش

 پیروزی یبهروزی سرنوشت از رش زورمنداش نیست، و اندیشه، سرچشمهاند. را  یافته

دید  نبود، و درستتر می انستتاش رن  یروی در اندیشتتههیچهو توانایی استتت. زئو  ب

شه نپروراند که نژاد او را تبا  کند. م ضدّبا چنین اندی ستاش نبودم. پس به  و ا ای همدا

 .«ادش رهاندمایستادم و ردمیاش را، از نیستی و فرو افت

 :پردازدسپس به برشماردش عملکرد و دستاوردهای پرومته میریسلولو  

مرگ رهاندم، امید ناپیدا را در جاش رناش نهادم، و  یمن ردمیاش را از اندیشتتته»

مه کت رش ه ناش کردم. رری و از بر بت رتو را ن ار ر هد  ستتتپس موه ها را دوا هنر

شند های رجری و کار گیرند. از دانههو درد را ب رمودت. من به رناش رمودتم که بیندی

ستند. زیر زمین، در زوایای یرف و تاریک غارها میهنر دروگری هیچ نمی ستند. دان زی

تا ناش رمودتم. ستتتپس کار طلوپ و غروب ستتت به ر عداد را که ستتتررمد رگاش را  بر ا

 یهیاد ستپردش چیزها را، که سترچشتمههاستت، و ترتیب حروف و توانایی بدانستتنی

جای هها نمودم. نلستتتت من بر چارپایاش زین و پالهنه نهادم، تا بهاستتتت بداشدانو
                                                      

شت رای نامرادم، که کالغاش بیمن پرومته»شاملو: « هوای تاز »، در کتاب «شیر تنهایی»نگا  کنید به  ۱  ا، سرنو

 .«امای جاوداش گسترد سفر 
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 .«انساش بارهای گراش را بردارند

 :دهد کهسپس ادامه می

ترها ردمیاش در بیماری، هیچ دارویی نداشتند، نه که پیوتر از همه رشاما شگفت»

ست نهند و نه  شند. از بیغذایی که بلورند، نه مرهمی که بر پو دارویی شربتی که بنو

شتتتاش کردم و بیماری بلو رگا که من از ادتالط داروهای درماشدادند تا رشجاش می

ستو  رمد. رش ست، از های که زمین بگا  گنجینهب داطر ردمی در دل دود نهاش کرد  ا

رزانی ها را ادانو یکه پرومته همهمفرغ و رهن و سیم و زر دبر دادم. سلن کوتا  رش

 ۲«.ردمیاش داشت

گری انقالبی رید، پرومته طغیاشبرمیریستتتلولو  طور که از کالم دود پس هماش

دواهی و شورد. روایت او نماد بارز تیارض دودکامگی با رزادیاست که علیه زئو  می

تاش( )ایزدس« المپیا»مبارز  برای رهایی انساش است. بنابراین وقتی دبر ربودش رتو از 

  یواستتت ههدستتتتور می دهد تا ب (Hermes) رستتتد، به هرمسزئو  میبه گوش 

ستو » سر قله (Hephaestus) «هف قاف )در قفقاز( برد  و او را در  یپرومته را بر 

دورد اما جگر او از نو رمد و جگر او را میای به زنجیر کشد. هر روز کرکسی میصلر 

 !رنجی ابدی شد  بودساش پرومته محکوم به عذاب و رویید. بدینمی

استتتت. ریستتتلولو   یگانههای ستتتهیتنها یکی از تراید« پرومته در زنجیر»اما 

ر او هستتتتند که مفقود گ، دو اثر دی«رستتتتهی از بند پرومته»و « روررتو یپرومته»

شم اند. اتفاقاًشد  شایو چ ضر گ ضل گفتماش حا اندازی به روی رهایی پرومته در می

 .زنجیر است

 آیسخولوسآشنایی مارکس با - ۲

شد ، دربار  یهایی که تاکنوش دربار زندگینامه شته  شنایی او با  یمارکس نو زماش ر

های درستتی که کال د. قدر مستتلم ایندهدستتت نمیهاطالپ دقیقی بریستتلولو  

، شامل تاریخ کالسیک، ادبیات «تریر»( در شهر ۱۸۳۰ - ۱۸۳۵مارکس در دبیرستاش )

لط مستتت ویژ  التین و یونانی بودند. مارکس به زباش التین کامالًههای دارجی بزباشو 
                                                      

 ۱۳۹۸ی شاهرخ مسکوب، انتشارات فرهنه جاوید، برگرفته از ترجمه۲ 
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 .لواند و بنویسدبرا راحتی رشتوانست بهشد  بود و می

ن را  یافت و پس از یک ستتال به دانشتتگا  برلن به دانشتتگا  بُ ۱۸۳۵او در اکتبر 

یر ویژ  استتاطهر انستتانی ببه امو هایی که در دانشتتگا  بن برداشتتته بود کالًرفت. کال 

ه پیوست ک« کلوپ شیرا»جا به یوناش باستاش و تاریخ هنر ادتصاص داشتند. او در رش

ن یکی از مراکز اعتراضات دانشجویی بود . بُشدش سیاسی میعین حال شامل فیاال در

و بسیاری از دانشجویانو دستگیر شد  بودند. در این دور  از زندگی مارکس دفترهای 

سبتاًهاز او بشیری  شت. او حتی یک رماش ن شارش را دا صد انت ست که ق  جا ماند  ا

سیاق  سبک و  ستارهایی به  شته و ج شید  «دیالوگ»کامل نو های افالطوش به قلم ک

جا وارد مبح ی در این جا که گفتماش حاضر مربوط به موضوعی دیگر است،بود. )از رش

شویم. کافی است بدانیم به احتمال قوی نمیهای مارکس ها و ترجمهدرمورد رثار، نامه

 (.  بودشدرشنا ریسلولو    است که مارکس با وردر همین د

 ینامهالتحصتتیل می شتتود. پایاشاز دانشتتگا  برلن فارغ ۱۸۴۱مارکس در ستتال 

نشتتانگر وستتیت و  -« طبییت دموکریتو  و اپیکور یتفاوت فلستتفه» -دکترای او 

ندیشتتمنداش عصتتر باستتتاش و نیز زماش دود استتت. یرفای دانو مارکس نستتبت به ا

تواند ریشه های فکری رنچه نویس رش میها و پیونامه، یادداشتدقیق پایاش یم الیه

 .شناسیم بر ما نمایاش کندمی« مارکسیسم»به نام را 

سم »گذاراش یکی از پایه Moses Hess (۱۸۱۲ – ۱۸۷۵موز  هس ) سیالی سو

ست که هم ب« رلمانی سنی و هم بها شتههلحاظ  شهرت و نو تواش او را هایو میلحاظ 

در ا مارکس رکسوتاش مارکس به حساب رورد. وقتی او برای نلستین بار یکی از پیو

در نامه ای به  هسشود. کند دچار حیرت مییکی از مجامع سوسیالیستی مالقات می

باخ لد اوئر مارکس را  ۱۸۴۱در یوئن  (Berthhold Auerbach) دوستتتتو برتو

سزایی در من گذاشت. دود را هثیر بأاو پدید  ای است که ت»کند: گونه توصیا میاین

سوف رماد  کن تا برجسته سل کنونی را مالقات کن - یشاید یک نابغه -ترین فیل ی. ن

تصتتور کن روستتو، ولتر،  …دکتر مارکس )نام میبود من( هنوز بستتیار جواش استتت

ها را در وجود یک فرد واحد را؛ ستتتپس همگی رش لستتتینه، هولباخ، هاینه و هگل
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 ۳«.ماحصل رش دکتر مارکس است …ترکیب کن

کند مقایستته کنیم چه پرومته را با تصتتویری که مارکس از دود ترستتیم میچناش

داطرات همستتتر  یدو پی ببریم. در دفترچهشتتتاید بتوانیم تا حدی به شتتتباهت رش

شته ستفالن نو شد  باقی ماند  « رافاتاعت»ای که به مارکس، جنی و مارکس میروف 

ال و پرستتو دانوادگی ؤاستتت. در یک ستت ۱۸۵۶استتت که تاریخ نگارش رش ستتال 

دهد: ترین شتتاعرت کیستتت؟ پاستتخ میدرحضتتور ددترانو از او می پرستتند: محبوب

چه از رش بیزاری؟ بندگی؛ قهرمانت کیستتتت؟ ، شتتتکستتتپیر و گوته. رشریستتتلولو 

ات؟ تکریم فالکت یات؟ مبارز  کردش؛ اید دوشتتتحالی یستتتپارتاکو  و کپلر؛ اید ا

ای نیست که نسبت به رش بیگانه باشم! ات؟ هیچ موضوپ انسانیراهبردی یکردش؛ اید 

 (۴۲:۵۶۷)مجموعه رثار؛ 

به  مارکس  داطر  پل الفارگ، در ریستتتلولو  تیلق  مارکس،  ماد  یدار بود. دا پا

که:  یادرور می شتتتود  ت»داطراتو  نه و گو های کامالً هاو  لب در  را  حفظ بود و اغ

ناپذیر گر دستتتتگیکرد. او دوانوها را بازگو میهایو گفتاوردهایی از رشصتتتحبت

سال شاعراش در تمام زباش سلولو  های اروپایی بود. او هر صلی یونانی ری را به زباش ا

 ۴«.دانستبشری می یجامیه یترین نابغهدواند و شکسپیر را برجستهمی

در وصتتا پرومته برجستتته ریستتلولو  مارکس از زباش را تواش رنچه درواقع می

سفه این نظر را پنهاش نمی»کار برد. هسازد در مورد دود او بمی کند. اعتراف پرومته فل

سفه و  :که ساد  من از دیل ددایاش انزجار دارم، در حقیقت اعتراف دود فل به عبارت 

صار رش برک سمانی و زمینالم ق ساش را بعلیه ددایاش ر ست که دودرگاهی ان  عنواشهی ا

سپس ادامه می۱:۳۰)مجموعه رثار؛ «. پذیرندواالترین الوهیت نمی سفه »دهد: (  اما فل

ضییت ظاهراًوجوش نامیقول بیبه جنب سا   ی شدودیم نوایانی که از و سفه اح فل

داد:  گزار ددایاشدهد که پرومته به هرمس، ددمتکنند هماش پاسلی را میشیا می

                                                      

 برگزید  از کتاب: ۳ 
S.S. Prawer, “Karl Marx and World Literature”; Oxford University Press, 1978 
۴ “Marx and Engels Through the Eyes of their Contemporaries”, Progress Publishers, 

.1972  
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کنم. م مئن باش که وضتتع دویو، ستترنوشتتت شتتوم دود را، با بندگی تو عوض نمی

( ۳۱جا، ص )هماش«. هماش بهتر که دادم این صتتلر  باشتتم تا غالم وفادار پدر زئو 

ین ترپرومته برجستتتته»مارکس چنین استتتت:  ینامهگفتار پایاشواپستتتین کالم پیو

 .«قدیس و شهید تقویم فلسفی است

 «بند رسته ی ازتهپروم»- ۳

شاعرانه شلی ) یاین عنواش درام  سی  شاعر  (Percy Shelly) ((۱۸۹۲-۱۸۲۲پر

سی سال  (نامدار انگلی ست که در سید. او در دیباچه ۱۸۲۰ا  تأکیدکتاب  یبه چاپ ر

ز دارد. در روایاتی که اریسلولو   یاو ادتالفی اساسی با پرومته یکند که پرومتهمی

سته یپرومته»بازماند  از های پار تکه سلولو   ی«از بند ر ست، پرومته یا ری رمد  ا

شه سرنگونی زئو « اندیوپیو»اش به مینی یونانی وای  یپرومتئو ، که ری ست،   ا

لذا زئو  برای پیوبینی میرا پیو ند.  مک ک ته ک گیری از چنین عقوبتی از پروم

 .کندیمور رهاسازی او از اسارت مأطلبد و هرکول را ممی

من، تیاملی بین او و زئو  صورت  یاما پرسی شلی عنواش می کند که در پرومته

یت دیگراش را تکرار مینمی چه من روا نان بازستتتتازی اثر گیرد. چ کاری جز  کردم، 

سلولو   یشد گم شومی که ری انجام نداد  بودم. اما من درحقیقت از چناش عاقبت 

سند شتی دهد نادر صورت اهمیت مینوی و  ظالم را با قهرماش ر بودم، چراکه در این 

 .رفتادالقی رن  و پایداری پرومته ازبین می

داصتتی به شتتلی داشتتتند. اشتتیار او در جلستتات  یمارکس و انگلس هردو عالقه

ست سی محبوبیت بها دواند  میچارتی شت. هشد و درمیاش کارگراش انگلی سزایی دا

ندشنامه»انگلس در  ندگاش او کند و میو قدردانی میاز نبوغ ا« هایی از ل گوید دوان

ثار؛ «. هستتتتندفرودستتتت طور ادص طبقات هب» ه از طور ک( رش۳:۳۸۰)مجموعه ر

همه  ۴۰ یرید، انگلس به او گفته بود که ما در دههمیداطرات النور ددتر مارکس بر

شلی در نیمهاو را می عمیقاً سته ای میتبر و بردوم قرش نوزدهم چهر  یشنادتیم.  ج

 .بود

(، پس از میرفی سیمای ۱۸۸۸« )شلی و سوسیالیسم»ای زیر عنواش النور در مقاله

ابراز می کرد که از مرگ  او دایماً»کند که انستتتانی شتتتلی از قول مارکس بازگو می
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شلی در  عیار و یکی از دورد چراکه او یک انقالبی تمامسا میأسالگی ت ۲۹زودر  

 ۵«.پیشتازاش سوسیالیسم بود

شنادت رشبا این حال نمی سارت بالفیل پرومته را نادید  گرفت و بدوش  چه تواش ا

رهایی از بند را پردادته کرد. گستتستتت با رمانتیستتم و نقد اوتوپیا به  یهستتت زمینه

ی اندازی است که مبانپرورش چشم یمنزلههمینی پشت کردش به رزادی نیست بلکه ب

کرد، می تأکیدطور که مارکس کند. هماشیریند  را در دروش زماش حال جستتتتجو م

بینی ای تجریدی پیوما جهاش را به گونه»نیستتتت. « مکتبی»بردورد ما به جهاش 

دواهیم جهاش جدیدی را از طریق نقد جهاش کهنه بازیابی کنیم. کنیم اما فقط مینمی

ز د را اجاستتت، درمقابلو زانو بزنید! ما اصتتول جدیگوییم حقیقت اینما به جهاش نمی

کنیم که از مبارز  کنیم. ما به جهاش اعالم نمیدروش اصتتول دود جهاش استتتلرا  می

اند و ما شتتیار حقیقی مبارز  را به شتتما اع ا تاش احمقانهدستتت بردارید چوش مبارزات

ما صتتترفاًمی یاًبه جهاش نشتتتاش می کنیم.  «.  کندبرای چه مبارز  می دهیم که واق

  (۱:۱۴۱)مجموعه رثار؛ 

تر اشتتار  شتتد، میضتتل گفتماش کنونی ستتهمی در گشتتایو گونه که پیوهماش

رو بازگشتتت دوبار  به دود اینی دیالکتیک رهایی پرومته استتت. ازاندازی به روچشتتم

 .ناپذیر استگری راهنما ضرورتی اجتنابعنواش واس همارکس به

 گسلدجوان زنجیر اسارت را می یپرومته - ۴

صیهمارکس  شگا  برلن و  یبردالف تو ستاداش دان شار و تهدید دانواد بها ، اشرغم ف

شگاهی و کار رکادمیک کامالً یکردش حرفهالتحصیلی با دنبالپس از فارغ الفت مل دان

ی بیندکترایو مستتتیر بیدی زندگی او را پیو ینامهورزد. گویی مضتتتامین پایاشمی

گونه که پرومته پس از ربودش رتو هماش»بود که: کرد   تأکیدجا کرد  بودند! او در رش

کند، فلستتفه نیز پس از ستتازی و مستتتقر شتتدش بر زمین میاز پردیس شتتروپ به دانه

سترش دود جهاشرش شود، علیه جهاش دارجی چردو میکه با گ کند. ذهن گیر می 

و  …شتتد  رستتد، به انریی عملی مبدلتئوریک به محضتتی که دردود به رزادی می

                                                      
۵ Marx and Engels on Literature and Art; Progress Publishers, 1976, p.321. 
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 (۱:۱۴۹مجموعه رثار؛ «. ) گرددمیارض واقییتی که بیروش از دود رش است می

های موجود بنابراین مارکس به محض درو  از دانشتتتگا  درگیر مبارز  با قدرت

ستتازد. او ابتدا دود را به شتتکل فیالیت م بوعاتی نمودار می شتتود. این حرکت درمی

نویستتد که یکی از می« تستتایتونهراینیشتته »ها مقاله برای نشتتریه طی یک ستتال د 

بپرتیرای ته و اعالم رزودی ستتتردبیری رش را بهترین م بوعات راین بود. او  هد  گرف ع

جا، )هماش«. رحم و تجستتم روت تاریلی مردماش استتتنشتتریه زباش بی»کند که: می

۱۴۴)  

ا روحی جامع و مردم بردالف شتتتاگرداش چ  و راستتتت هگل که فرزانگی دود ر

صریح میمی« روتبی یماد »عامی را  شتند، مارکس ت سفه دنیوی و »کند که انگا فل

ست شد  ا سفی  ( نقد رادیکال او از دفقاش حاکم بر رلماش و ۱۹۵جا، )هماش«. دنیا فل

سته سپس ب سور و  سان سفی دیلی زود موجب  شه طرت مباحث عمیق فل شدش راینی

سا صویری که بهگردد. یتونه میت سیم و تک یر ت شریه تر شدش رش ن سبت داموش  منا

شاش می دهد که به ماشین چاپ زنجیر شد  و منقار کرکسی می شود، پرومته ای را ن

صا مارکس ابراز می کند که حکومت رلماش با  ست. با این و شانه گرفته ا جگر او را ن

 .«رزادی مرا به من بازگرداند  است( »۱۸۴۳این کار )روریل 

 یع فی در بیوگرافی اندیشتته( بدوش اغراق نق ه۱۸۴۳-۱۸۴۴یک ستتال بیدی )

 (Arnold Ruge) مارکس است. طی این یک سال عالو  بر همکاری با ررنولد روگه

در فیالیت م بوعاتی، ازدوا  با جنی وستتتفالن، رشتتنایی با انگلس، ورود به پاریس و 

سیار ارزند ای را نگاشت و مشغول پژوهشی  شرکت در مجامع کارگری، مارکس رثار ب

روزی، فشتترد  و عمیق درمورد تاریخ انقالب فرانستته، اقتصتتاد ستتیاستتی و نیز شتتبانه

او  کندوکاو او  ید. نق هشتتتهگل « پدیدارشتتتناستتتی روت»و « من ق»بازدوانی 

ریزی سپهر است که درحقیقت بیانگر پایه« ۱۸۴۴فلسفی -های اقتصادیدستنوشته»

 .گرددشناسایی می« مارکسیسم»ا ای است که باندیشه

را چه رش شتتور و شتتیا مارکس در پاریس از وصتتا دار  استتت چرا که ظاهراً

ند و اندیشهای رنجبری که میهستی انساش»گرایی گشت یافته بود. همدنبالو میهب

( برای رغازی نو که به ۴:۱۴۱)مجموعه رثار؛ « اندهای اندیشمندی که تحت ستمانساش

زد  شتتد  بود که حتی از قدری هیجاشهمنجر گردد. مارکس ب« یت جدیدانستتان»یک 
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ست نزد او را نقد کرد  بود دعوت به همکاری فویرباخ که پیو سیا سفه و  تر جدایی فل

باید در یکی از جلستتات کارگراش فرانستتوی شتترکت کنی تا بتوانی دلوص و »کند: می

صالتی شد   را ا شکوفا  ساش های رنجبر  ست درک کنیکه در این ان در میاش این  …ا

متمدش ماستتت که تاریخ عناصتتر عملی رهایی بشتتریت را تدارک  یجامیه« بربرهای»

 (۳:۳۵۵)مجموعه رثار؛ « .می بیند

ه که بداند بنا ببازیافته هماش عاملی نیستتت که مارکس بدوش رش« عنصتتر»ریا این 

دکترایو در جستجویو  ینامهدر پایاش (Themistocles) «تمیستوکل» یتوصیه

وقتی رتن درمیرض انهدام بود کوشتتید رتنی ها را متقاعد کند »بود؟ تمیستتتوکلی که 

سازند صری جدید بنا  شهر را ترک کرد  و رتن جدیدی را در دریا بر مبنای عن «.  که 

تحرک، غیر ای بیتاریلی، تود  یا ماد  ی( این عامل یا ستتتوی ۱:۴۹۲)مجموعه رثار؛ 

در حال پرواز « نقاد»هایی القد وت در جامیه نیستتت که در ورای رش روترنقاد و بی

هایی نیستند که درعین حال نقادند بلکه نقادانی هستند که دست باشند. ایناش انساش

  !اندبر قضا شکل و شمایلی انسانی پیدا کرد 

دود را در تیارض « سروری عقل»های چپی است که روی سلن مارکس با هگلی

ست سوی  ای فراانسانی ا« تاریخ»نشاندند. نزد رناش هایی که می اندیشند برمیساشبا ان

ساش های واقیی صرفاً دهند. مارکس در روی رش را تشکیل میابزار و ادوات پیو که ان

صراحت اعالم می کند که « مقد  یدانواد » ست. «سوی »با  او فقری »، پرولتاریا ا

ی دود رگاهی دارد. ناانستتتانیتی که این استتتت که نستتتبت به فقر جستتتمی و روح

  (۴:۳۶)مجموعه رثار؛ « .کند و از اینرو دودالغاگر استزدایی را درک میانساش

بلکه از رش « اندهمچوش ددایاش»ها ستتوی ، پرولتاریاستتت اما نه بداش داطر که رش

ط روابشتتود و ستتایر ی کارگر با تولید ناشتتی میکل بردگی انستتاش از راب ه»جهت که 

تای  رش راب ه ندبردگی تیدیالت و ن ثار؛ «.)ا نابراین، رهایی رش۳:۲۸۰مجموعه ر ها ( ب

مدنی هستند که  یگیرد. رناش رش بلو از جامیهبشری را دربرمی یرهایی کل جامیه

به گمگشتتتگی رستتید  و « پرولتاریا»اند. انستتاش در وجود به بیروش رش پرتاب شتتد 

سهررش ست از ه سانی ا ست. از اینچه ان شد  ا دارد رو مارکس بانه برمیتی او ربود  

ی رش مسکن پرنوری که پرومته …انساش دوبار  به غارنشینی رجیت کرد  است»که: 
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سلولو   شی را ردمی کرد، برای کارگر وجود نداردری )مجموعه رثار؛ «. به کمکو وح

۳:۳۰۷) 

تواند نمی …  استتترگاهی نظری پیدا کرد»ستتاش انستتانی که هبا این وصتتا، او ب

ستی دود را نفی کند مگر رش سانی جامیه یکه کلیهشرایط ه ا رموجود  یشرایط ناان

ست منتفی کند شد  ا صه  بنابراین وقتی  (۴:۳۷)مجموعه رثار، «. که در وجود او دال

بادل نظر می»کارگراش  فاًانجمن تشتتتکیل داد  و ت ند، صتتتر جات هب کن یا داطر احت

موجوداتی عنواش هداطر نیازهایشتتتاش بهنیستتتت بلکه ب کارگرعنواش هشتتتاش بعاجل

 (۵۷جا، )هماش«. است انسانی

 دگردیسی پرومته به اهریمنی جهانخوار - ۵

شلی بهپیو سی  شلی )تر به اثر پر شلی، مری  سر  شد. هم شار   صار ا  - ۱۸۵۱ادت

یا پرومتهافر»ای پرکار بود که کتاب ( دود نویستتتند ۱۷۹۷ « شی مدرنکشتتتتاین؛ 

چه از این اثر در نستتتل های متمادی در اذهاش ( یکی از رثار مهم اوستتتت. رش۱۸۱۸)

شد  و  ست که از کنترل دالق دود دار   ست حکایت دلق موجودی ا سته ا نقو ب

ی ماشین و جهاش مادّ یسهولت می تواش این روایت را به سل هگردد. بهدودملتار می

و از هستی دودپ دود چیر  شد  و ظاهراً یرفرینند بر انساش میاصر تشبیه کرد که بر 

 .بردوردار گشته است

تاین نکشاکه ویکتور فر« هیوالیی»به « ی مدرشپرومته»از سوی دیگر اطالق نام 

بهشتتتت »تولید کرد  حاکی از نافرمانی مللوق هوشتتتمندی استتتت که از قرار میلوم 

دواند  استتت چرا که زباش را  (John Milton) ، اثر جاودانی جاش میلتوش«شتتد گم

تو باشم ولی به دیوی فرو  "ردم"قرار بود من »گوید: سلن گشود  و به دالق دود می

شدم سرپیچی مللوق از  یدر این روایت ادیر، نتیجه«. افتاد  بر زمین مبدل  محتوم 

انگارد و دالق، دگردیستتتی پرومته به جانوری استتتت که دود را مرکز ثقل جهاش می

 .سر می بردهمی برای سل ه بر طبییت و کل عالم هستی بدرتالشی دای

سا ست که در بین نظرورزاش پ شی ا ست محبوبیت ویژ -این گرای یدا ای پاومانی

ثر أزمین و انهدام طبییت مت یحق از گرمایو کر پردازاش که بهکرد  است. این نظریه

داری، یین ستترمایهتجریدی را در ورای روابط اجتماعی م« انستتاش»ناحق اند، بهشتتد 
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ست سبب بحراش زی سم»رو به ایندانند. ازمحی ی میم سی شد  و رشحمله« مارک ا رور 

 ۶انگارند.روشنفکری می یباعث گمگشتگی ذهنی جامیه

سا»کرد که  تأکیدجا باید همین ست های پ سی شاعه« مارکس-مارک  یدود در ا

از دیدگا  کسانی چوش بودارین نظر اند. صرفهایی از مارکس مؤثر بود چنین برداشت

: ماتریالیسم تاریلی ینظریه»و یا کتاب رسمی درسی « الفبای کمونیسم»ی در جزو 

بالفیل و تاریلی  یتجربه ۷(،۱۹۲۱« )یک کتاب عمومی جامیه شناسی مارکسیستی

ستی» سیالی سو شوروی  شی، دال بر «اتحاد جماهیر  ستالین تا زماش فروپا ، از زماش ا

م با پذیرفتن و أکشتتتی انستتتاش از انستتتاش، رقابت با غرب تواک بهر تشتتتدید هولن

سیه«دط تولید»کردش عملیاتی سم بود. تو سپس فوردی سم و  وقفه و بدوش ی، تیلوری

ضور بالفیل قانوش ارزش، ایجاد رقابت مهلک بین تک صادی با اذعاش به ح ساحتی اقت

)استتلانویستم(، ستهمی  «نهکارگراش نمو»کردش و اهدای جوایز به کارگراش، برجستته

فکری مارکس ایفا کردند که اثرات ملرب  یکردش منظومهکنند  در ملدوشتییین

 .تواش مشاهد  کردچ  می هایرا حتی امروز نیز درمیاش بسیاری از گرایورش

کانوش اصتتتلی نکوهو مارکس کنترل و ستتتل ه بر طبییت و رشتتتد نامحدود 

سوشو از رش« نیروهای مولد » ست. پرومته را باید از زدایی از قدرتجا اف های طبییی ا

ای که مورد غضتتب ایزداش بود نه فلکی ادرا  کرد! پس پرومته یزمین و کل منظومه

 (Andrew Dobson) جایی در المپیا دارد و نه در زمین. بنا به ادعای اندرو دابسوش

استتتت که  ای مارکس، موجودیانستتتاش پرومته»اجتماعی،  یکی از منقدین زیستتتت

ست که می باید برای محقق کردش  ۸«.منزلگاهی در طبییت ندارد شی ا سرک او روت 

هم با « تمارکستتیستت»دود طبییت را به اطاعت وادار ستتازد. حتی بردی از منقدین 

                                                      

 را باید به فرصتی دیگر موکول« اکولوییست های یرف»البته چوش محیط زیست موضوپ بحث حاضر نیست، نقد ۶ 

 ،ی طبییت مارکسدررمدی بر فلسفهکرد. برای بررسی اجمالی از فلسفه طبییت مارکس، ش.ک. به علی رها، 

۱۳۹۰. 

 ش.ک. به نقد جور  لوکاچ از بودارین: ۷ 
George Lukacs, “Technology and Social Relations”; NLR, Sept-Oct 1966. 
۸ Andrew Dobson, “The Green Reader”; Mercury House, 1991 

http://nasour.net/1390.07.24/573.html
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مدرنیستتتت بها همپستتتا ند.  یدنزهروا شتتتد  ا نه رنتونی گ  Anthony) عنواش نمو

Giddens) ابزاری»نگرشی  ه طبییت صرفاًکند که مارکس نسبت بنیز تصدیق می  »

 ۹.«ای )به طبییت( نقشی برجسته داردنگرش پرومته یشیو »دارد. نزد او 

بلشی که در این نوشتار کنید سیمای انقالبی و رزادیطور که مالحظه میهماش

دهند ش مارکس ارایه میااز پرومته ترسیم شد، هیچ وجه اشتراکی با رش کسی که منقد

مارکس یکی »کند ادعا می (Wade Sikorski) ید سکورسکیطور که وِندارد. ریا رش

شین صب ما شگراش متی ستای سرمایهبه»بود؟ ریا او « از  داری در به کمال داطر نقو 

 .پس بررسی کنیم ۱۰«بلشید؟داری را میسرمایه هایجنایت …رساندش ماشین

 «سرمایه»جایگاه ماشین در   - ۶

که با مقیا  و نیروی انباشت هموار  یک  در نهایت قانونی»

مازاد نستتتبی و ارتو ذدیر  یت  گا   یجمی کار را میلق ن

کند که از دارد، کارگر را چناش به ستتترمایه میلکوب میمی

ست ستحکم تر ا صلر  م ستن پرومته به  ، «سرمایه«. )»ب

۷۹۹) 

 

صل پانزدهم  شین» -جلد یکم « سرمایه»ف صنیت بزرگما  ۱۵۰بر بالغ  -« رالت و 

تواند کتابی کامل باشتتد. دود میدودیترین فصتتل کتاب استتت که بهصتتفحه، طوالنی

سه یم الیه سیار کوتا   یدقیق و مقای سه»رش با ق یه ب شی یدربار « گروندری ن ما

ست که مارکس دربه شانگر راهی طوالنی ا ضوت ن صله و نگارش رش دو اثر پیمود   یفا

حث م روحه نیستتت بلکه بر ستتر دودانکشتتافی ی مبله بر ستتر رشتتد کمّأاستتت. مستت

 .ثیرش بر نیروی کار استأمارکس، تکامل و تدقیق مفهوم ماشین و ت

 ای به انگلس به، در نامه«سرمایه»نویس دود مارکس پس از اتمام نلستین پیو

یه ۲۸تاریخ  ت۱۸۶۳ ییانو عایی را  ید میأ، چنین اد ند: ی حال افزودش »ک من در 

                                                      
۹  Anthony Giddens, “A Contemporary Critique of Historical Materialism”; 

University of California Press, 1981. 
۱۰ Wade Sikorski, “Modernity and Technology”; University of Alabama Press, 1993 
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های چندی که کنجکاوی مرا رالت هستم. پرسوقسمت ماشینموضوعات میینی در 

سله سته بودم در ن ست وجود دارند که نتوان صلی به رش یبرانگیلته ا ن ها بپردازم. ما

تمامی دفترهای یادداشتتتتم درمورد تکنولویی را بازدوانی کردم و در کال  درستتتی 

«. امکرد که ملصتتوص کارگراش استتت شتترکت  (Willis) عملیاتی پروفستتور ولیس

 (۴۱:۴۴۸)مجموعه رثار؛ 

شار  صل می تأکید« سرمایه»مارکس پس از انت صل و نیز ف انه روز»کرد که این ف

فهمی هستتتتند که باید در جلستتتات کارگری مورد توجهی و قابل ، مباحث مهم«کار

 (۱۱هماش:) ۱۱داص قرار گیرند.

ویژ  فصتتتل هکارگر با ماشتتتین در ستتتراستتتر کتاب ب یناگفته نماند که راب ه

ست سرمایه»وپنجم، بی شت  ست. او در، به«قانوش انبا شهود ا ضوت م جا پس از این و

 یراب ه «وایگونگی دیالکتیکی»، با طرت «قانوش عمومی م لق انباشت سرمایه»اثبات 

ساش زند  با ماد  صریح می یان شد چه زیاد، مرد ، ت ستمزد کارگر چه کم با کند که د

ستتایلی که برای بارروری و رشتتد تولید وها و روش یری کلیهدادر دروش نظام ستترمایه

. این ستکنندگاش اشی از تولیدکشود، ابزارهایی جهت بهر کار گرفته میهاجتماعی ب

« ای از ماشتتینزاید »تنزل داد  و او را به « ای از یک انستتاشپار »ها کارگر را به روش

ضموش واقیی بارروری او را به رن  مبدل تبدیل می سبت که  کرد کنند؛ م و به هماش ن

ستقل جذب فرریند تولیدی می»م ابه هعلم ب گر های فکری کارشود، ظرفیتقدرتی م

شرایط کار، در دالل کار ۷۹۹ص هماش، «. )سازدرا از او بیگانه می ( با مییوب کردش 

زماش زندگی او را به زماش کارگری »ارند و کل درا بر او روا می« انگیزاستبدادی نفرت»

 (جا)هماش«. دهنداستحاله می

شد. از هیچ بُ ست که مورد پژوهو و نقد نافذ مارکس نبا ستی کارگر نی یدی از ه

ها تا فضتتای ها، از تغذیه، قد و وزش رشومیر کودکاش رشمتوستتط عمر کارگراش تا مرگ

سب، از نور و هوای کافی در محیط کار  صنیتی؛ چه از جنبهمنا سوانح  ادالقی و  یتا 

چه از لحاظ تاریلی، اجتماعی و نیز قانونی، مارکس در همه جا حکم جرم ماشتتتین 

                                                      
 .۴۲:۴۸۹، مجموعه رثار: ۱۸۶۷نوامبر  ۳۰ی مارکس به کوگلماش به تاریخ نگا  کنید به نامه۱۱
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صادر می شود بادود محرومیت، ذلت، سرمایه را  صحنه  شین وارد  کند. هرجا که ما

 .روردهمرا  میهومیر بقح ی و مرگ

یس ریسی انگلتدریجی کارگراش نختر از انقراض تاریخ جهانی هیچ نمایشی ملوف»

سیاری از رش۵۵۷ص سرمایه، «. )سراغ ندارد شدند. مارکس ( ب سنگی تلا  ها از گر

شید  و ابراز می ستیمار انگلیس را به نقد ک شین نخسپس ا سی کند که با ورود ما ری

ستاش، رش صنیت پنبه به هندو ستاش مرگی تدریجی بود به چناش واقیهو  یچه در انگل

ستتازد. برای فالکت کارگراش نستتل بشتتری را منهدم می»شتتود که ی تبدیل میهولناک

شری نمی شابهی در تاریخ ب سندهندی م ال م ستلواش های ری ، اشگتواش پیدا کرد. ا

محتوم تستتلیر بازار  ی( نتیجه۵۵۸ص. «. )ستتنگفرش فالت هندوستتتاش شتتد  استتت

ست که  سیم کار جدید ا شی از جهاش را به»جهانی، یک تق صهطبل  یور عمد  به عر

 (۵۸۰ص. «. )کندکشاورزی بلو صنیتی تبدیل می

سم را می شینی شگی مارکس در نقد ما صلی اندی ضتواش ایناما کانوش ا یح گونه تو

شینی با احراز دصلتی »داد:  ست. نظام ما سرمایه ا ماشین تجسم مادی روش هستی 

«.  یابدیجانبه انکشاف ممستقل و بیگانه نسبت به تولیدکنند ، به تیارضی کامل و همه

شین را ۵۵۸ص. ) سایل پراکند  و مجزا »( بنابراین بردالف پرودوش که ما سنتزی از و

کارگراش در  یهای اولیهانگاشت، مارکس حتی از حرکت( می۵۴۸ص. « )به نفع کارگر

حمایت  Luddites) هاها در اوایل قرش نوزدهم )جنبو لودایتدرد کردش ماشتتتین

ند ولی می به توضتتتیح میک تداوم رشتتتد فکری دود  کارگراش در  که  هد  این »د

ست می گیری تئوریک کامالًنتیجه سند که تنها را  کوتا در ستر . «کردش روزانه کار ا

«  یک جنه دادلی درازمدت»را ( این ستتررغاز دورانی استتت که مارکس رش۵۶۱ص.)

 .نامدمی

شینی  صلی تولید ما ضل ا شدش عینیت )ابژکتیوی»می سوبژکتیرها  صل  و ته( از ا

( بستتط و گستتترش ماشتتینیستتم بین وستتایل تولیدی یک همکاری ۵۰۲ص. «.)استتت

نیاز بود ، همچوش کند که بستتاش یک اتوماتوش عظیم، از انستتاش بیایجاد می« روتبی»

( در دروش کاردانه، ۵۰۳ص. کند. )عمل می« هایی شتتی انیغولی مکانیکی با قدرت»

صاب اعکار با ماشین سلسله«. تیارضی نهادینه وجود دارد» ،«این زنداش تیدیل یافته»

د ، هم فیالیت کرعضتتتالت را حذف  یجانبهغایت فرستتتود  کرد ، کارکرد همهرا به



 

 
 

 علی رها 703

 .سازدمبدل می« یافتهشلصیت به زماش کاریِ»جسمی و هم فکری را 

ساش هیک کار یکساش که ب سیال نیروهای حیاتی ان طور دایمی انجام شود، حرکت 

سازد، چراکه انساش در تنوپ کنشگری دویو است که احسا  درسندی را ملتل می

صهمی سم عر صی با کل مکانی ص تولیدی، او را مجبور  یکند. اما پیوند دوردش کار تل

ستتازد که حرکت دود را با حرکت منظم ماشتتین من بق کند. تولیدکنندگاش طی می

ضمیمه می ستلواش شوند کهزندگی دود به کارکردی محدود  شد غیرعادی ا ها به ر

ثیر متقابل اعمالی که أ( کنو محدود و یکنوادت، انستتاش را از ت۴۶۸شتتود. )منجر می

در ازای کل توانمندی کاری انساش، کاری »دارد. این نوپ کار دارند بازمی مضمونی غنی

شد همه ساند  و فقداش یک ر صی را به کمال ر ص صهتل شل دود  یجانبه را وجه م

 (۴۷۰ص.. )«کندمی

سم با متحول شینی ستقل را ق یهما ق یه کرد  و به موتور کردش کار فرد، کارگر م

 ید به زای …ی صرف بدش دود،انساش به پار »کند. دودکار عملیاتی دقیق تبدیل می

سم دراین ۴۸۱ص. «.)شودبه هیوالیی مفلو  مبدل می …کارگا  شینی ( پارادوکس ما

دیل ای تبرین ابزار برای کوتا  کردش زماش کار به وستتیلهتپرتواش»امر نهفته استتت که 

هدف تولید ماشتتتینی «. کندشتتتود که کل زماش زندگی کارگر را زماش کاری میمی

 یترین وستتیلهرحمانهبرعکس. ماشتتینیستتم به بی کاهو رن  انستتاش نیستتت. کامالً

ساش و طوالنی کردش روزانهبهر  شی از ان طبییی توانمندی  یکار به ورای محدود  یک

دهی شتود. تولید بزرگ ماشتینی در دروش محیط کار مشتارکتی ستازماشاو تبدیل می

مه نا ته و بر بیاف یدی  ندام»رورد. وجود میهریزی شتتتد  بین ابزار تول یدی  یوار ا تول

دهی که از کنترل و درایت تولیدکنند  دار  استتتت. این شتتتکل ستتتازماش« کاملی

 .است« باستبدادی نا» یمنزلههب

ادوات و ابزارهای تولیدی دود محصتتول کار گذشتتته عینیت  یکه کلیهپس با این

ساش ضر و رماد  ایافته و مللوق ان ند، کارگر به محض ورود به محیط کار با عینیتی حا

شتتتود. بنابراین نزد کارگراش ارتباط متقابل کار مرد  و زند  و ازپیو ریلته مواجه می

عملی  یدار طراحی کرد ، و در عرصهای که سرمایهبرنامه نظری همچوش یدر عرصه»

ها دودنمایی قدرتمند موجودی دار  از رش یاو، به شتتتکل اراد  یستتتاش اتوریتههب
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 (۴۸۰ص.«. )سازدها را به هدف دود وابسته میکند که کنو رشمی

ندامهماش دودکار،  یوار طور که دیدیم فرریند بالفصتتتل تولیدی همچوش یک ا

-مرکزی دود یحامل کنشتتی بدوش وقفه و هماهنه بود  که تابع یک نیروی محرکه

جا و وارونه شتتد  استتت ه. در چنین روندی، نقو ستتوی  و ابژ  جاباستتتکنند  تنظیم

اندام های رگاهی  ها صتترفاًوجهی که گویی ستتوی  دود رش اتوماتوش استتت و انستتاشهب

 یستتت وجه مشتتلصتتهاند. اینوماتوش همگام شتتد های نارگا  اتهستتتند که با اندام

جا همه چیز حول مرکزیت ماشین برداری و روش کاربرد سرمایه از ماشین. در اینبهر 

گردد. این کارگر استتتت که از برای فرریند تولیدی موجودیت دارد و نه بالیکس. می

سرمای۶۲۱ص. ) ست. درواقع  ارور ه موقیی ب( بنابراین به هوش و ابتکار کارگر نیازی نی

شد.)شود که ذهن کارگر در رش کممی شته با سیم کار ۴۸۳ص.ترین ددالت را دا ( تق

ای ویژ  تبدیل شتتتیدش را به حرفهیگیرد و اندداری، فکر کارگر را نشتتتانه میستتترمایه

ند. )می ب( »۴۸۴ص. ک کار منفک شتتتد  و رشهعلم  یدی از  یت تول به ظرف به م ا را 

 (۴۸۲ص. «.)سازدمی گذاری سرمایه وادارددمت

قول مارکس کل علوم طبییی هفقط نیروی کار که بپس ستترمایه برای تداومو نه

علم جدید »کند.)مکانیک، فیزیک، شتتتیمی و نیز ریاضتتتیات( را جذب وجود دود می

ست بدوش رش« داطر تولیدهتولید ب»درددمت « تکنولویی ساش برای ا که به توانایی ان

شد. )کار میهفرریندهایی که ب شته با مارکس، در  یدید ه( ب۶۱۶ص. اندازد توجهی دا

( ۵۱۵ص. «. )متفاوت دواهد بود کاربستتتت تکنولویی کامالً یحوز »ریند   یجامیه

باید به دود تولیدکنندگاش هستند که میهای دانشکد دانو، قضاوت و درایت فردی، 

سوی  سانی کامالً یبازگردند تا  سوی نوینی وارد تاریخ گرد ان اش، در ذهنیت»ای که د؛ 

 (۷۱۲ ، ص.)گروندریسه«. اجتماپ ذدیر  شد  باشد یانباشته شد  دانو

 کالم ردر -۷

ریستتتلولو   ی در زنجیرپرومته ددایاش یوناش که یک بار در»

 بایست بار دیگرطور تراییک زدمگین و هالک شد  بودند، میبه

بمیرند. به وجهی کمدی  (Lucian) لوستتتین دیالوگ هایدر 

 که بشتتریت باکند؟ برای رشچرا تاریخ چنین مستتیری را طی می
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 «ی دویو جدا شود.از گذشته خرسندی

 (۳:۱۷۹)مجموعه رثار؛ « ی نقد فلسفه حقوق هگلسهمی بر مقدمه»

 

شد، نکوهو مارکس بههماش شریح  س ور باال ت شیفتهطورکه در  سی که  ی عنواش ک

ساً بی سا  Andrew)اهراً منقدین مارکس او را با رندرو اورربط است. ظماشین است ا

Ure  ) السیک اثر او بیاش ک»اند. اشتبا  گرفته« ی مانوفاکتورفلسفه»ی کتاب نویسند

عنواش مدات ( دکتر اور که مارکس از وی به۵۶۴)ستترمایه، ص. «. روت کاردانه استتت

 ی اودید ود. بهریستتی بکند، ستتتایشتتگر ماشتتین نخای یاد مینظام دودکار کاردانه

ی نظام کنند استتتت، تنظیم« ی مدرشپرومته»یا « ردم رهنی»ماشتتتین دودکار که 

 .صنیتی و بهترین وسیله برای شکست اعتصابات کارگری است

صریح میهماش سرمایه علیه تواش بهمی»کند: طور که مارکس ت داطر مجهز کردش 

به بید را نوشتتتت. فراتر از  ۱۸۳۰ی کارگر، کل تاریخ ادتراعات از ستتتال قیام طبقه

ریسی یاد کرد که عصر جدیدی را در نظام اتوماتیک هرچیز باید از ماشین دودکار نخ

شین۵۶۳)ص. «. باز کرد نزد دکتر اور « دکترین»های دودکار به یک ( ارتقای نظام ما

ست که  سرمایه علم را به ددمت دود می»بداش مینا سرکو وقتی  گیرد، به کارگراش 

 (۵۶۴)ص. «. دهدر  رموزش فرمانبرداری میهموا

شد، در نظر مارکس پرولتاریا اما هماش سمت چهارم این گفتار رورد   طور که در ق

صرفاً موجودی رنجبر و منفیل نیست. کامالً برعکس. فاعلیت کارگر بداش میناست که 

 است. رهاکنند  -ای دود ، سوی «تارهای نامرئی»رغم مصلوب شدنو به ماشین با به

ست و این سته ا شه ب شت وجودی اش ری سر ضرورت چنین سویگی او در  که بنا به 

جز زنجیرهای دود چیزی برای از ها بهرش»ستترشتتتی تاریلاً چه اقدامی دواهد کرد. 

ست دادش ندارند شی می«. د ضی درونی نا سبت به پس امکاش رهایی از تیار شود و ن

ستی رش ست. شرایط ه سب دانو، با»ها عاملی دارجی نی شتیاق به ک شتکار، ا ید پ

وقفه برای رشد در کارگراش فرانسوی و انگلیسی را تشلیص انریی ادالقی و کشو بی

)مجموعه رثار؛ «. داد تا بتواش نستتبت به اصتتالت انستتانی این جنبو اید  کستتب کرد

۴:۸۴) 
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ر ای چوش هربرت مارکوز  دبنابراین جای بسی شگفتی است که فیلسوف برجسته

تاب  مدش»ک عاملی در ورای «ارو  و ت به  دارجی،  یالکتیکی  به د هایی را  کاش ر ، ام

دنبال دهد. مارکوز  می گوید ما بهارجاپ می« پرومته»تیارض درونی شتترایط هستتتی 

ی ما جایگاهی دایمی دارند و در رفتار و گردیم که در ملیلهمی« قهرمانانی فرهنگی»

برجستتته ترین قهرماش »اند. ی بشتتریی ستترنوشتتت جامیهکنند کردار دود تییین

شتتورد و در ازای رنجی فرهنگی، فریبکار و یاغی )رنجبری( استتت که علیه ددایاش می

. ما «وقفه برای فتح هستی استسازد. او میرف بارروری و تالشی بیابدی، فرهنه می

بگردیم که  (Orpheus) «ارفئو »دنبال سمبل دیگری چوش عوض پرومته باید بهبه

دهد بلکه رف ق ب ملالا پرومته یینی درستتندی و کامیابی استتت. او فرماش نمیمی

رهایی از زماش استتتت که انستتتاش و طبییت را به تیامل »رواز ستتترمی دهد. کنو او 

  ۱۲«.رساندمی

شال برمن سند  (Marshall Berman) اما مار سلت و هررش»ی کتاب نوی چه 

گویی به مارکوز ، مدعی درمقام پاستتخ، «رودشتتود و به هوا میاستتتوار استتت دود می

شرط رسیدش به اما پیو ۱۳شود که مارکس پرومته و ارفئو  را متحد کرد  است.می

شگری پرومته  صلح، ررامو و لذات جسمانی و ارزش های روانی و مینوی، کن شاط،  ن

ساش را می تواش صرفا با چنین اهدافی تیریا است. جای پرسو است که ریا رهایی ان

 کرد؟

ت ویژ  ردام اسمیی ذکر است که بردالف مفهوم اقتصادداناش کالسیک بهشایسته

ت. دانسمی« بلوفیالیتی رزادی»، مارکس کار را «شد نفرین»عنواش کنشی از کار به

ستمزدی را مد به دید  سروای و کار د سمیت یا ب الت و تنبلی و یا بردگی،  ی او ردام ا

شت او از ک شت. یینی بردا شد اما رش»بود. « صرفاً منفی»ار نظر دا صرفاً منفی با چه 

کار واقیاً رزاد، ازجمله تولید اثری هنری، »برعکس، «. قادر به دلق هیچ چیز نیستتتت

سیار جدی است که نیازمند تالشی بزرگ است ( بنابراین ۶۱۱)گروندریسه، «. کاری ب

به کار  به  بهنگرش  یا  کاری و  فدا لذت را  عنواش نفی ررامو،عنواش رن  و  مستتترت و 
                                                      
۱۲ Herbert Marcuse, “Eros and Civilization”; Beacon Press, 1955 (p. 162) 

۱۳ Marshall Berman, “All that is Solid Melts into the Air”;Simon and Schuster, 1982. 

(p. 127) 
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رزادی نامید؛ یینی نفی یک تواش قربانی کردش ب الت، شتتوربلتی و عدمهمچنین می»

 (۶۱۳)هماش، ص. «. وضییت منفی

نماد صرف یک کشو طبییی »پس نزد مارکس کار رزاد کاری است که که از رش 

 یابی ستتوی  و لذا رزادی واقییبلشتتی به دود، عینیتدارجی زدود  شتتد ، به واقییت

( این هماش مفهومی استتت که مارکس برای بار ۶۱۱)هماش، ص.«. مبدل شتتد  باشتتد

شته»نلست در  ستنو صادید سفی -های اقت پرورش داد  بود و تا ردر عمر « ۱۸۴۴فل

وجهی انضتتمامی (، این مفهوم را به۱۸۷۳« )ی گوتانقد برنامه»بداش وفادار ماند. او در 

یم ی تقسواس هوار افراد بهکه انقیاد برد از رشپس »کند. در اجتماپ ریند  پردادته می

شد؛ پس از رشکار و از رش شد  با سمی و فکری ناپدید   که کار ازجا تیارض بین کار ج

چنین فقط در …ی صرف زندگی، دود به نیاز نلستین زندگی مبدل شد  باشدوسیله

ی توانو و از نویستتد: از هرکس به اندای استتت که جامیه بر روی پرچم دود میوهله

 ۱۴«.ی نیازشبه هرکس به انداز 

 

 ۱۳۹۸بهمن 

 :سایر منابع

 

1 - Capital, I; Vintage Book Edition, 1977 

2 - Grundrisse; Vintage Book Edition, 1973 

3 - MECW, 1; International Publishers, 1975 

4 - MECW, 3; International Publishers, 1975 

5 - MECW, 4; International Publishers, 1975 

6 - MECW, 41; International Publishers, 1975 

7 - MECW, 42; International Publishers, 1975 

                                                      
۱۴ Critique of the Gotha Program, International Publishers, 1938 (p. 10) 
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 دهد.داری را تشکیل میی تولید سرمایهها از خاک، پایه و اساس شیوهتوده 1یدخلع

 2کارل مارکس-

شان کرد:  صد برای تحلیل نظری نظام« قدرت انتزاع»کارل مارکس خاطرن  هایصددر

سرمایهتاریخی اهمیت دارد، همان سی  سیا صاد  شهود طور که از نقد وی بر اقت داری م

که نیروی انتزاع در هرگونه تالش برای درک سرشت درونی سرمایه اما درحالی 3است.

پوشی نیست، ماتریالیسم تاریخی مارکس متضمن این انگاره نیز هست که چشمقابل

در عوض، این  4توان صرررًاب به مق د درونی  ن تقلیل داد.داری را هرگز نمیسرررمایه

خی اسررت که حدودوورور تبربی نظام همچقین محصررول برخی شررراید حادر تاری

شکل می ستم را  سی ستقد. بدین دهقد و جزئی جداییعملکرد  ناپذیر از کارکرد  ن ه

یه یب، سررررما تاریخی را نمیترت بهداری  جدا از وجود  ن  بهتوان  ثا ظام جهانی م ی ن

شونت ستی که اِعمال قدرت خ ستعماری/امپریالی ضر ا شه حا  میز در  ن واقعیتی همی

داری ًرما بر سرررمایهمقظور کشررش شررراید مادی حکمرد. بقابراین بهاسررت، درک ک

انضررمامی، ازجمله ارتطاآ  ن با زمین، نیروی کار غیردسررتمزدی و حیات جسررمانی، 

یا ًرایقد تصررراحب بدون  یدخلعو پرداختن به  اسرررتثمارًراتر رًتن از واقعیت درونی 

ستردهمابه صدد تعیین پارامترهای گ سرمایه  ن از طرید در تر ازا )یا بدون تطادل( که 

 خود بوده، الزم است.

ی انطاشرررت اولیه تلقی ید معموالب در جقاح چپ صررررًاب مترادا با انگارهمفهوم خلع

سی کالسیک لیطرال که مارکس مقوله –شود می سیا صاد  د در معرض نقای که از اقت

                                                      
1 Expropriation 

2 Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 934. 

3 Marx, Capital, vol. 1, 90. 

  شاید این مسئله به بهترین نحو در اور ذیل بررسی شده باشد:4
 Kozo Uno, Principles of Political Economy: Theory of a Purely Capitalist 

Society (Brighton: Harvester, 1980). 
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درواقع، حتی در  ن مواردی که مارکس به  1ای قرار داد، نشئت گرًته است.رحمانهبی

شت بدوی ]اولیه[به» ص الح انطا ستقیم این مفهوم از  دام –داد ارجاع می« ا با اخذ م

الًاصله ب -ی پیشین( را معرًی کرده بودی انطاشت پیشین )یا ذخیرهاسمیت که انگاره

ذاتی  شرآ مد که پیشید برمیی یکسره متفاوت خلعی  ن به مسئلهلهدرصدد استحا

 2دانست.داری و همچقین واقعیت مستمر  ن میسرمایه

                                                      
یک سوءترجمه از  لمانی به انگلیسی بود. « اص الح انطاشت بدوی ]اولیه[به»اص الح بدوی در ارجاع مارکس به  1

هم بدهم و نوزدطور که در اقتصاد سیاسی بریتانیایی در قرن همارکس به انطاشت اصلی یا اولیه اشاره داشت،  ن

ی اصلی، پیشین یا اولیه از طرید ًر یقد ترجمه به  لمانی و سپس ترجمه از  لمانی به انگلیسی، شد. واژهًهمیده می

ر اقتصاد د« اص الح انطاشت بدوی ]اولیه[به»نادرست به بدوی برگردانده شد. عالوه بر این، خود مارکس صریحاب به به

 داد  نچه در واقعیت دخیلدر ایقبا عالمت این بود که او تشخیص می« اص الحبه»کرد. سیاسی کالسیک اشاره می

های ای بسیار مهم در کل تحلیل او. این ظراًتنکته –ید بود گیری سرمایه( بلکه خلعبود اصالب نه انطاشت )شکل

ها را موریس داب  ناند، گرچه یک اقتصاددان مارکسی به اهمیت رًتههای بعدی ازدستنظری در اکثر تحلیل

 تشخیص داده است. نک.
 See Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism (New York: 

International Publishers, 1947), 178. 

زبان به دلیل استفاده از اص الح بدوی در این زمیقه و برای انکار دست بر قضا مارکس مکرراب در ادبیات انگلیسی

امالب انتقاداتی که ک -داری وجود داشتقد، در معرض انتقاد قرار گرًته است ه این روابد در سراسر تاریخ سرمایهایقک

دیوید  «انطاشت ازراه سلب مالکیت»مرایر با تحلیل خودش در تقابل با اقتصاد سیاسی بورژوایی هستقد. بقابراین 

طاشت ان»ی ی جایگزیقی برای انگارهاو معرًی شده است، قصد داشت با ارائه امپریالیسم نوینهاروی که در کتاب 

 برای مارکس، ًقد مربوآ به« انطاشت بدوی»این انتقاد را دور بزند تا از ابن انتقاد رایج اجتقاب کقد که « بدوی

ی یش اعتراض خود را به انگارهی  مریکا بود. اما از نباکه خود مارکس در نقد خواوایل دوران مدرن در اروپا و در قاره

-ساخت داری صقعتی را ممکن میاولیه بود که سرمایه یدخلعمشرول انطاشت اصلی یا اولیه نشان داده و بیشتر دل

به اعتقاد ما با استفاده از واژگان خود  -طور عام مشکل نیستید بهو از نباکه دیدن این موضوع در ارتطاآ با خلع

ب مراتید، سردرگمی بهاریخی انضمامی و به لحاظ نظری قاطع هستقد و با تمرکز بر خلعمارکس که به لحاظ ت

هاروی )مانقد خود اص الح انطاشت « انطاشت ازراه سلب مالکیت»ی ویژه دربارهشود. این امر بهکمتری ایباد می

ها نکه برای مارکس  درحالی گیرد،ید را با انطاشت واقعی اشتطاه میکقد که سلب مالکیت یا خلعبدوی( صدق می

داری، برای او موضوع نقد خود در ید اولیه با انطاشت اولیه در سرمایهبه حدی که خلد خلع -مقوالت مبزایی بودند 

 بود. نک. سرمایهاین بخش از 
 David Harvey, The New Imperialism (Oxford: Oxford University Press, 2003), 137–

82. 
2 Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1937), 260; 

Marx, Capital, vol. 1, 873–75; Michael Perelman, The Invention of Capitalism: 
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مارکس، خلع یهبرای  ما که سرررر با ید  طاطی  داری مطتقی بر  ن بود، هیچ ارت

 اسیرواج یاًته توسد اقتصاد سی« ی پریاناًسانه»پیشین یا این  انطاشت« اص الحبه»

 1انداز متعاقب  ن ریشرره دارد.داری در زهد و پسکالسرریک نداشررت که نظام سرررمایه

نویسد، مارکس دان مارکسی میاقتصاد سیاسی 2مایکل پرلمنطور که راستی، همانبه

شت »قاطعانه  س وره "پیشین"انطا سمیت را برای جلبا خی ی تاریتوجه به تبربهای ا

حدوحصرررر مشرررخص ید بیی تاریخی با خلعهو این تبرب« شرررمردبالفعل مردود می

ی داری را باید در نظام سطعانههای سرمایهشرآمارکس توضیح داد که پیش 3شود.می

شی صارک سلب مالکیتچپاول پیدا کرد که در قالب ح صب زمین،  از دهقانان و  4ها، غ

ستعمره بروز می سلتاراج جهان م سیون، ن شی و بردهیابد و به پرولتاریزا بر ری مقداک

ید تمام و به ملک/وروت موجود به همراه خلع انتقال مدعاهاها شامل شود. تمام اینمی

شرردند. مردم در معرض برخی از بدترین اشررکال ظلم و سررتم قهر میز کمال مردم می

یی کرد و به پرولترهاها را از زمین و مالکیت ابزار بازتولید محروم میقرار گرًتقد که  ن

که هیچ راهی برای زندگی نداشتقد مگر ًروش نیروی کارشان. این امر ساخت بدل می

ید داری نیز گسرررترش یاًت. چقین خلعید از خود خاک توسرررد سررررمایهبه خلع

                                                      
Classical Political Economy and the Secret of Primitive Accumulation (Durham: 

Duke University Press, 2000), 26. 
داری برای مارکس بود، مستلزم مارکس، واقعیت مستمر سرمایه« اص الح انطاشت بدویبه»باب این واقعیت که  در

 ید مبدد یا جدایی کارگران از ابزار تولید بازسازی شود، نک.های سیستم دائماب از طرید خلعشرآایقکه پیش
 Massimo De Angelis, “Marx and Primitive Accumulation: The Continuous 

Character of Capital’s ‘Enclosures,’” The Commoner 2 (2001): 1–22. The version 

used for this article was available on ResearchGate. 

1 Marx, Capital, vol. 1, 874. 

 کرد. نک.نقد می« ی زهدنظریه»عقوان هایی را بههمارکس صریحاب چقین دیدگا 
 Marx, Capital, vol. 1, 298–99. 

ی داب، نه انطاشت به معقای صحیح کلمه ید بود.  ن به گفتهبرای مارکس، خلع« اص الح انطاشت بدویبه»ذات  

بود و شامل « ال مالکیتانتق»و بدین ترتیب « هامالکیت دارایی»مربوآ به « انطاشت ادعاهای سرمایه»بلکه 

 شد. نک.نمی« کمیت موجود  الت محسوس تولید»گیری سرمایه یا اًزایش شکل
 Dobb, Studies in the Development of Capitalism, 178. 

2 Michael Perelman 

3 Perelman, The Invention of Capitalism, 26. 

4 Dispossesion 
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شونت صهخ شخ شگام  میزی که وجه م صرًاب پی ستی بود، نه  ی تمام دوران مرکانتیلی

سرمایهغارت صحیح  ن گر  انی مانقد ماکس وبر گونه که متفکرهمان–داری به معقای 

 ناپذیر از استعماربلکه جزئی جدایی -کردنددر قرن بیستم ادعا می 1و جوزا شومپیتر

 کرد و تا مد که خود مرزهای سیستم را تعیین میداری تاریخی به شمار میو سرمایه

 2دوران مدرن ادامه یاًت.

ی و تاراج قاره، سرررلب مالکیت از بومیان «ها از خاکید تودهخلع»بدین ترتیب، 

داری  مریکا،  ًریقا و  سرریا از طرید ًتح اسررتعماری، صررحقه را برای ظهور سرررمایه

مارکس تأکید کرد که همین موضوع و نه  3صقعتی و نظام جدید انطاشت مهیا ساخت.

، «یدخلع» 4مقبر شد.« دار صقعتیپیدایش سرمایه»انطاشت پیشین مطتقی بر زهد، به 

غاز شررریوهنق ه» یه یی   ید سررررما ید چقین خلع 5داد.را تشرررکیل می« داریتول

بار زمین، ای با دوران مرکانتیلیسرررتی پایان نیاًت. در عوض، غصرررب خونرحمانهبی

داری را نیروی کار و حیات جسمانی در مقیاس جهانی، همچقان شراید مرزی سرمایه

 تا به امروز شکل داده است.

ید نزد مارکس ضررررورتاب تا حدودی با هم اگرچه مفاهیم کلیدی اسرررتثمار و خلع

شتقد، اما از نظر تحلیلی متمایز بودند و به نوعی  شانی دا سانیهمپو ت و تفاو-در-هم

ر د اسررتثماردادند. ای دیالکتیکی شررکل مییا راب ه همسررانی-در-حال تفاوتدرعین

ضاًی از طریددرجه ی برابر مربوآ بود ًرایقد صوری مطادله ی اول به تصاحب ارزش ا

به  یدعخلشد. بالعکس، که ارزش اضاًی در  ن از تولیدکققدگان مستقیم استخراج می

                                                      
1 Joseph Schumpeter 

2 Max Weber, General Economic History (New York: Collier, 1961), 221–24; Joseph 

A. Schumpeter, Imperialism and Social Classes (New York: Augustus M. Kelley, 

1951). 

 .داری بود، نکیدی از کارگران و زمین، واقعیت مداوم سرمایهدر باب استدالل مارکس مطقی بر ایقکه چقین خلع 
 Perelman, The Invention of Capitalism, 28–32. 

3 Marx, Capital, vol. 1, 873, 934. 

4 Marx, Capital, vol. 1, 914–15. 

5 Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 571. 
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ضهشد که شرای ی مع وا می صوری عمل نمی معاو شکل  سرقت حتی به  کرد و 

داری متأخر و امپریالیسررم در سرررمایه 1داد.رخ می« یدسررود به مدد خلع» شررکار یا 

تأ لهم طاد بدل میی برابر بیشخر، م بابی  به ح پاول ازپیش  ظام چ که ن با –شرررود 

پوشررراند. این نظام چپاول که را می -ی نابرابرهای رو به گسرررترش مطادلهعرصررره

گذارند، شرررراید ططیعی تولید و خود های چقدملیتی انحصررراری به اجرا میشررررکت

 گیرد.زندگی را در برمی

 تواند جهان را ترییر دهد؟ی کارگر میططقه  یادر  2طور که مایکل دی. ییتزهمان

ید وجود تواند میان اسرررتثمار و خلعهیچ جدایی ]تاریخی واقعی[ نمی»کقد، ادعا می

های خاص تصرراحب کار دهد ویژگیکه اولی به ما اجازه میدرحالی«. داشررته باشررد

ستی، م»مواجب کارگران را در ًرایقد تولید درک کقیم، بی ساالری، ًاجعهنژادپر ی رد

رو، مفهوم ازاین 3گذارد.و امپریالیسررم را دومی در معرض نمایش می« محی یزیسررت

که در راب هخلع مارکس  یده ی پیچیدهید  مار د با اسرررتث تاریخی  یالکتیکی و  ی د

ستممی سرمایهشود، کلید درک  ست که  ی یک نظام مثابهداری را بههای چقدگانه ا

 دهقد.اش تشکیل میی  ن را با محید مادیی کلتاریخی و راب ه

نه قد وی بر تلقی جیمز ی اعالی مفهوم خلعنمو مارکس، در ن یل  ید در تحل

ستوارت سود به مدد خلع 4ا شت( بود در قرن هبدهم از  سود به مدد انطا ید )برخالا 

صلی او درباره سهدر  ید اولیهخلعی که بر دو بحث ا شت سرمایهو  گروندری  .تأویر گذا

 5ازا یا تصاحب بدون تطادل بود.ید به معقای تصاحب بدون مابهبرای مارکس، خلع

                                                      
1 Karl Marx and Fredrick Engels, Collected Works, vol. 33 (New York: International 

Publishers, 1975), 11, 14. 

2 Michael D. Yates 

3 Michael D. Yates, Can the Working Class Change the World? (New York: Monthly 

Review Press, 2018), 55–56; John Bellamy Foster and Brett Clark, “The 

Expropriation of Nature,” Monthly Review 69, no. 10 (2018): 1–27. 

4 James Stewart 

ود، شازا یا بدون عمل متقابل تعریش میعقوان تصاحب بدون مابهید که در  وار مارکس و پوالنی بهدر باب خلع 5

 نک.
 Foster and Clark, “The Expropriation of Nature,” 3–11. 
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وجود دارد، اما اصرر الح  انطاشررت بدویی مفهوم ای دربارهاگرچه ادبیات گسررترده

عقوان یک سوءترجمه بود چراکه مارکس به  نچه در اقتصاد سیاسی کالسیک به بدوی

به عالوه، مارکس برخورد  1کرد.شررد، اشرراره میمعرًی می اولیهیا  پیشررینانطاشررت 

را بر « اصرر الح انطاشررت بدوی ]اولیه[به»ای با این عطارت داشررت و عقوان محتاطانه

بحث خود نهاد. او در چقد جا انزجار خود را از این اصرر الح نشرران داد که در اقتصرراد 

 2سیاسی کالسیک برای توجیه نظم ًعلی طراحی شده بود.

 ای نظریی محصول استثمار در زمیقهمثابهای مارکس، مق د درونی سرمایه بهبر

حال، او ی برابر قائل بود. بااینشرررد که اهمیت خاصررری برای مطادلهتوضررریح داده می

ی سرریسررتم، همراه با توسررعه و گسررترش زمیقههمواره تأکید داشررت که شررراید پس

این جقطه از انتقاد او بقا بود که  3ًرمایی زور و ًریب هسرررتقد.خارجی  ن، تحت حکم

که او از امر انتزاعی به امر مقدی مورد بررسرری قرار گیرد، همچقانبعداب به شررکل نظام

سم(  صاد جهانی )یعقی امپریالی سرمایه به زمین بحران و اقت ضمامی و از مق د ناب  ان
                                                      

ازا بود )همچقین کرد و مقظور وی تصاحب بدون مابهمارکس اغلب اص الح تصاحب بدون مطادله را استفاده می 

برد(، زیرا تمام مطادالت ططد تعریش برابر بودند، در غیر این صورت نوعی سرقت بود. اص الحی که او به کار می

 گیریم.ید در نظر میکقیم و  ن را شکلی از خلعه میی نابرابر اشارحال، امروزه ما گاهی اوقات به مطادلهبااین

)اصلی( ترجمه کرده بود که بعداب توسد  ursprünglichدر کار  دام اسمیت را به « پیشین»ی مارکس واژه 1

انی ی  لمها ًراموش کردند که واژهبه انگلیسی برگردانده شد.  ن« بدوی»عقوان ساموئل مور و ادوارد  ویقیقگ به

 ای انگلیسی بود.ی واژهترجمه صرًاب
 Perelman, The Invention of Capitalism, 25. 

[ نامید زیرا پایه و اساس ursprüngliche Akkumulationتوان انطاشت بدوی ] ن را می»مارکس نوشت که  

اص الح به»که چقین  حال، او بعداب توضیح دادبااین –« داری استی تاریخی تولید مشخصاب سرمایهتاریخی و نه نتیبه

 ید )اولیه( است نه انطاشت به معقای صحیح کلمه.در واقع خلع« انطاشت بدوی
 Marx, Capital, vol. 1, 775. 

2 Marx, Capital, vol. 1, 871, 873, 939. 

اصرار ، «جقگ سرقت است و تبارت تقلب»ی بقبامین ًرانکلین مطقی بر ایقکه مارکس با اظهارنظر در باب گزاره 3

برداری و دزدی است؛ در عوض چیز کالهاللفظی گرًت که همهتوان این حرا را به معقای تحتداشت که الطته نمی

از سود  تریی گستردهشد و نظریهحساب  ورده میدر تولید کاال باید به« مراحل واس ه»حتی تحت مرکانتیلیسم، 

ز میان مرکانتیلیسم و دوران رقابت  زاد مطتقی بر استثمار درون ، تمایید باید توسعه یابد. باوجوداینبه مدد خلع

 داری بسیار حیاتی بود.ی برابر، برای درک خیزش صقعتی سرمایهچارچوب مطادله
 Marx, Capital, vol. 1, 267. 
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یررد در تعیین مرزهررای ترراریخی ادراک بقیررادیقی از نقش خلع  1کرد.حرکررت می

داری، مردسررراالری و ی بردههای او و ًردریک انگلس دربارهداری، بر بحثسررررمایه

ی متابولیسرررم ناپذیر در ًرایقد به هم وابسرررتهشرررکاا مرمت»شرررکاا متابولیک یا 

ست شده ا سد قوانین ططیعی خود زندگی مقرر  سمی که تو أویر ، ت«اجتماعی، متابولی

 2گذاشت.می

ی انطاشرررتی مالزم با تاریخی میان ًر یقدها / جامعهی بقابراین اگر بخواهیم راب ه

شتی گوناگون مرتطد با ارزش  ستمر ًرایقدها / جوامع غیرانطا ارزش مطادله و چپاول م

مسئله در  3ید ضروری است.مصرا توسد سرمایه را درک کقیم، تمرکز مبدد بر خلع

 )و کار خانگی / ید اقتصررادهای خانگیایقبا نه صرررًاب اسررتثمار نیروی کار بلکه خلع

سمانی، پیرامون و محید شت(، حیات ج سیارهمعی ست  ست. از نظر تاریخی، زی ای ا

 مراتطی ططقاتی است که به طرقترین شکل روابد سلسلهازا متداولتصاحب بدون مابه

مقدسررازی و حال، نظامبااین 4یابد.های تولید ًرعی گوناگون بروز میپیچیده در شرریوه

ه تمام شود اما بی مرکانتیلیستی  غاز میید که با دورهبه مدد خلع مقیاس بیشتر سود

ی یابد، به تمایز تاریخی جامعهداری گسرررترش میی سررررمایهمراحل بعدی توسرررعه

 کقد.جهت کمک میداری خود ازاینداری از اسالا پیشاسرمایهسرمایه

باشرررد خواه به  داریید خواه به شرررکل بردهدر ایدئولوژی لیطرال حاکم، این خلع

سل صادًی بیکشی، مطادلهشکل جقگ، ن بد به ری نابرابر یا اعمال قدرت انحصاری، ت

ناپذیر ططیعت انسانی که به س ح جامعه در کل داری یا محصول اجتقابنظام سرمایه

ها  ن رغم ًراگیریشود. بدین ترتیب خشونت و دزدی، علیترقی یاًته است، تلقی می

جهانی، معموالب جدا از ماهیت و مق د درونی نظام اقتصادی که ریشه داری در سرمایه
                                                      
1 Ernest Mandel, introduction to Capital, vol. 1, by Marx, 27–28. 

2 Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 949. 

ی این موضوع با ارزش مطادله در برابر ارزش مصرا، در باب ًرایقدها/جوامع انطاشتی در برابر غیرانطاشتی و راب ه 3

 نک.
 Henri Lefebvre, Critique of Everyday Life, one-volume ed. (London: Verso, 2014), 

609–33; Henri Lefebvre, Toward Architecture of Enjoyment (Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 2014), 128–35. 

4 Samir Amin, Eurocentrism (New York: Monthly Review Press, 2010). 
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توان نسررطت به تاریخ سررختی میحال، بهشرروند. باایندارد، ترسرریم می معاوضررهدر 

سرمایهلبن سلهداری به لود  سل صادامثابه  ها اغماض کرد. پقج ها یا ناهقباریای از ت

های داری نژادی، جقگیالیسررم، سرررمایهقرن اخیر شررامل وقایع ناگوار اسررتعمار / امپر

ید مردسررراالرانه از کار خانگی اسرررت. این امراض خاص اجتماعی تباوزگرانه و خلع

 1دان بزرگ  لمانی یوسررتوس ًون لیطیگمقد  نچه شرریمیداری با نقض نظامسرررمایه

ی نامید، یا نیاز به پر کردن مبدد عقاصرررر سرررازندهمی« قانون جطران خسرررارت»

 2شوند.شده از زمین، همراه میبرگرًته

سی را به تحلیل پویایی درحالی سیا صاد  که مارکس بخش اعظم انتقاد خود از اقت

 ید هرگز بدین ترتیب ازتر خلعدرونی استثمار سرمایه اختصاص داد، اما واقعیت وسیع

وضررروح بقا بود که در شرررد. بهذهن او دور نطود و در حواشررری تحلیل او  شرررکار می

ستمزدی، دولت، تبارت شدهریزیبرنامه مبلدهای ضی، کار د ی او در باب مالکیت ار

ضمامی-ها المللی و بازار جهانی و بحرانبین س وح پی در پی ان تر که همگی بازنمود 

ستعمار به شکل کامل -تحلیل بودند تری مورد بررسی قرار گیرد. در دیدگاه مارکس، ا

کن کردن، به بردگی گرًتن و ریشرره»طود، بلکه ید از زمین نهرگز صرررًاب راجع به خلع

شدن بومیان در معادن شخیص نقش خلع 3گرًت.را نیز در برمی« دًن  ید از زمین و ت

ی مشررراهدات تاریخی مارکس و انگلس را العادهمردم، بخش اعظم غقا و قدرت خارق

طان غاص شماری ازی انگشتید عدهخلع»دهد. انقالب علیه سرمایه مستلزم توضیح می

 4یدکققدگان بود.ید از خلعدیگر، خلععطارتیا به« هاتوسد توده

شی که خلعتحقیقات بااهمیت درباره سرمایهی نق داری و ید درون نقد مارکس از 

سرمایهکاربست  ن در تحلیل تاریخی توسعه کقد، اخیراب در شماری از داری ایفا میی 

سیده سی یهاند، ازجمله: نظراماکن به ظهور ر ی بازتولید اجتماعی )برای مثال،  وار نان
                                                      
1 Justus von Liebig 

2 Justus von Liebig, Letters on Modern Agriculture (London: Walton and Maberly, 

1859), 179, 254–55; Justus von Liebig, The Natural Laws of Husbandry (New York: 

Appleton, 1863), 233. 

3 Marx, Capital, vol. 1, 915. 

4 Marx, Capital, vol. 1, 930. 
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سرمایه(، تحلیل1ًریزر شتههای  سنداری نژادی )همانقد نو سوین  2های مایکل داو و 

ی شرررکاا متابولیک ویژه بررسررری نظریهی اکولوژیک مارکسررری )به( و نظریه3بکرت

که ادعا کرده اسررت های سررفید پوسررت سرررخ نقابدر  5گلن شرران کولتارد 4مارکس(.

سررلب مالکیت را از » میز بومیان مسررتلزم این اسررت که ید خشررونتبررسرری خلع

داری و تعامل انتقادی با  ن ]بطیقیم[ که های بقیادین درک خود از سررررمایهویژگی

داری اسررتعماری را با توجه بیشررتر به ای از نقد انطاشررت سرررمایهامکان پرورش گونه

 6«.گشایداکولوژی می

های  ید، برای نشررران دادن اهمیت حیاتی بیقشبه دنطال می تحلیل ما در  نچه

ید نزد مارکس طراحی شررده اسررت. ما بر سره سررازی مفهوم خلعنظری ناشرری از ًعال

ظه تاریخی خلعلح ظهید گسرررترده از مردم و زمین تمرکز میی  ی اول: کقیم: لح

امپراتوری؛ و  7هایی دوم: غطارستانسازی کشاورزی و شکاا متابولیک. لحظهصقعتی

ی ی سررروم: امپریالیسرررم در دوران  نتروپوسرررین. هدا در ایقبا  شرررکارا ارائهلحظه

تر جامع از هر یک از این مراحل بحرانی توسرررعه وتحلیل مفصرررل و بسررریار کمتبزیه

ساختن ایقکه چه سته  ست، بلکه در هر مورد برج س-گونه روش تاریخینی تی ماتریالی

ستثمار میید عالوه بی خلعدربرگیرنده ضادهای گوناگون ر ا ضات و ت تواند به وطت تقاق

                                                      
1 Nancy Fraser 
2 Michael Dawson 

3 Sven Beckert 

4 Nancy Fraser, “Roepke Lecture in Economic Geography—From Exploitation to 

Expropriation: Historic Geographies of Racialized Capitalism,” Economic 

Geography 94, no. 1 (2018): 10; Michael C. Dawson, “Hidden in Plain Sight,” Critical 

Historical Studies 3, no. 1 (2016): 149; Sven Beckert, Empire of Cotton (New York: 

Vintage, 2014), xviii, 37–39; Peter Linebaugh, Stop, Thief! The Commons, 

Enclosures, and Resistance (Oakland: PM, 2014), 73; John Bellamy Foster and Brett 

Clark, “The Robbery of Nature: Capitalism and the Metabolic Rift,” Monthly Review 

70, no. 3 (July–August 2018): 1–20. 

5 Glen Sean Coulthard 

6 Glen Sean Coulthard, Red Skin White Masks (Minneapolis: University of Minnesota 

Press, 2014), 14. 

7 Dust Bowl 
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ی مشهور مارکس این باشد اگر گفته 1تری کمک کقد.داری درون عدسی وسیعسرمایه

شان داد که  ست، او همچقین ن سرمایه ا سرمایه خود  صلی )درونی( در برابر  که مانع ا

ست از خودداری  ن برای پذیرش هر سرمایه عطارت صلی خارجی  گونه محدودیت، حد ا

ز ها تباوداری از  نو تطدیل تمام حدومرزها به موانعی که باید با ماشین عظیم سرمایه

داری در قرن نوزدهم، کرد. مارکس رویارو با ویرانی اکولوژی ایرلقد توسرررد سررررمایه

سش  ست –م رح کرد « تطاهی یا انقالب»پر سشی که در قرن بی ی ویکم در زمیقهپر

 2اری در کل سیستم زمین حتی موضوعیت بیشتری دارد.داختالل سرمایه

 سازی کشاورزی و شکاف متابولیکی اول: صنعتیلحظه

 داریمدت سرمایهسازی کشاورزی در قرن نوزدهم به ظهور تاریخی طوالنیصقعتی

بهبه ثا ماعیم یک نظم اجت مایز متکی بود. همان-ی  با اقتصرررادی مت که بکرت  طور 

«  داریید و بردهگسترش امپریالیستی، خلع»دهد، شرح می پقطهامپراتوری جزئیات در 

شکل سیار مهم بودند.برای  سد قرن  3گیری  ن ب سم، از اوا صر مرکانتیلی سر ع سرا در 

داری سررررمایه»عقوان ای که بکرت از  ن بهدوره –پانزدهم تا اواسرررد قرن هبدهم 

شین  -کقدیاد می« جقگی شکال مالکیت و روابد تولیدی پی س هبها صارکوا شی ی ح

ل کرد، مقحی بورژوا مقتقل میها و امپریالیسم که رسماب عقوان زمین را به ططقهکمون

داری از همان  غاز برقرار شدند، وقتی  ًریقا،  سیا و شدند. خصوصیات نژادی سرمایه

کشرری علیه بومیان براًروخته که کارزارهای نسررل مریکا به اسررتعمار در مدند درحالی

این شررراید به  4شرردند.ها برای کار بر مزارع به بردگی گرًته میشررد و  ًریقاییمی

                                                      
1 David Harvey, The Enigma of Capital (Oxford: Oxford University Press, 2010), 

228–32. 

2 Marx, Capital, vol. 3, 358; Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1973), 409–

10; Karl Marx and Frederick Engels, Ireland and the Irish Question (Moscow: 

Progress, 1971), 142. 

3 Beckert, Empire of Cotton, 32–39. 

4 Dawson, “Hidden in Plain Sight,” 149; Roxanne Dunbar-Ortiz, An Indigenous 

Peoples’ History of the United States (Boston: Beacon, 2014); Marx, Capital, vol. 1, 

914–36. 
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سترده ضیح انتقال گ سایر ملل اروپایی کمک کرد. مارکس تو ستان و  ی وروت به انگل

ید اولیه حائز اهمیت محوری برای انقالب صررقعتی انگلسررتان داد که این ًرایقد خلع

ستمزدی پقطه با چپاول ططیعت و کار غیر 1بود. ستثمار کار د ستمزدی و همچقین ا د

های نسرراجی در حال ظهور قیمت ضررروری را برای کارخانههمراه شررد که مواد ارزان

زمیقی وارداتی از مزارع ها با سررریبکرد. کارگران صرررقعتی در این کارخانهًراهم می

 کردند.ی ایرلقد، گذران زندگی میازپیش ًرسودهبیش

شاورزی  ستین انقالب ک سرمایهنخ صر  شیدر ع صارک ها از اواخر قرن داری با ح

پانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم و انتقال رسرررمی عقاوین زمین مقارن شرررد. دهقانان و 

داران کوچک از زمین بیرون رانده شدند، به خاک سیاه نشستقد، پرولتر گشتقد زمین

سایل  ستمزد برای خرید و شدند نیروی کار خود را در ازای د شقد. و ناچار  معاش بفرو

وسررتا و ر-دار اًزایش بیگانگی از ططیعت، تقسرریم متمایزتر شررهراین ترییرات، طالیه

ی شرریمی خاک، رشررد تبارت و تولید تخصررصرری مواد غذایی و الیاا شرردند. توسررعه

 همچون تحمیل« زمین»صقعت کود، اًزایش مقیاس و شدت تولید کشاورزی و بهطود 

ها، وجه های مدرن در  نتر شدن کاربست ًقاورینشکلی در میان مزارع برای  ساهم

صه شخ شاورزی از م شدید  1880تا  1830ی دومین انقالب ک بودند. عالوه بر این، ت

از بسیاری  2سازی خاک نیاز داشت.های عظیم کود برای غقیتولید کشاورزی به نهاده

 ازا و بدون تطادل است.جهات، این دوره تبسم تصاحب بدون مابه

ی شرریمی متریر خاک در راب ه با پیشرررًت نقش پیشررگامی در م العه 3لیطیگ

داری ایفا کرد. او اظهار داشت که تولید محصوالت زراعی به کشاورزی صقعتی سرمایه

ضروری  سیم اما نه محدود به -خاک حاوی مواد مرذی  سفر و پتا همچون نیتروژن، ً

                                                      
1 Karl Marx and Frederick Engels, On Colonialism (Moscow: Foreign Languages, no 

date). 

2 M. L. Thompson, “The Second Agricultural Revolution, 1815–1880,” Economic 

History Review 21, no. 1 (1968): 62–77. 

گیرد، های خاص ًهرست شده را در برمیایم که استحالهما چارچوب زمانی دومین انقالب کشاورزی را محدود کرده 

 هایی که با شیمی خاک در ارتطاآ بودند.ویژه  نبه
3 Liebig 
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ایی ًرمنی کشاورزی باید تحت حکموابسته است. وی توضیح داد که نظام عقال -ها ن

مواد مرذی که گیاهان در هقگام  1یا قانون جایگزیقی باشررد.« قانون جطران خسررارت»

شد خود جذب می صوالت  یقده ر شوند تا بتواند از مح کققد، باید به خاک بازگردانده 

متحده در قرن نوزدهم چقین چیزی بسررریار حمایت کقد. اما در اروپای غربی و ایاالت

یایی، نوعی  تان عالی بری عت  که ًقون زرا خاطرنشررران کرد  یگ  ید بود. لیط ظ»بع ام ن

شکیل می« چپاول مارکس که کار لیطیگ  2شود.دهقد که به غارت خاک مقبر میرا ت

های گونه کاربسرررت رویهتفصررریل شررررح داد که چهرا مورد م العه قرار داده بود، به

اد غذایی و الیاا به بازارهای دوردست ونقل موصقعتی برای اًزایش محصوالت و حمل

این  سرمایهشود. او در ی مواد مرذی خاک میدر شهرها باعث ایباد شکاا در چرخه

شهور را م رح مینکته سرمایهی م شاورزی  صاعدی داری بهکقد که ک تعامل »طور ت

بازگشرررت عقاصرررر »و مانع « سرررازدمتابولیک میان انسررران و زمین را مختل می

شکیل سان بهدهدهقت سد ان شدهی خاک به  ن، که تو صرا   اند،صورت غذا و لطاس م

رو، از عملکرد شراید ططیعی ابدی برای باروری ماندگار خاک جلوگیری شود؛ ازاینمی

سرمایه»درنتیبه، «. کقدمی شاورزی  شرًت در ک شرًت در تمام پی داری به معقای پی

؛ تمام پیشررررًت در اًزایش باروری تقها چپاول کارگر بلکه چپاول خاک اسرررتهقرِ نه

خاک برای مدت معین، پیشررررًت در جهت تطاه کردن مقابع ماندگارتر  ن باروری 

 3«.است

گونه کشرراورزی صررقعتی، زمین را از مواد که چهی اینبدین ترتیب مارکس درباره

مقدی ارائه داد. اما عالوه بر  ن مطقایی را سررازد، تحلیل نظاممرذی ضررروری تهی می

ستم سقبش  ید که همراه با این بحران خاک ی خلعتقیدهها و ًرایقدهای درهمبرای 

عقوان پسماند ی شهر بهکه مواد مرذی از حومهبودند، شقاسایی و ًراهم کرد. همچقان

                                                      
1 Liebig, Letters on Modern Agriculture, 179, 254–55; Liebig, The Natural Laws of 

Husbandry, 233. 

2 Justus von Liebig, “1862 Preface to Agricultural Chemistry,” Monthly Review 70, 

no. 3 (July–August 2018): 146–50. 

3 Marx, Capital, vol. 1, 637–38. 
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شده یا به شته  شهرها انطا شی از زبالهدر  شهری به دریا ریخته میعقوان بخ د، شدنی 

سایل گوناگونی برای دوباره ستبو قرار گرًتقد. و ویژه میان به 1پر کردن زمین مورد ج

ا هالمللی کود برقرار شد که شامل حمل میلیون، تبارت بین1880و  1840های سال

شمال جهان بود. استخراج گو نو تا حد زیادی در  و شیلی بهتن گو نو و نیترات از پرو 

ه همگی برای چقین ید از زمین، نیروی کار و حیات جسررمانی ریشرره داشررت کخلع

عقوان پرسررود سرراختن این کود ضررروری بودند. در ابتدا محکومان و بردگان مذکر به

دسرررتی و گونی در جزایر گو نو کار کارگر اجطاری با اسرررتفاده از کلقگ، بیل، چرخ

عقوان بخشی از نظام کردند. با کاهش شمار بردگان در دسترس، کارگران چیقی بهمی

 2ر وارد شدند.به کشو« حمالی»کار 

ربایی و قراردادهای مشررکوک برای برپا کردن این بردگان سررابد از قهر، حیله،  دم

اسرررتفاده کردند که کارگران را برای مسرررتعمرات و  3اجطاررژیم نژادی جدید از کار به

سر جهان تأمین می سرا سابد در  ستعمرات  نمود. بیش از نود هزار کارگر چیقی در م

ها عمدتاب به دلیل درصرررد از  ن 10تقریطاب  -پرو اعزام شررردند  اوج تبارت گو نو به

ترین کارگران غیر زاد به جزایر بدرًتاری و سرروءترذیه در مسرریر درگذشررتقد. بداقطال

د صشدند که مبموع نیروی کار در هر لحظه میان دویست تا هشتگو نو ًرستاده می

ها دارای ارزشرری جان  ن –تقد رًسرررعت تحلیل میکارگر در نوسرران بود، اما اًراد به

ًقد مردان به این جزایر  4شرررد.کردند، قلمداد میتر از گو نویی که اسرررتخراج میکم

                                                      
1 Ian Angus, “Cesspools, Sewage, and Social Murder: Ecological Crisis and 

Metabolic Rift in Nineteenth-Century London,” Monthly Review 70, no. 3 (July–

August 2018): 33–69; Brett Clark and Stefano B. Longo, “Land-Sea Ecological Rifts: 

A Metabolic Analysis of Nutrient Loading,” Monthly Review 70, no. 3 (July–August 

2018): 106–121. 

2 Brett Clark and John Bellamy Foster, “Ecological Imperialism and the Global 

Metabolic Rift,” International Journal of Comparative Sociology 50, no. 3–4 (2009): 

311–34; Brett Clark, Daniel Auerbach, and Karen Xuan Zhang, “The Du Bois Nexus: 

Intersectionality, Political Economy, and Environmental Injustice in the Peruvian 

Guano Trade in the 1800s,” Environmental Sociology 4, no. 1 (2018): 54–66. 

3 Bonded Labor 
4 Charles Wingfield, The China Coolie Traffic from Macao to Peru and 

Cuba (London: British and Foreign Anti-Slavery Society, 1873), 3–5; Michael J. 
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لوی دادند و جنگهطانی می« صد سرباز مسلحیک»شدند، جایی که بیش از ًرستاده می

مارکس این نظام  1گرًتقد.ارتکاب خودکشی کارگران با دویدن به درون اقیانوس را می

شکلی از « حمالی» صیش کرد.« داری پقهانبرده»را  شاهدان عیقی اظهار  2تو روایات 

شررردند و اگر انتظارات کار بارمصررررا تلقی میداشرررت که این کارگران چیقی یک

ها زیر  ًتاب خوردند.  نشررده و شررالق میکردند، مرتطاب تقطیهپرزحمت را بر ورده نمی

کردند و سپس ها را از گو نو پر میدستیو چرخ هاسوزان با زحمت و رنج ًراوان گونی

ناودانی مقتقل می قایدبه  بار میکردند که  بدن  نها را  ها را کرد. گردوغطار گو نو، 

ًرسا بود. یکی از روایات، این شراید را کرد. بو طاقتها را پر میی  نپوشاند و ریهمی

توصیش کرد چراکه عمر «  ن یهقر دوزخی تحلیل بردن حیات بشری تا  خرین ذره»

سیار کوتاه بود. شتی 3کارگران ب هایی... که نثار رحمیاز بی»ساز بریتانیایی چقدین ک

 ها اطراای  نکردند که جقازهشد به وحشت اًتاده ]بودند[ و توصیش میها میچیقی

 4«.جزیره شقاور بوده است

شاهد هستیم که چهدر این سرمایهید در حدومرزهاگونه خلعجا  داری کار ی نظام 

سال برای غقیمی ستفاده میکقد. گو نو که هزاران  سرعت شد، بهسازی مزارع پرو ا
                                                      
Gonzales, “Chinese Plantation Workers and Social Conflict in Peru in the Late 

Nineteenth Century,” Journal of Latin American Studies 21 (1955): 385–424; Peter 

Blanchard, “The ‘Transitional Man’ in Nineteenth–Century Latin America,” Bulletin 

of Latin American Research 15, no. 2 (1996): 157–76; Stephen M. Gorman, “The 

State, Elite, and Export in Nineteenth Century Peru,” Journal of Interamerican 

Studies and World Affairs 21, no. 3 (1979): 395–418; Evelyn Hu-DeHart, “Coolies, 

Shopkeepers, Pioneers,” Amerasia Journal 15, no. 2 (1989): 91–116; Evelyn Hu-

DeHart, “Huagong and Huashang,” Amerasia Journal 28, no. 2 (2002): 64–90; 

Gregory T. Cushman, Guano and the Opening of the Pacific World (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2013), 55. 

1 Alanson Nash, “Peruvian Guano,” Plough, the Loom and the Anvil 10, no. 2 (1857): 

73. 

2 Karl Marx, The Poverty of Philosophy (New York: International Publishers, 1963), 

112. 

3 “Chinese Coolie Trade,” Christian Review (1862); George W. Peck, Melbourne and 

the Chincha Islands (New York: Charles Scribner, 1854), 207; Jimmy M. Skaggs, The 

Great Guano Rush (New York: St. Martin’s, 1994). 

4 Wingfield, The China Coolie Traffic, 5. 
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برای دوباره پر کردن مزارع شررمال جهان رو به اتمام رًت. پرندگان دریایی که صرردها 

شدند، زیرا مزاحمیقی برای انبام ًوت گو نو در جزایر به جا می شته  شتقد غالطاب ک گذا

ستخراج به نظر میعمل شت خود یات ا شتر از انطا سیار بی ضرباهقگی ب  مدند. گو نو با 

شت می ی جدیدی که تحمیل شده بود، عمدتاب بر دوش شد. نظام کار نژادپرستانهبردا

ظام ی نگرًت و انطاشت را در هستهید شده قرار مینیروی کار اجطاری که سطعانه خلع

شکاًزایش می شراید به  ضعیش داد. این  شراید حیات را ت سمانی انبامید که  اا ج

شد که می سیاری از کارگران مقبر  ضعیش و مرگ زودهقگام برای ب سالمت  کرد و به 

رار ها قشردند. عالوه بر این، تمام اینسرادگی با سرایر کارگران وارداتی جایگزین میبه

طور شررمالی به بود تداوم نظام چپاول را ممکن سررازد که خاک را در اروپا و  مریکای

 کرد.مقدی از مواد مرذی  ن تهی مینظام

شراید خلع شاورزی ید، یکی از مؤلفهاین  های مرکزی در حمایت از انقالب دوم ک

صقعتی که پقطه چقین جزء جدایی صقعتی بود. انقالب  از  ن  ناپذیریمالزم با انقالب 

ر داری دقانون لرو بردهی مثلثی بود. پس از  مد، مطتقی بر تبارت بردهبه شرررمار می

ستان لرو کرد، داری را بهکه برده 1833سال  ستعمرات انگل شتر م سمی در بی طور ر

سیا روی  وردند « هاحمال»ها به انگلیسی عقوان راه داری بهشکلی مطدل از برده -از  

 داری  شکار، با اشکال جدید کار اجطاری. به این معقا، گو نو بخشیجایگزین برای برده

صقعتی ستان و از یک تبارت مثلثی دوم با هدا  شاورزی، زراعت عالی انگل سازی ک

سیلهنوا بهنیاز به احیای خاک بی شامل بدترین اًراآو ستی  ها در ی یک نظام امپریالی

 ید از حیات جسمانی بود.استثمار کار و خلع

وی کار در قرن نوزدهم، زنان در مرکز انقالب صرررقعتی قرار داشرررتقد و اکثر نیر

شکیل می ستان ت صلی را در انگل صاب در بخشصقعتی ا شدادند، خصو م، های پقطه، ابری

ها درون نیروی کار و مارکس در راب ه با موقعیت  ن 1پشررم و توری از تولید نسرراجی.

های مفصررلی برداشررت. او به همراه کردند، یادداشررتشرررای ی که تحت  ن کار می

                                                      
1 Maxine Berg, “What Difference Did Women’s Work Make to the Industrial 

Revolution?,” History Workshop 35 (1993): 29; Maxine Berg, “Women’s Work and 

the Industrial Revolution,” ReFresh 12 (1991): 3; Joyce Burnette, “Women Workers 

in the British Industrial Revolution,” Economic History Association, March 26, 2008, 

available at http://eh.net. 
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شخص خ رهایی را که زنان با  ن ساخت. ها مواجه میانگلس، انواع م ستقد  شدند، م

زنان را   وردند که عمرای از مشررکالت بهداشررتی را به وجود میاین خ رها مبموعه

شاق الیاا. هم مردان و هم زنان کوتاه می ستق شی از ا سی نا سائل تقف کرد، همچون م

شراید کار خود را تبربه میططقه شکالی از زوال جسمانی همراه با  ، کردندی کارگر، ا

 1های خاص با توجه به انواع کاری که در  ن متمرکز بودند، تفاوت داشرررت.اما ویژگی

کردند و دسرررتمزد بسررریار کمتری نسرررطت به مردان دریاًت میعالوه بر این، زنان 

ها مقظور حمایت از کل خانوادهمسررئولیت نامتقاسررطی برای کار تولیدمثل اجتماعی به

 2داشتقد، تا  نبا که این ًعالیت اضاًی با توجه به ساعات طوالنی کار ممکن بود.

ستثمار بیش صقعتی مورد ا و  گرًتقدزحد قرار میازنان در این دوره در نیروی کار 

زمان که همکردند، درحالیها تولید میسرررهم زیادی از ارزش اضررراًی را در کارخانه

کار، ارزش ید نیروی  بازتول قد  نه در ًرای خا کار خود در  ند از طرید  های مبطور بود

در این  3شررد.ی رایگانی به سرررمایه پیشررکش میمصرررًی تولید کققد که مانقد هدیه

سئول ی کارگر را تهدید میی ططقهوجود خانوادهشراید که خود  کرد، زنان اگرچه م

 توانستقد وجود خودشانسختی میبازتولید اجتماعی خانواده و نیروی کار بودند، اما به

داری متأخر نطود، بلکه در همان بدو تولد را حفظ کققد. روز مضرراعشم مخلوقِ سرررمایه

ه روز کاری )ازجمله زمان الزم برای زمانی ک -داری صررقعتی حضررور داشررت سرررمایه

رسرریدن از خانه به محل کار و از محل کار به خانه( برای زنان غالطاب دوازده سرراعت یا 

 بیشتر در شش روز از هفته بود.

                                                      
1 Marx, Capital, vol. 1, 364–66, 574–75, 595–99, 796–97. 

2 Nancy Fraser, “Crisis of Care? On the Social-Reproductive Contradictions of 

Contemporary Capitalism,” in Social Reproduction Theory, ed. Tithi Bhattacharya 

(London: Pluto, 2017); Martha Gimenez, “Capitalism and the Oppression of Women: 

Marx Revisited,” Science and Society 69, no. 1 (2005): 11–32; John Bellamy Foster 

and Brett Clark, “Women, Nature, and Capital in the Industrial Revolution,” Monthly 

Review 69, no. 8 (January 2018): 1–24. 

3 Berg, “What Difference Did Women’s Work Make to the Industrial Revolution?”; 

Berg, “Women’s Work and the Industrial Revolution.” 
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ستثمار غذایی بود،  ستثمار دستمزدی همچقین به یک معقا ا برای ططقات کارگر، ا

سی سا صرا ا  شدند. تولیدذایی الزم برای بقا میترین مواد غچراکه دستمزدها عمدتاب 

ستان که با حمایت کود وارداتی انبام می شرده در انگل شاورزی ً  گرًت، به  ًریقشک

زمیقی ایرلقدی و پایان قوانین المللی جدیدی پس از قح ی سررریبرژیم غذایی بین

کمک کرد.  نچه خود مارکس رژیم جدید غذایی  1846-1845های غالت در سرررال

شت میشامل انتقال به نظامی بیش نامید،می ضاًیتر مطتقی بر گو به  شد که زمین ا

نات برای خدمت به ططقات ًرادسرررت اختصررراص می در مقابل،  1یاًت.تولید حیوا

یات شررررح دادند، ططقههمان با جزئ مارکس و انگلس  که  های طور  غذا با  کارگر  ی 

دودی بود، زندگی کیفیت و ناکاًی که عمدتاب متشرررکل از نان و سرررطزیبات معبی

شد زیرا خوراک، نوشیدنی و دارو که در دسترس تر نیز میاوضاع حتی وخیم 2کرد.می

سترده شتقد و طیش گ صی دا سه، ای از  لودگیبودند، ناخال ها را همچون جیوه، گچ، ما

ستریکقین در برمی صرا مقظم این مواد به بیماریمدًوع و ا ون، های گوناگگرًتقد. م

شد. زنان معموالب بیش از همه دچار سوءترذیه بودند، و مرگ مقبر می گاستریت مزمن

خوردند. در کردند و در خانواده  خر از همه غذا میتری مصرا میزیرا مواد غذایی کم

ی ی انگلسررتان که مبطور به صررادرات خاک )مواد مرذی( و سرررمایهایرلقد مسررتعمره

 3خود به انگلستان بود، شراید بدتر بودند.

سازی کشاورزی ارتطاآ نزدیکی با تباوز از مرزهای ططیعی داشت، با توجه قعتیص

تقیده از زمین، نیروی کار و حیات جسمانی که به متابولیسم اجتماعی ید درهمبه خلع

داد. نظام جدید داری را گسررترش میشررکل داده و دائماب ویرانی خالق شرردید سرررمایه

 یهای متابولیک، تخلیهی از محید بود. شررکااهای خارجمسررتلزم رشررد نماییِ نهاده

                                                      
1 John Bellamy Foster, “Marx as a Food Theorist,” Monthly Review 68, no. 7 

(December 2016): 12–14. 

2 Marx, Capital, vol. 1, 750, 809–11; Marx and Engels, Collected Works, vol. 4, 370; 

Foster, “Marx as a Food Theorist.” 

3 Marx, Capital, vol. 1, 860. See also Eamonn Slater, “Marx on Colonial 

Ireland,” History of Political Thought 39, no. 4 (2018): 719–48; Eamonn Slater, 

“Marx on the Colonization of Irish Soil,” Maynooth University Social Science 

Institute Working Paper Series no. 3, January 2018. 
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عقوان شررررآ ید را بهامپریالیسرررتی وروت از جقوب جهان و نظام اسرررتثمار که خلع

 کردند.داری را در قرن نوزدهم تعریش میای خود داشت، ظهور سرمایهزمیقهپس

 های امپراتوریی دوم: غبارستانلحظه

صر  شت بدویبه»ع ص الح انطا ستعمار اولیه بود، ازجمله ییا خلع« ا د اولیه دوران ا

ای اصلی از  ن به شمار متحده نمونهی استعمار مهاجران سفیدپوست که ایاالتتوسعه

به گفتهمی یاالت مد.  تدا یک ی جورج واشرررقگتن، ا امپراتوری در حال »متحده از اب

بریتانیا زد که  1763ی ی انقالب  مریکا را تا حدی اعالمیهشد. جرقهتلقی می« ظهور

ی اوهایو به سرررمت غرب را محدود کرد. با پیروزی سررریزده حرکت مهاجران به دره

ی اوهایو به روی سوداگران زمین و مهاجران گشوده شد. نشین، زمین در درهمستعمره

کقفدراسیون ایروکوا که بسیار مورد تحسین مارکس و انگلس قرار گرًت، در عرض ده 

ید شده ها از اراضی خود خلعروزگار محو شد. تقریطاب تمام  نی دوازده سال از صحقه

سرخو به چقد محوطه شقگتن  شدند. وا ستان را ی حفاظتی کوچک رانده  جانوران »پو

های نامید و به سرررربازانش در طول انقالب  مریکا دسرررتور داد که به دهکده« طعمه

سررانقد و محصرروالتشرران را در ایروکوا حمله کققد، مردان، زنان و ًرزندان را به قتل بر

 1جقگ نابودی م لد از بین بطرند.

ی صقایع مقظور ترذیهمتحده بهی ایاالتبا پیدایی انقالب صقعتی، تقاضا برای پقطه

ستان روند گرًت و حیات جدیدی به نظام برده ساجی انگل شید. همانن ر طوداری بخ

ی ها و نیروی کار بردهلمحصرروداری کشررت و زرع با تککه مارکس تأکید کرد، برده

صفت خود به لحاظ اکولوژیک ناکار مد بود )هرچقد که از مقظر انطاشت سرمایه حیوان

ًرسرررود و حرکتی به سرررمت غرب ایباد سررررعت میکرد(. خاک را بهموًد عمل می

                                                      
1 Richard Van Alstyne, The Rising American Empire (1960; repr., New York: W. W. 

Norton, 1974), 1–27, 69, 78; John Bellamy Foster, The Vulnerable Planet (New York: 

Monthly Review Press, 1994), 46–49. On Engels and the Iroquois, see Frederick 

Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State (Moscow: Progress, 

1948), 88–93. 



 

 

 داری و غارتسرمایه 728

شت بیاورند.داران میکرد چراکه مزرعهمی ستقد زمین بکر را به زیر ک شاورزی  1خوا ک

ها ویرانگر بود و مردم و سررررمایه را تر برای خاک و جقگلتقها اندکی کم در نیوانگلقد

چه بیش به سرررمت غرب سررروق میهر  حالیتر  ای از غالت که بخش عمدهداد، در

( در یک شرررکاا 1846تولیدشرررده )به دنطال لرو قوانین غالت در بریتانیا در سرررال 

ست صادر میزی ستان  های خود از اور گزیدهمارکس در  2شد.محی ی جهانی به انگل

هایی در باب  مریکای یادداشررتشرریمیدان کشرراورزی به نام  3جی. دابلیو جانسررتون
شاهدات او در راب ه با شمالی شمالی برای ًروش »، بر م نظام متداول ... در  مریکای 

زمیقی و غیره[؛ بدون توان برای  ن بازار یاًت ]یونبه، غالت، سررریبهر چیزی که می

 4، تأکید کرد.«گونه زحمتی بکشقد تا در عوض چیزی در خاک بگذارندکه هیچاین

یاالتاحدار راه و  1840و  1830های متحده در دهه هن، انقالب صرررقعتی در ا

شانه ضی مکزیک(، همگی  صرا ارا شایش غرب دور )تا حدی از طرید ت ی شانهبهگ

وژیک که ویرانی اکوللیرًتقد، درحاکشی و  وارگی بومیان  مریکا پیش میًرایقد نسل

ی سرشماری اعالم ، اداره1890ساختقد. در سال داری همراه میی سرمایهرا با توسعه

عام های بومی با قتلکه در همان سررال جقگاند )درحالیکرد که مرزها بسررته شررده

شد( و پسپایان 5زانوی زخمی سون یاًته اعالم  صی همچون ًردریک جک شخا از ن ا

متحده به خارج از کشور دًاع کردند و تئودور روزولت از گسترش مرزهای ایاالت 6ترنر

                                                      
1 See Foster and Clark, “The Expropriation of Nature,” 15–16; Anthony F. C. 

Wallace, Death and Rebirth of the Seneca (New York: Vintage, 1969), 114–15; 

Eugene D. Genovese, The Political Economy of Slavery (New York: Vintage, 1967), 

89; Daniel D. Richter Jr. and Daniel Markewitz, Understanding Soil 

Change (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 43-48. 

2 Carolyn Merchant, Ecological Revolutions (Chapel Hill: University of North 

Carolina Press, 1989), 186–88, 196–97. 

3 J. W. Johnston 

4 Karl Marx, “J. W. Johnston. Notes on North America,” in Marx/Engels 

Gesamtausgabe, by Karl Marx and Frederick Engels (Berlin: Walter De Gruyter, 

2019), 311. 

5 Wounded Knee Massacre 

6 Frederick Jackson Turner 
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داری انحصرراری و عصررر ًرارسرریدن سرررمایه 1 مریکا مقبر شررد.-که به جقگ اسررپانیا

های کامالب جدیدی ید مردم و ططیعت را به حی ه سررا ًقد قلمروی خلعشرررکت غول

 گسترش داد.

س سرخپو صقعت وبر با بازدید از قلمروی  ستم که  تان در اوکالهاما در  غاز قرن بی

یدکققده در حال روند گرًتن بود، های زراعی خلعدیوار رویهاسرررتخراجی نفت دیواربه

شاهده کرد که های نازلبرخی از ویرانی ساخت. او م ستقد  شده بر زمین و بومیان را م

سرمایه» سر راه ًرهقگ  سرعت برق و باد در گیرد، تقریطاب داری قرار میهر  نچه در  با 

اکولوژیک -ی اجتماعیانقیاد زمین همراه با جمعیت بومی به ًاجعه 2«.شرررکقدهم می

 الوقوع اشاره داشت.قریب

متحده شقاخته سابقه در ایاالتسالی بیعقوان خشکبه 1930ی غطارستان در دهه

ه طور کمانشود که از بسیاری جهات نماد بحران اکولوژیک در قرن بیستم است. همی

ی در هیچ نمونه»نوشرررت:  1970ی محی ی در دههمورخ زیسرررت 3دونالد وورسرررتر

دیگری، خسررارتی به این بزرگی یا پایداری به زمین  مریکا زده نشررد و دًعات اندکی 

بوده است که چقین تراژدی عظیمی به سر ساکقان  ن بیاید. حتی رکود اقتصادی نیز 

ن ی ایچیز در گذشررتهطود. از مقظر اکولوژیک، هیچبارتر نبه لحاظ اقتصررادی خسررارت

شدملت نداریم ... که قابل سه با شقیده 4«.مقای ستان  توانقد اند و میتقریطاب همه از غطار

ها را ی اوکیهای بزرگ و مهاجرت گسررتردههای گردوغطار خروشرران در دشررتتوًان

ب ها در قلشرررهرسرررتانها  کر تحت تأویر قرار گرًتقد و برخی تصرررویر کققد. میلیون

که در اوکالهاما تقریطاب سررروم از جمعیت خود را از دسرررت دادند، درحالیمق قه یک

ی غطارسررتان به ی مق قهمخمصرره 5سرروم از زارعان از مزارع خود  واره شرردند.یک
                                                      
1 Foster, The Vulnerable Planet, 70–72. 

2 See John Bellamy Foster and Hannah Holleman, “Max Weber and the 

Environment,” American Journal of Sociology 117, no. 6 (2012): 1653–55. 

3 Donald Worster 

4 Donald Worster, Dust Bowl (Oxford: Oxford University Press, 2004), 24. 

5 Hannah Holleman, Dust Bowls of Empire (New Haven: Yale University Press, 

2018), 113. 
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ل خو تطدیداری درندهای حاکی از دشواری شگرا مرتطد با رکود بزرگ و سرمایهنشانه

 شد.

های معاصرررر، ی  ن، در برخی از گزارشرغم تأویر گسرررتردهان بهدوران غطارسرررت

که در  اتفاقی -ماند باقی می ططیعیناپذیر و حتی کامالب بیقیای موضررعی، پیشًاجعه

یک زمان خاص رخ داد و بعید اسرررت که دوباره اتفاق بیفتد، زیرا صررررًاب رخدادی 

 تواند بیش از این از حقیقت بهیچیز نمحال، هیچناپذیر از گذشررته بود. بااینبازگشررت

ستان ًراورده شد. غطار سرمایه-ی اجتماعیدور با سترش  داری، امپراتوری و تاریخی گ

استعمار مهاجران سفید بود که همگی به ویرانی پوشش زمین و ًرسایش خاک کمک 

های حاصلخیز نشئت ید اراضی بومی، خود مردم بومی و خاککردند. این اتفاق از خلع

شت.  ن رخداد گرًت ستان با پیشروی امپریالیستی ارتطاآ دا . هر جقطه از دوران غطار

ها و ای در متابولیسررم میان انسررانی شررکاا گسررتردهنتیبه -المللی بود ماهیتاب بین

سرمایه شی از تولید  سرمایهططیعت، نا صر  سدی انحصاری به اوج میداری که در ع . ر

س ح جهانی شابهی در  شراید م ستان در تر به ظهور میامروز،  سقد. درنتیبه، غطار ر

 ی تاریخی در دوران ترییرات اقلیمی است.ی مرجع برجستهشدن به نق هحال تطدیل

های تاریخی غطارستان، تمسک به تورستین برای کسب معقای انضمامی از شالوده

امید، ن« هبهترین مقتقد  مریکا که  مریکا تولید کرد»که سرری. رایت میلز او را  1وبلن،

ست. سال  2سودمقد ا سبدر  1923وبلن در  وکار و مالکیت غیابی در دوران بقگاه ک
شت که ایاالت اخیر ساس نو صلخیز و تطدیل  ن به مقاًع »متحده بر ا صرا خاک حا ت

استوار شده است. شکی وجود نداشت که این خاک از چه کسی قطضه شده « شخصی

ست، چراکه ًراورده ست « عامتلورزی و قکیقه»ی ا سرخپو شده بر جمعیت  تحمیل 

ی بدل گشرررتقد که از طرید رویه« دارایی»کشرررور بود. در همین راسرررتا مردم به 

ظامبرده گاه داشرررته میداری ن شرررود. وبلن نوشرررت که مقد در حد انتفاع عمری ن

                                                      
1 Thorstein Veblen 

2 Wright Mills, introduction to The Theory of the Leisure Class, by Thorstein Veblen 

(New York: New American Library, 1953), vi. 
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 یرویه« »شد[گونه که در مرزها اجرا میمشی  مریکا ]هماننقشه یا خد»طورکلی، به

 1.«برای تطدیل تمام وروت عمومی به سود خصوصی در طرح تصرا قانونی بودمقرر 

ها و پوشررش زمین بود. عقصررر کلیدی در این پیشررروی ددمقشررانه، ویرانی جقگل

د عقوان مقطع در مها بهگذاری بر مقابع ططیعی با تلقی  نسرررمایه»وبلن ادعا کرد که 

ی عادی استعمار و کقد که رویهیب می، اتالا و ویرانی را در مقیاس وسیعی ترغ« زاد

بهامپراتوری را تشرررکیل می یهعقواندهد.  با رو طاآ  ته در ارت هدررً ثال، الوار  های م

که این ًعالیت الوارًروشان در طی »سازی زمین چقان سترگ بود شکقی و پاکهیزم

ا رده است تتری را نابود کمراتب الوارهای بسیار بیش ن دوره از اواسد قرن نوزدهم به

ید زمین بدون بود که از ًر یقدهای خلع« تصررل ب خاک»تر از همه، مهم 2«.اسررتفاده

متحده از این نظر، تحوالت در ایاالت 3شررد.ترین توجه به حفاظت از  ن ناشرری میکم

ستعمره سایر م شابه  شده و ًرایقد ویرانی م ست بود که بومیان  واره  سفیدپو شیقان  ن

شکلی از ًرهقگ گاماکولوژیک نامحدود، ل ستگی اًراد از هر  س سیخته بود که به گ گ

شررد. وبلن تأکید کرد که این مقبر می سررکونت دائم در یک مکاناکولوژیک مرتطد با 

 داری است.گیرد که مختص به سرمایهسرچشمه می تملک غیابیمشکل از 

 شده توسد وبلنمحصول عوامل تاریخی م رح 1930ی بحران غطارستان در دهه

قه داری، برهکشررانه به بومیان  مریکا، تأویرات بردهبود. تصرررا اراضرری، رویکرد نسررل

به دلیل ًرسررودگی و ًرسررایش خاک و تأویرات مخرب « تصررل ب خاک»شرردن زمین، 

و رابرت  ور  4ها بر جمعیت کارگر بسررریار  شرررکار بودند. گراهام ورنون جکزتمام این

                                                      
1 Thorstein Veblen, Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: 

The Case of America (New York: Augustus M. Kelley, 1923), 168–71. 

 کرد. نک.جا به پارادوکس الدردیل اشاره میوبلن در این 
 John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, The Ecological Rift (New York: 

Monthly Review Press, 2010), 53–72. 

2 Veblen, Absentee Ownership, 186–91. 

3 Veblen, Absentee Ownership, 169. 

4 Graham Vernon Jacks 



 

 

 داری و غارتسرمایه 732

با عقوان  1وایت به در کتاب خود  در  زمین: پیمایش جهانی ًرسرررایش خاکتباوز 

 نوشتقد: 1930ی دهه

ند ی کشور پیوی پیشگام در توسعهمتحده به مرحلهتاریخ ًرسایش در ایاالت

زدایی برای اراضی کشاورزی، الوار، سوخت خورده است، از خالل مراحل جقگل

محصولی کشاورزی برای ذرت در کمربقد ی نظام تکو پتاس در شرق، توسعه

زار زنی مقاطد چمنرویه و شررخمت و پقطه به سررمت جقوب، دامداری بیغال

 رویهرویه و بدرًتاری با مراتع، چرای بیهای بزرگ، دامداری بیططیعی دشررت

زدایی در شرررمال غرب ازحد در سرررواحل اقیانوس  رام و جقگلو زراعت بیش

 2اقیانوس  رام.

بوالهوسی ططیعت »ها ار در دشتهای گردوغطرو، بسیار روشن است که توًانازاین

ی چپاول و های مدید درنتیبهبلکه محصرررول شررررای ی بودند که مدت« نطودند

ستفاده از زمین رشد و گسترش می یاًت و با ترییر جهت از کشاورزی معیشتی سوءا

3به کشاورزی تباری تشدید شده است.
 

شکل داده و به ستعماری که این تحوالت را   د، تأویرات اًتراقیرانپیش میتاریخ ا

عات مختلش در مق قه ما یان اجت نان را نیز م های دیگر تعیین   جا تان و  طارسررر ی غ

های مکرر و جاببایی های پیشررین، ازجمله سررلب مالکیتکرد. در صرردر خسرررانمی

 90های بزرگ حدوداب ی غطارسررتان دشررتاجطاری، اجتماعات بومی  مریکا در مق قه

ضی باقیمانده صد از ارا سال یدر ست دادند و  1933و  1890های خود را میان  از د

 ی اوکالهاما با قلمرویهای ًقر را در کشور قرار داشتقد. در مق قهیکی از باالترین نرخ

                                                      
1 Robert Orr White 

2 Graham Vernon Jacks and Robert Orr Whyte, The Rape of the Earth: A World 

Survey of Soil Erosion (London: Faber and Faber, 1939), 17. 

حال تا حدی در راستای خ وآ هایی که بر جمعیت بومی نازل شده است، بااینجکز و وایت، ضمن تشخیص ویرانی 

 کردند. نک.در راب ه با وظایش ضروری برای  یقده استدالل می« بار سفیدپوست»
 Holleman, Dust Bowls of Empire, 52. 

3 Jacks and Whyte, The Rape of the Earth, 36. 
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کردند تا  مد میشرران برمیپوسررتان، سررفیدپوسررتان هر کاری از دسررتتاریخی سرررخ

باقی مانده بود، از چقگ بتوانقد بخش بهتر اراضرری را که در اصررل برای بومیان  مریکا 

جواب ماند و  نان در ورند. با ًروکش کردن دوران جدید بحران، درخواسرررت امداد بی

ی بهویژه ضرپوست و التین نیز بهاز ن به طرز ناکاًی پاسخ داده شد. زارعان سیاهپس

.  میز بودندعمد تطعیضهای نیو دیل بهسررختی از غطارسررتان و رکود خوردند و برنامه

پوسرررت و التین همان امدادی را دریاًت نکردند که زارعان رنتیبه، زارعان سررریاهد

ست، و کارگران مزرعه سایر سفیدپو ستانه و  ی مهاجر اغلب  ماج قوانین اخراج نژادپر

ستفاده بودند. سوءا شکال  ساکقان  1ا ست  شتر زمین عمدتاٌ در د این امر به تمرکز بی

 داران غیابی وروتمقد مقبر شد.سفیدپوست و زمین

قدنژادی و  قاآ چ قد، و در برخی ن قدرتم یک جقطش مترقی  ما مرکز  ها اوکال

صادی،  صالحات اقت شرقی و جقوب غربی بود. این جقطش برای ا چقدقومی، در جقوب 

شار می ضی ً ستار انقالب می ورد. برخی از  ناجتماعی و ار های شدند. ائتالاها خوا

 میز ارتباع تا یاًته و خشررونتچقدنژادی چشررمگیر حتی رویارو با نیروهای سررازمان

ها و رغم دسرررتاوردهای چشرررمگیر جقطشحال، علیپایدار ماندند. بااین 1930ی دهه

ی قدرت در تمام اقدامات امدادی مرتطد با نیو دیل، با توجه به سرراختار نژادپرسررتانه

 2محی ی غالب شد.اقتصادی و زیست عدالتیبیمتحده، اقتصاد سیاسی ایاالت

زیسررت در ها و محیدتر میان انسررانها برای مهقدسرری روابد باوطاتتالشدر کل، 

بسررت های بزرگ پس از غطارسررتان به خاطر مشررکلی بقیادین و مداوم به بندشررت

سود که در خوردند: نظام حریص خلعمی سب  ضه»ید از زمین برای ک صاعدی قط ی ت

عملکردهای این نظام،  3ریشه داشت.« ها به مقفعت شخصیمقابع ططیعی و تطدیل  ن

سان سیلی برای ًبایع بزرگشکاا میان ان تر بر ها و ططیعت را گسترش داده و با پتان

ید که در پس تقاقضرات اقتصرادی و شردند. روابد اجتماعی خلعروی هم انطاشرته می

                                                      
1 Holleman, Dust Bowls of Empire, 113–16. 

2 Holleman, Dust Bowls of Empire, 113–16. 

3 Veblen, Absentee Ownership, 171. 
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که پشررت سررر گذاشررته جای اینهای بعد بهاکولوژیک  ن دوره نهفته بودند، در دهه

 تقد.شوند گسترش یاً

نامیده  سررازیغطارسررتانگونه، یا  نچه امروزه گاهی اوقات -شررراید غطارسررتان

بلکه همچقین در سرررایر مقاطد  1930ی متحده در دههشرررود، نه ًقد در ایاالتمی

ستعماری رخ می سال مرزی ا سیون خشک1923داد. در  سالی  ًریقای جقوبی ، کمی

صل از تمدن که درنتیبه»گزارش داد  شراید حا سفیدپوستان در  ًریقای جقوبی، ی 

ته اسرررت... راز  یاً کاهش  جذب  ب  هداری و  کل برای نگ فات "قدرت زمین در  تل

ست  2ادوارد روکس 1«.جا نهفته اسرتدر این "سرالی ماخشرک اکولوژیسرت مارکسری

 ی  ًریقای جقوبی و مقتقد تخریب خاکشقاسان برجسته ًریقای جقوبی، یکی از گیاه

سته ًریقای جقوبی و ه سقدهمچقین مخالش برج ار و علفزی هر دو اور ی  پارتاید، نوی
زمان درازتر ( و 1946) کتابی در باب ًرسایش خاک برای اهالی  ًریقای جقوبی  یقده:

سیاهاز طقاب: تاریخ مطارزه ستان برای  زادی در  ًریقای جقوبیی  ( بود. او 1948) پو

ید برای نبات خاک با هم کار کقیم، ما همگی با»نوشرررت:  علفزار و  یقدهدر کتاب 

پوست و سفیدپوست، مرد و زن... خاک واقعاب به این یا  ن شخص که حد دارد از سیاه

ست ستفاده کقد، تعلد ندارد. خاک متعلد به ملت ا  ، یعقی به مردم در«اندکی زمین ا

که  انیو کودک»کققد ویژه او بر جمعیت بومی  ًریقا که برای  زادی مطارزه میکل. به

سوسیالیستی روکس نه -حال، دیدگاه اکوبااین 3، تأکید داشت.«اندهقوز به دنیا نیامده

متحده. تقسررریمات نژادی و ططقاتی و در  ًریقای جقوبی تسرررلد یاًت نه در ایاالت

داری به تقویت یکدیگر ادامه همچقین شرررکاا متابولیک، درون روابد تولید سررررمایه

 دادند.

                                                      
1 South Africa Drought Investigation Commission, Final Report of the Drought 

Investigation Commission (Cape Town: Cape Times Limited, Government Printer, 

1923), 5. 

2 Edward Roux 

3 Edward Roux, Time Longer Than Rope (Madison: University of Wisconsin Press, 

1964); Edward Roux, The Veld and the Future: A Book on Soil Erosion for South 

Africans (Cape Town: African Bookman, 1946), 59. 
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مانقد و عقوان پیامد تولید کشررراورزی تباری پابرجا میبه این مشرررکالت امروزه

ذیر پازپیش  سرریبرو جامعه در رویارویی با ترییرات اقلیمی و زوال اراضرری بیشازاین

سشویژه در مق قهشود. این امر بهمی ست که پر شهود ا ستان م صلی غطار هایی ی ا

مقدان دانشرررگاه شررریکاگو و انگیزد. دانشرررراجع به  نچه از این بحران  موختیم، برمی

سال اداره ضایی در  تحت  گیاهان ططیعتای را در م العه 2016ی ملی هوانوردی و ً

مقتشر کردند که « سالی غطارستان مدرنسازی کشاورزی در یک خشکشطیه»عقوان 

سرالی و گرمایش زمین را بررسری پتانسریل ضررر و زیان کشراورزی ناشری از خشرک

، 1930ی ًتقد که پیدایی شررراید مشررابه با غطارسررتان دههها نتیبه گرکقد.  نمی

 1خواهد داشررت. جاشرروا الیوت،« ایسررابقهعواقب بی»رغم رشررد علم اکولوژیک، علی

انتظار »ای اعالم کرد: ی همکار مقاله، در مصرراحطهدانشررمقد پژوهشررگر و نویسررقده

حال حاضررر در درصررد تولید در  30تر بیابیم زیرا داشررتیم سرریسررتم را بسرریار مقاوم

شرررود و چون تولید غالت را در اماکقی همچون اوکالهاما و متحده  بیاری میایاالت

ایم... اما شرراهد سررالی شررده بودند، رها کردهتگزاس غربی که شرردیدتر گرًتار خشررک

 سالی و گرما حساسمتضاد این بودیم: سیستم درست به همان اندازه نسطت به خشک

مروزه هم مقیاس تولید و هم زمیقه برای انطاشرررت ًاجعه ا«. 1930ی بود که در دهه

سیع سیار و ستقد و خلعب سمانی را بیتر ه ه اعتقا بید از زمین، نیروی کار و حیات ج

 2کققد.تطادل تشدید می

 3ی آنتروپوسینی سوم: امپریالیسم در دورهلحظه

اکولوژیک مالزم های ای از بحرانی اوج سلسلهنق ه 1930ی بحران غطارستان دهه

سرمایه سیار حادی در مستعمرهبا دوران  شکال ب شیقداری انحصاری اولیه بود که ا ان ن

                                                      
1 Joshua Elliott 

2 Robert Mitchum, “Dust Bowl Would Devastate Today’s Crops, Study Finds,” 

UChicago News, December 19, 2016. 

3 Anthropocene 
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سر جهان به خود می سرا ستعماری در  امروز در  1گرًت.سفیدپوست و مقاطد مرزی ا

 ی زمینانحصاری و امپریالیسم متأخر، مقاطد پهقاوری از سیاره-ی مالیدوران سرمایه

د یک ی مق شوند؛ نه از طرید عمل خود اقلیم، بلکه درنتیبهیل میبه غطارستان تطد

ار ای برای استثمار و استثمعقوان وسیلهططیعت را به« ًتح»نظام اقتصادی جهانی که 

جا نابود های مشرررترک جهانی در همهکقد. داراییازحد جمعیت جهان ترویج میبیش

سشوند، همانمی سوختن جقگل  مازون،  صخرهطور که در  شدن  های مرجانی، فید 

ها و خشررک شرردن و  لودگی مقابع  ب ها، انقراض جمعی گونهخالی شرردن اقیانوس

ست اکولوژیک شیرین جهان بازتاب می ست از هولوکا یابد. بدین ترتیب واقعیت عطارت

ها مخصوصاب اجتماعات پذیرترین جمعیتویژه بر دوش  سیبای، که بهرشد سیارهروبه

 گیرد.ر جقوب جهان قرار میخد مقدم و د

 هشدار داد که 2، بری کامقر1971قرن پیش در سال تقریطاب نیم

اند، نه به محرک نیاز زیستی بلکه به ی زندگی گسسته شدهها از چرخهانسان

 ایاند: وسیلهبر ططیعت طراحی کرده« غلطه»خاطر سازمان اجتماعی که برای 

زاماتی قرار دارد که با الزامات حاکم ًرمایی البرای کسررب وروت که تحت حکم

به قد. نتی عارض هسرررت عت در ت طارتسررررت از بحران بر ططی هایی ع ی ن

ست محی ی، بحران بقا. بار دیگر، برای بقا، باید چرخه را بطقدیم. ما باید یاد زی

گیریم به  ن برگردانیم... جهان نه با بگیریم وروتی را که از ططیعت قرض می

سد خ ایی مقفرد که طر شد، بلکه تو صحیح  ن با شمقدانه قادر به ت حی هو

شیت تاریخ را  سی و اجتماعی که م سیا صادی،  ًوجی از نیروهای قدرتمقد اقت

شکیل می ستانهت سی که ی اکولوژیک برده میی ًاجعهدهقد، به   شود. هرک

                                                      
1 Holleman, Dust Bowls of Empire. 

2 Barry Commoner 
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وسرریله ترییر مسرریر محی ی دارد، بدینپیشررقهادی برای عالج بحران زیسررت

 1گیرد.ده میتاریخ را به عه

شت، با  شاره دا سم زمین که کامقر به  ن ا شریت و متابولی صر بین ب شکاا معا

شررقاختی به نام  نتروپوسررین نشرران داده شررده اسررت که ی جدید زمینمعرًی دوره

اجماعی علمی به  2کقد.های گذشته را بازنمایی میگسست کم ی و کیفی از تمام دوره

 غاز شرد و با  1950نتروپوسرین در حدود سرال ی  رسرد که دورهی ظهور میمقصره

ید انطوه هسرررته-معرًی رادیونوکلیدهای مصرررقوعی از  زمایش بمب حرارتی ای، تول

شود. ًرمان داری مشخص میی سرمایهطوراخص شتاب بزرگ توسعهها و بهپالستیک

شقاسد، به تباوز نظام ی سرمایه که هیچ محدودیتی را به رسمیت نمیرشد وحشیانه

ای همراه با ترییرات اقلیمی، حدومرزهای سررریاره یاقتصرررادی از مبموعه-اجتماعی

شدن الیه شدن اقیانوس، نازک  سیدی  ستی، کاهش  ب ا سران تقوع زی ی اوزون، خ

های نیتروژن و ًسررفر و  لودگی شرریمیایی مقبر شرریرین،  لودگی، اختالل در چرخه

داری متأخر امروزه یک بحران خود عملکردهای امپریالیسررم و سرررمایه 3شررده اسررت.

ی  ورند که شررراید حامی حیات را تضررعیش و مسررئلهاکولوژیک جهانی به وجود می

 طورکلی.کقد: ویرانی حیات بهکشی را م رح میهمه

                                                      
1 Barry Commoner, The Closing Circle (New York: Alfred P. Knopf, 1971), 298–99. 

تأویرات »خاطرنشان کرد که مارکس به  بستن چرخهکامقر با گریز زدن به برداشت مارکس از شکاا متابولیک، در  2

 اشاره کرده بود.« دهدای که انسان را به خاک پیوند میداری[ بر ًرایقد اکولوژیک چرخهویرانگر ]سرمایه

3 Anthropocene Working Group, “Results of Binding Vote by AWG,” May 21, 2019, 

available at http://quaternary.stratigraphy.org. See also Ian Angus, Facing the 

Anthropocene (New York: Monthly Review Press, 2016), 44–45; Clive Hamilton and 

Jacques Grinevald, “Was the Anthropocene Anticipated?,” Anthropocene Review 2, 

no. 1 (2015): 67; J. R. McNeill, The Great Acceleration (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2016); Jan Zalasiewicz, Colin N. Waters, Mark Williams, and Colin 

P. Summerhayes, The Anthropocene as a Geological Time Unit: A Guide to the 

Scientific Evidence and Current Debate (Cambridge: Cambridge University Press, 

2019). 

http://quaternary/
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 «هدایای رایگان ططیعت به سرمایه»تحت نظم اقتصادی مسلد، زمین صرًاب مقطع 

در این نظام  1کقد.شررود، توجیه میاسررت که  نچه را به یک اقتصرراد چپاول بال  می

زیرا ارزش مطادله، معیار کلی و « تاز اسرررتکمیت یکه»یاًته، تولید کاالی عمومیت

ضیح داد:  3مایکل پرنتی 2شود.جهانی تلقی می سرمایه»تو داری، تطدیل ططیعت ذات 

ایقد ن ًرجان است. ایی زمین زنده به وروت بیبه کاالها و کاالها به سرمایه، و استحاله

 ورد. این ًرایقد، مقابع انطاشررت سرررمایه برای نظام اکولوژیک جهانی خرابی به بار می

ها، شیالت، ها، جقگلهای زیرزمیقی، تاالبکشت،  بحاًظ حیات سیاره )اراضی قابل

پوشرریدنی ذخایر نامحدود در نظر ها و کیفیت هوا( را اجزاء چشررمها، رودخانهاقیانوس

رشد مداوم این سیستم  4«.توان به خواست خود مصرا یا مسموم کردگیرد که میمی

زیسرررت، نیروی کار و حیات ید از محیدی خلعمطتقی بر گسرررترش و تعمید دامقه

ضات مهلک بهجسمانی تمام گونه ست. این تقاق ستم زمین، ها ا سی سر  سرا ضوح در  و

 ازجمله اقیانوس جهانی،  شکار هستقد.

ستحاله، ناوگانبه دنطال جقگ جهانی دوم ستخوش ا صقعتی د  ایهای ماهیگیری 

سی به سا سرمایها سترگ عملکردهای  شتاب  شی از  شت مثابه بخ شدند. با گذ داری 

شتی شرًتهزمان، ک ستمترین ًقاوریهای عظیم مبهز به پی سی سوناها نظیر  ر و های 

کان ماهیجی.پی.اس برای م ماهیگیری صرررقعیابی  یات  یاری برای عمل به مع تی ها، 

شدند. کرجی شمار ماهیها و قالبتطدیل  های هدا های طویل قادرند رکوردی را در 

ا با هاند( به وطت برسررانقد. این کشررتیهایی که برای بازار م لوب) ن دسررته از گونه

ها درازا دارند با صرردها قالب و همچقین تورهایی که هایی که مایلاسررتفاده از طقاب

یل هستقد، هزاران کیلو ماهی را در یک کشش واحد درو دارای مساًت بیش از یک ما

های ناخواسررته هسررتقد، ازجمله پسررتانداران سرروم از این میزان، ماهییک –کققد می

                                                      
1 Marx and Engels, Collected Works, vol. 37, 732–33. 

2 István Mészáros, Beyond Capital (New York: Monthly Review Press, 2000), 41, 

107. 

3 Michael Parenti 

4 Michael Parenti, Blackshirts and Reds (San Francisco: City Lights, 1997), 154–55. 
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هایی های بزرگ که واقعاب کارخانهدر کشتی 1شوند.دریایی که کشته و دور انداخته می

ستقد، ماهی شه ًر وری میروی دریا ه صید جها روی عر های  ب هانی ماهیشوند. 

در  ازحدرغم تأویرات ماهیگیری بیشید، علیی این ًقاوری جدید خلعوسرریلهشررور به

ها، از بیسررت میلیون تن در سررال های اقیانوسرری در کاهش جمعیت ماهیتمام نظام

 5/3که اکقون درحالی 2اًزایش یاًت. 2000به حدود نود میلیون تن در سررال  1950

شتی ماهیگیر شتی 1ی وجود دارد، تقها میلیون ک صد از این ک صید  60ها در صد  در

شکیل می سرمایهدهقد که نقش قابلغذاهای دریایی را ت صاری را در این توجه  ی انح

 3سازد.بخش برجسته می

سترده ستقد و به کاهش گ شدیداب کار مد ه شته عملیات در گرًتن ماهی  ی این ر

با ضررررباهقگ بیشرررتری نسرررطت به  نچه ها انبامقد، زیرا ماهیها میجمعیت ماهی

سی را شوند. دامقهتوانقد تولیدمثل کققد درو میمی شراید اقیانو ی این اقدامات ًقد 

ها صرررًاب به سرررا   ید، شرررکتکه دخل یک گونه میبدتر کرده اسررت، زیرا هقگامی

ی ی غذاماهیگیری به سمت پایین شطکه»روند. این ًرایقد تحت عقوان ی بعد میگونه

همراه با تخریب زیسررتگاه به دلیل بحران نظام زمین در  4شررود.شررقاخته می« دریایی

                                                      
1 Callum Roberts, The Ocean of Life (New York: Penguin, 2012); Jennie M. 

Harrington, Ransom A. Myers, and Andrew A. Rosenberg, “Wasted Fishery 

Resources,” Fish & Fisheries 6, no. 4 (2005): 350–61; Stefano B. Longo, Rebecca 

Clausen, and Brett Clark, The Tragedy of the Commodity (New Brunswick: Rutgers 

University Press, 2015); Stefano B. Longo, Rebecca Clausen, and Brett Clark, 

“Capitalism and the Commodification of Salmon: From Wild Fish to a Genetically 

Modified Species,” Monthly Review 66, no. 7 (2014): 35–55. 

2 UNFAO, State of World Fisheries and Aquaculture 2012 (Rome: Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2012), available at http://fao.org. 

3 Florian Doerr, “Blue Growth and Ocean Grabbing” (Colloquium Paper No. 18, 

International Institute of Social Studies, International Colloquium, February 4–5, 

2016), 1–20. 

4 Daniel Pauly, Villy Christensen, Johanne Dalsgaard, Rainer Froese, and Francisco 

Torres, “Fishing Down Marine Food Webs,” Science 279, no. 5352 (1998): 860–63; 

Daniel Pauly, Vanishing Fish (Vancouver: Greystone Books, 2019). 



 

 

 داری و غارتسرمایه 740

 یهای دریایی را که در حال حاضر در نیمهکل، دانشمقدان شیالت انقراض تمام گونه

 1کققد.بیقی میشوند، پیشقرن صید می

 یهای ططیعی، ملل امپریالیسررتی درگیر کارزارهای تهاجمرغم این محدودیتعلی

ها هسررتقد. شررمال جهان از ید تا جای ممکن از اقیانوسبرای خلع« خواری-اقیانوس»

 ها را محصرررورتدریج اقیانوسهای تباری بهطرید انواع تمهیدات مدیریتی و تواًققامه

هایی که در مقاطد اقتصادی مقحصر کقد و به شیالت در سراسر جهان، ازجمله  نمی

طور یابد. ماهیگیران در مقیاس کوچک بهسررری میبه ملل جقوب قرار دارند، دسرررتر

 ها و اجتماعاتشوند که معاش خانوادهای از دسترسی به شیالت سقتی مقع میًزایقده

 2کقد.ها را تضعیش می ن

برای بسیاری از کشورها در جقوب جهان، غذاهای دریایی محصول صادراتی عمده 

و همچقین کودهای ارزشمقدی را به شمال هستقد و خوراک مردم و حیوانات خانگی 

ضه میهای تخلیهسازی خاکبرای غقی سومین عقوانبه 3کققد.شده عر مثال، تایلقد 

میلیارد دالر در سال  7ی بزرگ کاالهای غذای دریایی است که به بیش از صادرکققده

شتن هزیقهمقظور پایین نگهبه 4شود.بال  می ض هایویژه با توجه به هزیقهها، بهدا اًی ا

ها، ازجمله تبهیزات و سررروخت موردنیاز برای تعقیب ذخایر ماهی مربوآ به کشرررتی

سیاری از عملیاتتخلیه ستفاده شده، ب های ماهیگیری در تایلقد از نیروی کار بردگان ا

                                                      
1 Boris Worm et al., “Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem 

Services,” Science 314, no. 5800 (2006): 787–90; Éva Plagányi, “Climate Change 

Impacts on Fisheries,” Science 363, no. 6430 (2019): 930–31. 

2 Doerr, “Blue Growth and Ocean Grabbing”; Transnational Institute Agrarian Justice 

Program, The Global Ocean Grab: A Primer (Amsterdam: Transnational Institute, 

2014). 

3 Brett Clark, Stefano B. Longo, Rebecca Clausen, and Daniel Auerbach, “From Sea 

Slaves to Slime Lines: Commodification and Unequal Ecological Exchange in Global 

Marine Fisheries,” in Ecologically Unequal Exchange: Environmental Injustice in 

Comparative and Historical Perspective, ed. R. Scott Frey, Paul K. Gellert, and Harry 

F. Dahms (London: Palgrave Macmillan, 2018), 195–220. 

4 United Nations, State of World Fisheries and Aquaculture, 2010 (Rome: Food and 

Agriculture Organization, 2014). 



 

 
 

 کاسطیهومن ی / ترجمه جان بالمی ًاستر و دیگران 741

این کارگران  1نفر باشقد. 200،000تا  145،000شود بین کققد که تخمین زده میمی

ی کار کققد، بسرریار کم بخوابقد، حداقل ترذیه را دریاًت برده مبطورند سرراعات طوالن

سته می شتی ب ها مانقد کارگران چیقی در جزایر شوند.  نکققد و با غل و زنبیر به ک

ماهی گو نو در قرن نوزدهم، اگر بیش با  کار  گام  یا در هق قد  کار کق ته  حد  هسررر از

. هر از چقد گاهی، گیرنداشرررتطاهی مرتکب شررروند، در معرض تقطیه ًیزیکی قرار می

شرروند. بسرریاری از این کارگران از های ماهیگیری ًروخته میها به سررایر عملیات ن

جاهایی نظیر ًیلیپین، کامطوج، الئوس و اندونزی در جستبوی شرل مهاجرت کردند، 

 2اما کارشان به قاچاق برای کار بردگی ختم شد.

روند که به  لودگی دریایی مقظور تأمین خوراک موردنیاز برای این صرررقعت پربه

شرروند به ها صررید میهایی که در این کشررتیشررود، برخی از ماهیگسررترده مقبر می

یات یاس های پرورش میگو مع وا میعمل ماهیگیری در مق ند. این شرررراید،  گرد

میگو خورد و خوراک » ورد که کقد و وضررعیتی را به وجود میکوچک را تضررعیش می

 3«.داردبهتری از  ن ماهیگیران 

ها و نیروی کار ید از ماهیتقها خلعوارگی کاالی مالزم با غذاهای دریایی، نهبت

فاده برای گرًتن  ن گان مورداسرررت مار بیشبرد که همچقین اسرررتث حد در ها بل از

های وسررریعا تیلوریزه در تایلقد، از کقد. این کارخانههای ًر وری را پقهان میکارخانه

زنان با دستمزد کم که سر، امحا و احشا، پوست و استخوان طرید استخدام کودکان و 

دهقد. کققد، سرررود را اًزایش میبقدی میها را تمیز و بسرررتهها را جدا و  نماهی

                                                      
1 Dean Irvine, Saima Mohsin, and Kocha Olarn, “Seafood from Slavery: Can 

Thailand Tackle the Crisis in its Fishing Industry?,” CNN, May 17, 2015. 

2 International Labour Organization, Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking 

in Fisheries (Geneva: International Labour Organization, 2013); Ian Urbina, “Tricked 

and Indebted on Land, Abused or Abandoned at Sea,” New York Times, November 9, 

2015; Ian Urbina, “‘Sea Slaves’: The Human Misery that Feeds Pets and 

Livestock,” New York Times, July 27, 2015. 

3 Wilma A. Dunaway and M. Cecilia Macabuac, “‘The Shrimp Eat Better Than We 

Do’: Philippine Subsistence Fishing Households Sacrificed for the Global Food 

Chain,” Review 30, no. 4 (2007): 313–37. 
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المللی، شراید نامساعد کار، جراحات و ًقدان تحصیالت را که هزاران های بینسازمان

 1اند.قد ساختهشوند، مستکودک هقگام اشترال در این صقعت دچار  ن می

د. یابها به  ب شرریرین و ًراتر از  ن بسررد میبحران ًعلی نظام زمین از اقیانوس

ی ی  نتروپوسرررین با ترییراتی در چرخهدر دوره کشررریهمهپویایی امپریالیسرررم و 

هیدرولوژیک زمین همراه اسرت، ازجمله ترییرات بارندگی، خشرک شردن )و  لودگی( 

شدن ی شیرین و ذوب   2ها.ضروری  ن« های  ببرج»های ططیعی با خچالمقابع  ب 

سنهمان شان میاقلیم 3طور که جیمز هان ضع موجود تا شقاس ن ستمرار و دهد، با ا

توانقد های جرراًیایی پایین در طی ًصررول گرم سررال میعرض»ی بعد، چقدین دهه

ای ناپذیری بری توقشقدر گرم و نامسررراعد برای معیشرررت انسررران شررروند که رانه ن

ی بالقوه برای مقاطقی به پرجمعیتی هقد، بقگالدش، مهاجرت به وجود  ورند.  ن  یقده

شرقی و پهقه سیای جقوب  ست  س ح  4«.های عظیم  ًریقا در حال ظهور ا باال  مدن 

طورکلی، تحت این شررراید، صرردها وهوای اًراطی بهسررازی و  بدریاها، غطارسررتان

راًیایی پایین در جقوب جهان را به مهاجرت از های جرمیلیون نفر از مردم در عرض

صرررورت مهاجرت های خود، چه در قالب مهاجرت داخلی درون کشرررورها چه بهخانه

میلیون نفر  68.5، 2017گسررترده به خارج از کشررور، مبطور خواهد کرد. در سررال 

هوای وسررروم این اًراد به دلیل  بتقریطاب یک -های خود  واره شررردند اجطار از خانهبه

ی اًراطی. ططد یکی از م العات بانک جهانی، تقها مهاجرت داخلی در سررره مق قه

که کمی بیش از نیمی - مریکای التین، جقوب صحرای  ًریقا و  سیای جقوب شرقی 

میلیون نفر  143به  2050تا سرررال  -دهقداز جمعیت جقوب جهان را تشرررکیل می

                                                      
1 “International Expert Meeting on Labour Exploitation in the Fishing Sector in the 

Atlantic Region,” International Labour Organization; M. F. Jeebhay, T. G. Robbins, 

and A. L. Lopata, “World at Work: Fish Processing Workers,” Occupational and 

Environmental Medicine 61 (2004): 471–74. 

2 John Bellamy Foster, Hannah Holleman, and Brett Clark, “Imperialism in the 

Anthropocene,” Monthly Review 71, no. 3 (July–August 2019): 81–85 

3 James Hansen 

4 James Hansen, “Saving Earth,” June 27, 2019, available at http://columbia.edu. 
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سید. شورهای وروتمقد د 1خواهد ر ضمن، ک که غالطاب مردم جقوب جهان رحالیدر این 

س هرا به شرکتوا ستثمار بیشی  دهقد، از پیش ازحد قرار میهای چقدملیتی مورد ا

 جویانداشتن پقاهسازی مرزها را برای بیرون نگهدر حال ساخت دیوار هستقد و نظامی

 کققد.جویان اقلیمی( تقویت می)ازجمله پقاه

کقیم که مطارزه داری بدون پایان زندگی میسررازی سرررمایهما در دورانی از جهانی

شیرین به سوختبرای کاهش  ب  ستبوی مقابع جدید  سیلی پیش موازات ج های ً

د و دهقی خود انتشرررار کربن در پس ترییرات اقلیمی را اًزایش مینوبهرود، که بهمی

شوند. در نوعی جقون سالی میخشک درنتیبه موجب گرمایش سریع زمین و اًزایش

سرمایه شی از نظام  سانهداری که هیچ حدومرزی نمینا سد، رقابت جهانی مأیو ای شقا

های ًسیلی به همراه سایر ی  ب شیرین و سوختبرای کقترل  خرین مقابع باقیمانده

  2مقابع کمیاب وجود دارد.

                                                      
1 John Podesta, “The Climate Crisis, Migration, and Refugees,” Brookings 

Institution, July 25, 2019; World Bank, Groundswell: Preparing for Internal Climate 

Migration (Washington DC: World Bank, 2018). 

2 Foster, Holleman, and Clark, “Imperialism in the Anthropocene,” 70–88 
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 خاتمه: فراسوی نظام چپاول

ی کلیدی اقتصرررادی بود که مارکس در نقد خود از مقوله، یدسرررود به مدد خلع

ستفاده کرد.انگاره سمیت از  ن ا شین  دام ا شت پی سد: می 2پرلمن 1ی ذخیره/انطا نوی

شان می» سمیت ن شین ا شت پی سرمایهالهیات انطا ه داران بداد که موقعیت ًرماندهی 

اعتطار س بیدیدگاهی که مارک -«ها بوده اسرررتی  ناندازهای گذشرررتهدلیل پس

انطاشررت پیشررین برای مارکس صرررًاب اسررطاب « اصرر الحبه»بدین ترتیب  3سرراخت.

 ید ازخلع»مقظور پقهان کردن واقعیت ایدئولوژیک اقتصررراد سررریاسررری کالسررریک به

داری ًقد به یمن بیگانگی یا از این دیدگاه، سرررمایه 4بود.« واسرر هتولیدکققدگان بی

ها و حیات جسمانی انسان امکان ید از قدرتیا خلعید از ططیعت و ازخودبیگانگی خلع

های ططقاتی پیشررین بود، اما تحت لوای ی تمام تمدنید وجه مشررخصررهداشررت. خلع

ری تمقدتر به خود گرًت و مقیاس بسریار عظیممراتب نظامداری سررشرتی بهسررمایه

ی ابهید همراه با اسررتثمار زوجی را تشررکیل داد که موجب ظهور ارکسررب کرد. خلع

سوی پایان و سرانبام حرکت بهرانه برای گسترش نمایی بی -داری در کل شد سرمایه

 سوسیالیسم، یعقی نفیِ نفی.

های تولید ًرعی، ی شیوهاندازهداری جدید، بهی بورژوایی سرمایهید در جامعهخلع

ه وجود ا بذات سیستم نطود. در عوض، بقا بود پویایی درونی کامالب جدیدی از استثمار ر

ران خودش را داشرررت و این مق د در انطاشرررت سررررمایه بروز  ورد که مق د پیش

د ید  ًریتر خلعهای هر چه وسیعی خود تقاضا را برای چرخهنوبهیاًت. استثمار بهمی

ید دهقد. بدین ترتیب دیالکتیک استثمار و خلعکه حدودوورور سیستم را گسترش می

داد، هر چه بیشررتر مارپیچ معیوبی بود که با مق د میداری را تشررکیل که سرررمایه

داری با ظهور خود در اوایل دوران مدرن، به شررد. سرررمایهانطاشررت سرررمایه همراه می

، داریید که جهان تاکقون شاهد بوده است، مقبر شد: بردههای خلعترین نظامسطعانه

                                                      
1 Smith, The Wealth of Nations, 260; Marx, Capital, vol. 1, 873. 

2 Perelman 
3 Perelman, The Invention of Capitalism, 29. 

4 Marx, Capital, vol. 1, 927. 
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ساحرهزن سوزاندن  سر،  ستثمار بیشستیزی )ًروش هم د زنان و کودکان(، ازحها، ا

سلزمین شی و نابودی زمین که بهخواری، ن سد میک سیاره ب یاًت. مارکس که از کل 

گاه بود، نوشرررت:  قاقضرررات کامالب   به گفته»این ت که خون "پول  1ی اوژیه،اگر  با ل

گذارد ی وجود می، سرررمایه در حالی پا به عرصرره" یددنیا میاش بهمادرزادی بر گونه

 2«.اًت از ًرق سر تا نوک پا، و از هر مقفذش، جاری استکه خون و کث

در محاًل سیاسی جریان اصلی )و همچقین برای برخی با گرایش بیشتر به چپ( 

شت ست که این ده سعهمتداول ا سرمایههای مالزم با تو داری در مقیاس جهانی را ی 

اشررقد. اکثر اوقات، ها اذعان داشررته بتلقی کققد، اگر اصررالب به  ن« درد زایمان»صرررًاب 

های دور تلقی شررده که باید به دسررت ًراموشرری سررپرده ها پدیدارهایی از گذشررته ن

ستان ظفرمقدانه سرمایه بر  نی ظهور اجتقابشوند، با دا شته ناپذیر  سرپوش گذا ها 

اصرر الح انطاشررت بدوی پقهان گردند مطقی بر ایقکه به« ی شرربقصرره»شررود، یا زیر 

شان را داران ًردی بسرمایه ه ل ش زهد خود به جایگاه وروتمقدان ارتقا یاًتقد و خود

 3با بقد کفش خودشان باال کشیدند.

-ید از تولیدکققدگان مسررتقیم )ازجمله کارگران غیرهای خلعحال، دهشررتبااین

داری بلکه واقعیت وابت سرررمایه« گقاه  غازین»دسررتمزدی( و زمین، صرررًاب نه یک 

سل ه ستقد که  ستقر میی خاکی خوه درد و رنج را در »سازد و د را از این طرید م

ویکم، با داری و امپریالیسرررم متأخر قرن بیسرررتدر سررررمایه 4«.پایدمرزهای خود می

ها بخش اعظم ارزش اضرراًی موجب  نهای ارزش امپریالیسررتی که بهتعمید زنبیره

های ی صرررقدوق شررررکتی ارزش برای ترذیهی ًر یقد قطضرررهواسررر هکل جهان به

ید از برخی جهات ًراتر شود، خلعچقدملیتی و وروتمقدان در مرکز سیستم مکیده می

                                                      
1 Augier 
2 Marx, Capital, vol. 1, 925–26. با ترجمهی ایرج اسکقدری  
3 Marx, Capital, vol. 1, 873–74. 

4 Zoé Samudzi, “Policing the Borders of Suffering,” Jewish Currents, June 21, 2019. 
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ساس زن ن با جقگ 1رود.از هر زمان دیگری می سر پایه و ا ی ستیزانههای مبدد بر 

داری نژادی؛ و نابودی سیاره مالکیت خصوصی، شامل کقترل بدن زنان؛ احیای سرمایه

سکونت ساندر مقام  سلزنبیره»ا که هگاه ان شری ن سلد، همراه را از هم می« های ب گ

 2شود.می

های بسرریاری برای پیشررطرد نظریه و عمل در جقاح چپ، درصرردد اتصررال تالش

ستمنظریه سایر ظلم و  سی با  ستثمار مارک های متقاطع که اجزاء الیقفک واقعیت ی ا

ها هد که ایباد این اتصالداند. تحلیل ما نشان میداری تاریخی هستقد، بر مدهسرمایه

ید در ماتریالیسرررم تاریخی کالسررریک و همچقین مسرررتلزم درک اهمیت مفهوم خلع

و  ی پدرسرراالر پایهید و اسررتثمار اسررت. انگلس با بیان ایقکه خانوادهدیالکتیک خلع

ی ططقاتی و نهادهای مالکیت خصرروصرری بود، با نقد اسررتثمار در اسرراس تمام توسررعه

داد که تمام گسترش کرد، بلکه تشخیص میداری مخالفت نمیایهی سرممحور نظریه

شه دارد که به ستم در تاریخ، در انقیاد زنان ری س هظلم و  صی به وا صو ی مالکیت خ

ها و بردگان دسررتمزدی ها، سرررابرده« سرره شررکل اسرراسرری بردگی»ظهور  نچه او 

ر و حیات جسررمانی بود ید از زمین، نیروی کااین تاریخ خلع 3شررد.نامید، مقبر میمی

سرمایه ستثمار  شدیاًتهداری قرار بود توسعهکه نظام ا شکل  ن با . ترین و بربروارترین 

سررازی کشرراورزی و صررقعتی–ایم ید که توصرریش کردهلحظات تاریخی گوناگون خلع

ستان دهه سین 1930ی شکاا متابولیک جهانی، دوران غطار سم  نتروپو  -و امپریالی

 4قد.دهسیستم را بازتاب می« قلب بربروار»خی خاصی هستقد که همگی لحظات تاری

                                                      
1 Intan Suwandi, Value Chains: The New Economic Imperialism (New York: 

Monthly Review Press, 2019). 
2 Marx, Capital, vol. 3, 754. 

3 Frederick Engels, Dialectics of Nature (Moscow: Progress, 1934), 328–29; 

Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State, 56–58, 65, 160, 

172; Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 25 (New York: 

International Publishers, 1975), 314. 

4 Curtis White, The Barbaric Heart (Sausalito, CA: PoliPoint, 2009). 

https://pecritique.com/2019/03/15/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85/
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سد: اپیکور در ایام کهن می ست »نوی سودمقدی متقابل ا ضمانت  عدالت ططیعت، 

سیب دیدن( ساندن به یکدیگر نه   سیب ر داری با تعقیب ارزش سرمایه 1«.)یعقی نه  

جا که خود برد تا  نانتزاعی، چقین عمل متقابل و عدالتی را در هر سررر ح از بین می

ها تری از نابرابریی گستردهکقد. در واقع، مبموعهای را تهدید میاساس حیات سیاره

شکال گوناگون خلع ستثمار سرمایهمتشکل از ا ت داری نهفته اسید یا چپاول در پس ا

ستم را برقرار می سی شراید مرزی  ست جا در کقامکقد. همینکه  های پقهان متعدد ا

ری داداری نژادی، سرمایهداری بلکه همچقین راز سرمایهتقها راز استثمار سرمایهنهکه 

 2کقیم.ستیزانه و ویرانی خالق ططیعت را کشش میزن

داری جدا سازند که درک تمامیت روابد سرمایههمگی این واقعیت را برجسته می

ستثمار و خلع شراید هر دو ا ست، که با هم کلیهاز  ستمید غیرممکن ا ی هایی ظلم و 

جا است که ما ی سیستم هستقد. همچقین این ورند که وجه مشخصهرا به وجود می

کقیم که داری میی سررررمایهی گوناگون سرررل هتقیدهشرررروع به درک جوانب درهم

شترک در واکقش به  ن سیس انقالبی م ستلزم پراک ستقد. همانم طور که هقری ها ه

ای، اکقون ه به دامقه و مقیاس بحران اکولوژیک سرریارهلوًور خاطرنشرران کرد، با توج

 3است.« انقالب یا مرگ»موضوع 

ست، هیچ« عدالت ططیعت» صیل ا ستلزم تطادل و عمل متقابل ا کبا اپیکور که م

رغم تظاهر  ن به معاوضررره یا شرررود، علیداری یاًت نمیدرون مق د نظام سررررمایه

 اند وید را که درون  ن نظام نهفتهر و خلعهای اسررتثمای برابر که صرررًاب کرانمطادله

پوشاند. در قرن بیست و ی مطدل میکققد، جامهحدومرزهای تاریخی  ن را تعریش می

ید بدون پایان، در تالش برای تشدید نرخ استثمار، یکم، این دیالکتیک استثمار و خلع

که سرمایه باید از  کقدکه مرزهای حیات را صرًاب موانع )یا سرحدات( تلقی میدرحالی

                                                      
1 Epicurus, The Epicurus Reader (Indianapolis: Hackett, 1994), 35. 

2 Marx, Capital, vol. 1, 279; Nancy Fraser, “Behind Marx’s Hidden Abode: For an 

Expanded Conception of Capitalism,” New Left Review 86 (214): 55–72. 

3 Henri Lefebvre, “Leszek Kolakowski and Henri Lefebvre: Evolution or 

Revolution,” in Reflexive Water: The Basic Concerns of Mankind, ed. Fons Elders 

(London: Souvenir, 1974), 261. 
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ست.  ن شده ا ساس خود زندگی، مقبر  ها تباوز کقد، به ویرانی خالق زمین، پایه و ا

پاسرررخ ممکن وجود دارد: خلعی نسرررلبرای زنبیره یک  ید از های بشرررر، ًقد 

 -ی پایدار بشررر یدکققدگان و  ًریقش انقالبی مشررترک دوران جدیدی از توسررعهخلع

 1سوسیالیسم اکولوژیک.

 

 وند با متن اصلی:پی
https://monthlyreview.org/2019/12/01/capitalism-and-robbery/ 

 
 

                                                      
1 Paul Burkett, “Marx’s Vision of Sustainable Human Development,” Monthly 

Review 57, no. 5 (October 2005): 34–62; Harvey, The Enigma of Capital, 228–32.8 

https://monthlyreview.org/2019/12/01/capitalism-and-robbery/
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 خالصه

 1980ی دههی ارتباط او با مائویسم در ی انقالبی بدیو به واسطهی سوژهنظریه

دانست  ای در باب سوژهمیالدی در فرانسه شکل گرفت. بدیو پروبلماتیک اصلی را نظریه

ی که نظریهکه از آن پس راهنمای تمام کارهای نظری و عملی او قرار گرفت. با این

ی انقالبی مارکس را در خود داشت، اما ی سوژهی او هر سه شرط نظریهی اولیهسوژه

ی توجهی تغییر کرد. این تغییرات در نظریهقابلطور این نظریه به 1980 یدر اواخر دهه

ناسی شتر او از هستیگیری عمیقی الکالئو و نگری، ناشی از بهرهبدیو همانند نظریه

 ها مرتبط است. بدیوی مجموعهشناسی بدیو با اصول ریاضی نظریهاگرچه هستی؛ بود

ی انقالبی دارای وفاداری دایمی به که سوژه کندخود بیان می« رخداد»ی در نظریه

اش، مستقر است. او در کارهای بعدی« وضعیتی»نشده در بینیبحرانی پیش« حقیقت  »

ند. کاش کمی این نظریه را تدقیق میهای موجود در کار پیشینکردن درونمایهبا زنده

ی که ابتدا از سوییابد؛ مفهومی محوریت می« ی کمونیسمفرضیه»در این مرحله مفهوم 

حال از سوی دیگر داد و در عینی مارکس را توضیح میگرفتن بدیو از نظریهفاصله

بدیو  یرود. ارزیابی من از نظریهی مارکس به کار میامروزه برای بازاندیشیدن به نظریه

ی نتایج کلی آن چیزی بر مفاهیم رخداد و سوژه متمرکز است و همچنین به مالحظه

 ی انقالبی امروزه باید در آن دخیل باشد.م که به باور بدیو سوژهپردازمی

 «ی سوژهنظریه»مائویسم و 

ای بود اما در حدود پانزده مائویسم فرانسوی گرچه جنبش سیاسی عمدتاً حاشیه

روشنفکران رونق گرفت و در میان دانشجویان و  1970ی ویژه در اوایل دههسال، به

 1(.پی.جی) چپ پرولتری(. سازمان 2005:473)بورگ، بودبسیار محبوب « آوانگارد»

تأسیس شد، احتماالً مشهورترین سازمان مائویستی در فرانسه  1968که در سپتامبر 

 طور هم زمان خشونت سیاسی برایو به« پروپاگاندای برانگیزاننده» پی.جی.بود. از نظر 

الن  1970(. در این راستا در سال 2001:140)درک، ضروری است 68احیای روح می 

انان اتحاد کمونیستی جوبدیو در تأسیس سازمان مائویستی نه چندان متفاوتی به نام 

                                                      
1 Gauche Proletarienne(GP) 
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همکاری کرد. از نظر بدیو و همکارانش اهمیت مائویسم در سه  1مارکسیست لنینیست

(؛ 1967:119،)مائو ی مائو«هاها به تودهاز توده»چیز بود: اول، پذیرفتن حکم 

ی کارهای سیاسی ها بیاموزند و همهها اعتماد کنند و از آنروشنفکران باید به توده

 باید در جهت حفظ این پیوند دیالکتیکی دایمی بین نظریه و عمل باشند

)مثل انتخابات، بورژوایی (. دوم، باید از هرگونه فعالیت در نهادهای 2008:131)بدیو،

آن  هایها با تروتسکیستز کرد. این تفاوت اصلی مائویستاحزاب سیاسی و...( پرهی

که اشاره خواهم کرد، امروزه جزء  اصول سیاست بدیو باقی مانده است. دوره بود و چنان

حادیه تر به یک اتبیش اتحاد کمونیستی جوانان مارکسیست لنینیستکه  سوم این

های ندش را با رویهشباهت داشت تا یک سازمان حزبی متعارف. سیاست باید پیو

ناپذیر یافتن در یک ساختار حزبی انعطافعینیتکرد و از خطر سیاسی عملی حفظ می

 کرد.پرهیز می

کم منحل شدند کمهای مائویستی فرانسه بسیاری از سازمان 1970 یدر اوایل دهه

وهوای سیاسی و فکری بسیار متفاوتی داد. حالجای خود را به  1968و شور و امید 

 1975رشد، شکست انقالب بهطلبی روپ فرانسه غیر از مسائل دیگر باید با اصالحچ

فیگور »ی های انقالب فرهنگی چین و تهدید تازههای تندرویپرتقال، رسوایی

؛ 2001:152)دریک، شدخصوص در آلمان و ایتالیا مواجه میبه« تروریست

ی نشینکامالً در حال عقب« گراچپ جزرومدّ» کالینیکوس(. به تعبیر 2002:173رس،

ظهور کردند. از  2فیلسوفان نونشینی زمان با این عقب(. هم2006:91)کالینیکوس، بود

در  الکساندر سولژنیتسیناثر  3الجزایر گوالگمجمع نظر بدیو تحت تأثیر انتشار کتاب

که دادند. درحالیی ارتجاعی مهمی را نشان می، این فیلسوفان نو نوعی سوژه1974سال 

شان وجود داشت، دالیل بسیاری برای مبارزان برای رها کردن مبارزه 1970ی در دهه

                                                      
1 Union des Communistes de France Marxiste-Leniniste(UCFML) 

2 nouveaux philosophes 

 این کتاب به فارسی ترجمه شده است و با مشخصات زیر به چاپ رسیده است: 3 

 ی عبداهلل توکل، تهران: سروش( مجمع الجزایر گوالگ، ترجمه1366سولژنیتسین، الکساندر ایسایویچ )
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تر بردند؛ آن را یک گام پیش 2نری لوویابرنارد هو  1اندرو گلوکسمنپردازانی مثل نظریه

شونت و وسیله قرار دادن آن برای استقرار مرجعیت اخالقی و مشروع، با آشکار کردن خ

، ده سال بعد از رخداد، 68می « صدای حقیقی»ی تام ظهور عنوان نمایندهخود را به

ها ادعا کلی فیلسوفان نو با اتکا به قدرت رسانهطور(. به2002:19)رس، قالب کردند

اجتنابی منجر به طور غیرقابلجانبه بهتغییر همه یای دربارهکردند که هر نظریه

 توان تصور کرد که از آنچه اکنونهیچ چیزی را نمی»شود و در نتیجه توتالیتاریسم می

ی نظریه، یعنی  1970 یترین اثر بدیو در دهه(. مهم170)همان، «هست بهتر باشد
ین و همچن ای است که طرح کردیمواسطه برای بررسی و درک زمینهاو تالشی بی سوژه

 ی انقالبی.ی سوژهتالش برای  بازاندیشی مسئله

ی انقالبی نخستین بدیو درک مائویسم از تناقض است. ی سوژهی آغاز نظریهنقطه

موجود در دیالکتیک مرسوم هگلی، بر این باور است که تمام  3«دور»بدیو برخالف 

و  )تز «دو»ن ایده که از فهم شود؛ برخالف ای« انقطاع خالقانه»عنوان تناقض باید به

 کند که تنها یک قانونتوان اثبات کرد، بدیو بیان می)سنتز( را می «یک»تز( آنتی

(. سپس با کاربست 2009:14،15)بدیو، شوددیالکتیک وجود دارد: یک به دو تقسیم می

ی کارگر و پرولتاریا ایجاد بین طبقه« شکافی»این مفهوم دیالکتیک درمورد سوژه، 

طور عینی در مناسبات تولید قرار گرفته است، ی کارگر بهکه طبقهد. درحالیکنمی

؛ 2008:35)فلثم، دهدی کارگر ارجاع میشدن انقالبی طبقهپرولتاریا به سوژه

 بورژوازی« امپریالیستی»ی ی کارگر در جامعه(. بنابراین طبقه2006:93کالینیکوس،

ی پس جامعه«. مکان یافته است»رف تولید عنوان عامل ص، بهی سرمایه شده استابژه

شود که  بدیو آن را رفته میمثابه نظم خاصی از جاگذاری در نظر گداری بهسرمایه

آید که وجودش نامد. از نظر بدیو پرولتاریا زمانی پدید میمی 4«مندمکانفضای »

                                                      
1 Andre Glucksmann 

2 Bernard-Henri Levi 

3 circularity 

4 splace 
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ی با زور راندن مکانی که جامعه 1،«راندبا زور می»ی کارگر را  عنوان طبقهبه

هر سوژه با زور عقب راندن از مکانش پیشی »کند. داری برایش منظور میسرمایه

(. بنابراین دارای اهمیت است که اگر 2013:49؛ رایت،2009:35)بدیو، «گیردمی

، پس آیدای پدید میای است موقت، بدین معنا که صرفاً با شورش دورهپرولتاریا پدیده

ای موقت باشد. بدیو بیان ی بدیو درک ما از خود تاریخ هم باید پدیدهاساس نظریهبر

ا و هکند که تاریخ بدون داشتن هیچ پیشرفت خطی مطلقی، با مجموعی از وقفهمی

ای ای که آن را دورهی آنها بستگی دارد به ظهور سوژهرود که همهآغازها پیش می

 (.18،92)همان، کندمی

زمان »ی انقالبی یا به زبان او نامد به ظهور سوژهمی« شدنسوژه»چه بدیو آن

ی رویه - تریی مؤسسشدن همواره باید با لحظهدهد. البته سوژهارجاع می« طغیان

قانون » کند وی انقالبی را تبیین میتکمیل شود. این رویه انسجام سوژه - سوبژکتیو

هم قرار دارد: شورش باید به ه بهآمیز این دو لحظکردن موفقیتدر وصل« سوژه

ی (. بدین منظور سوژه باید به مجموعه160،244،259بازترکیب گره بخورد)همان،

کال توانند به اشتوجه کند که همگی وقتی ترکیب شوند می« آثار سوژه»از  ایپیچیده

ی ژهوکاوی ژاک لکان، سی روانشوند. بدیو با استفاده از نظریهمنجر  مختلفی از سوژه

 دانداند که به یکدیگر گره زده شدهانقالبی را شامل چهار فیگور سوبژکتیو می

ی انقالبی از مازادهای وحشتناک که سوژه(. به زبان بدیو درحالی2011:90)باستیلز،

شدن باید به شجاعتی ضروری ختم کند، اضطراب نخستین سوژهسوپراگو پرهیز می

ند کبندی میشرط« عدالتی»پذیرد و بر را میقطعیت شورش شود. شجاعتی که عدم

(. 2013:167-17رایت، ؛286،294)همان، ناپذیر استکه در آن لحظه ذاتًا تصمیم

 حال تخریبشجاعت توانایی سماجت، تسلیم نشدن و زور راندن بازترکیب )و با این

ی ضروری است که متضمن اشغال خأل است. عدالت نتیجه فضای مکانمندنهایی( 

(. 264)همان، و ایجاد چیزی اساسًا جدید است فضای مکانمندجامانده از تخریب به

ای را رویه»شود شجاعت و عدالت یادآور می باستیلزطور که خاطر همانهمینبه
                                                      

 1 force  قض، ی تنادر نظریه« ی سوژهنظریه»اصطالحی است که بدیو آن را از منطق هگل گرفته است و در کتاب

 گیرد. م.شود و در آثار بعدی اصطالح رخداد جای آن را میعنوان متناقض مکان مطرح میبه
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رسد بست میرود و به بنتنها از بین میکنند که در آن نظم موجود نهبندی میمفصل

کند یابد، تغییر میشود، بلکه در واقع بسط میمیاش حمایت های گذشتهو یا به شیوه

(. پس برای تکرار و تضمین 89: 2011)باستیلز، بخشدو به حقیقتی نو انسجام می

 ی صحیحی گره بخورندشیوهباید با هم به« اثر سوژه»انسجام تغییر انقالبی هر چهار 

 (.2009:284)بدیو،

یابد. در واقع بدیو گاهی ای میالعادهجا نقش حزب مائویست اهمیت فوقدر این

(. به دو دلیل: اواًل 243)همان، دادسوژه را مستقیماً با خود حزب مائویست پیوند می

رو نبوده و از این« خالص»پرولتاریا هرگز کامالً « زور آوردن»بدیو پذیرفته است که 

« اگرراست»و « گراچپ»سازی انحرافات نقش حزب متمرکزکردن آن ازطریق خالص

وجود »ی کارگر با کمک حزبش (. بنابراین طبقه2008:49؛ فلثم،12،3)همان، است

 سازد. هدفمثابه پرولتاریا را میاش به«وجود سیاسی»دهد و اش را گسترش می«عینی

محوشدن مکان »های ساختاری است: ی اشکال جاگذاریاز این کار تخریب همه

(. ماهیت 2009:7)بدیو، «ی طبقه استهای شاخصشدن همهجاگذاری طبقات. این گم

نیست، بلکه تخریب خودش در و از طریق تخریب  فضای مکانمندسوژه صرفاً تخریب 

(. دلیل دوم تأکید بدیو بر ضرورت حزب مائویست 62نیز هست)همان، فضای مکانمند

که  1«انحالل خود»ی کردن دشوارهآن است که به باور بدیو حزب مائویست برای حل

روسیه است، اهمیت دارد. به عبارت دیگر، اگرچه حزب  حزب لنینیستیمیراث 

ی قدرت ماهر است، اما در نهایت در رها کردن لنینیست روسیه ثابت کرد که در قبضه

وشید کآن موفق نبود. از نظر بدیو این دقیقاً چیزی بود که حزب مائویست در چین می

 (.205)همان، از طریق انقالب فرهنگی چین حل کند

« سوژه»ی انقالبی بدیو در این مرحله دارای سه عنصر است: اول، ی سوژهنظریه

تثبیت »ای است که ضرورتاً باید بنیاد یا حال سوژهمشخصاً سیاسی و مبارز است و با این

و بنابراین باید « نه جوهر است نه خودآگاه است... نه علت است نه دلیل»سوژه «. شود

(. 198،278،280)همان، فرض درنظر گرفته شوده پیشدرچارچوب یک پرسش و ن

دیدار ها پها در آنکند که ما باید ساختارهایی را که سوژهبدیو مانند الکالئو تأکید می

                                                      
1 Self-dissolution 
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تنها ظهور چون الکالئو و نگری، نه(. دوم، بدیو هم2010:3)پالث، شوند درک کنیممی

طور کند. در واقع همانمسئله میی انقالبی بلکه یکپارچگی آن را نیز تبدیل به سوژه

هایی را که جذب رخدادهای می که اشاره کردم، این چیزی بود که بدون شک فکر آن

شده بودند و بسیاری را در آن دوران به خود مشغول کرده بود. پاسخ بدیو به این  68

 آوردن به حزب مائویست بود. از نظر بدیو امکان کمونیسم در نوعی اخالقدغدغه روی

ای که توسط خود حزب ایجاد ها و هم در خط تودهاست، هم در شورش توده« اعتماد»

شود، بدیو در یادآور می هالواردطور که (. البته همان2009:330،331)بدیو، شده است

 این مرحله ایمان زیادی هم به تاریخ برای تضمین کل فرایند داشت

ی اول تاریخ را در چارچوب در وهله عبارت دیگر، گرچه بدیو(. به2003:39)هالوارد،

ی آن تئوریزه کرد، اما در اصل ایمان او به ظرفیت انقالبی متخاصمانه« ای شدندوره»

(. در نهایت بدیو 2008:84)فلثم، بود« هدف اندکی عینی»ها ناشی از باورش به توده

 برایی انقالبی، همچنین به ظرفیت واقعی آن عالوه بر ضرورت و یکپارچگی سوژه

ی انحراف ی بدیو مسئلهی سوژهاکنون در این مرحله در نظریهکند. انحراف توجه می

 ماندگار کامالً واقعی است.یک امکان درون

بی ی انقالی سوژهی انقالبی بدیو در ظاهر هر سه شرط نظریهی نخست سوژهنظریه

شود، تولیدی تعریف میی فعالیت واسطهی انقالبی بهکند: سوژهمارکس را حفظ می

آید و هدف آن در واقع ماندگار از ترکیب عوامل عینی و ذهنی به وجود میطور درونبه

مکان فهمیده -ی بیتغییر در سطح تمامیت است که در چارچوب استقرار جامعه

کس ی ماری بدیو از نظریهای که نظریهشود. اما این امر اهمیت بسیاری دارد که نقطهمی

 عبارت دیگرگی دارد. بهطورکلی در نوع فهمی است که از سوژه و سوژهشود، بهجدا می

ی اولیه مفهومی است که فرایند بسیار خاصی را ی بدیو در این مرحلهمفهوم سوژه

 «های متکثری رویهترکیب تکین و شکننده»کند، یعنی بندی میمفصل

ی شورش واسطهن سوژه تنها بهعالوه گرچه ای(. به2013:156؛ رایت،2008:78)فلثم،

اجتماعی نیست، بلکه بین  یشود، اما این شورش تخاصم بین دو طبقهقابل فهم می

؛ 2006:93)کالینیکوس، وجود و جاگذاری ژنریک آن در ساختار جاگذاری است

 (.2011:38سوتیریس،
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 بست مارکسیسمبن

ی نخست ادی در نظریهتاحدّ زی 1980ی بدیو دقیقاً مانند الکالئو و نگری در دهه

شد. بستی بود که برای مارکسیسم تصور میتأثیر بنخود تجدیدنظر کرد. این امر تحت

 توانست مرجعیرا از دست داده بود و دیگر نمی« اشگاه تاریخیتکیه»مارکسیم عمالً 

(. متن واسط مهم 2008:537)توسکانو، بخش باشدبرای اشکال نوظهور سیاست رهایی

([، هنوز به انگلیسی ترجمه 1985)توان به سیاست اندیشید؟میآیا ین دوره بدیو در ا

ی ترین نقطهکه مفسران بسیاری موافقت دارند که این اثر واضحبا این 1نشده است.

(. درست است 2012)همان؛پاور، اش استگسست آثار متأخر بدیو از آثار دوران جوانی

تأیید کرده بود، اما شکست انقالب فرهنگی  را 1977که بدیو بحران مارکسیسم در سال 

باره خاص آن را تصریح کرد. در این« تسلسل خشونت سیاسی»چین که پایانی بود بر 

 به ادامه بحث توجه کنید.

اولین درس مهم شکست انقالب فرهنگی چین بازاندیشیدن به خود سیاست بود: 

ا آید یشکل حزب پدید میی این ایده که سیاست از طور خاص بازاندیشی دربارهبه

شود. این به معنای انکار نقشی که حزب درگذشته بازی کرده نیست. بلکه از ناشی می

که  کندنظر بدیو این شکل خاص سازمان هرچه داشته عرضه کرده است. بدیو بیان می

اکنون منازعات سیاسی باید در چارچوبی کاماًل تکین فهمیده شوند و توسط حزبی که 

(. 2002:96)بدیو، ی نیروهای اجتماعی معین خواهد بود، منحصر نشودنمایندهزمان هم

البته بعدتر خواهیم دید که دقیقاً مانند نگری، طرد شکل حزب لنینیستی/مائویستی به 

ی سازمان را کنار گذاشته است. با منحل شدن این معنا نیست که بدیو کاماًل مسئله

، بدیو و رفیقانش 1985در سال  ینیستاتحاد کمونیستی جوانان مارکسیست لن

و این کار  2ارگانیزاسیون پلتیکسرعت سازمان سیاسی جدیدی تأسیس کردند با نام به

ی سازمان بود. در وهله دوم، بدیو از اهمیت سنتی دقیقاً مبتنی بر بازاندیشی مسئله

 ی اجتماعی و درنتیجه استراتژی سیاسی مارکسیسم سنتی فاصلهمنسوب به طبقه

                                                      

 شته به انگلیسی ترجمه شده است:این اثر سال گذ1 
Badiou, Alain(2018) Can Politics Be Thought?, trans. Bruno Bosteels, Duke 

University Press 
2 L’Organisation Politique(OP) 
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اعتماد پذیرد که تحلیل طبقاتی مارکسی هنوز ابزاری کامالً قابلکه او میگرفت. درحالی

این ایده را پشت سر بگذاریم که سیاست »از نظر او مهم است این است، با وجود 

توانند طبقات نام بگیرند... دیگر اختصاص کند که میای را نمایندگی میهای عینیگروه

ی سازمانی به منطق خاص نمایندگی طبقاتی انقالبی یا پدیدهی های تودهدادن کنش

به این سو آغاز به تأکید بر  1980ی (. بدیو  از دهه2005:48)بدیو، «ممکن نیست

کند که سیاست باید خود را از بیان می طورکلیکند و بهاهمیت کارگران مهاجر می

(. در آخر، 2010:25 پالث،) ی کارگر[ جدا کند]یعنی طبقه اشمدلول اقتصادی سنتی

طور که نشان دادم در بدیو نظرش درمورد دولت را هم مورد تجدیدنظر قرار داد. همان

ر آثار شد. اما دی انقالبی نخست بدیو، دولت چیزی بود که باید نابود میی سوژهنظریه

 حال مجبور کردن آن بهی انقالبی خصومت با دولت و در عینمتأخر بدیو، هدف سوژه

چیزی کامالً جدید است. بنابراین تأکید بر نابودی دولت « به شمارش آوردن»تصدیق یا 

رها شده است و از نظر سیاسی امروز باید بیشتر به دنبال ایجاد شرایطی برای تبدیل 

تر خاطر دشمنی بدیو با دولت گرچه قطعاً محتاطانههمیندولت به چیزی دیگر باشیم. به

(. به تأیید خود 2003:98)هالوارد، ی متأخر او استاصلی اندیشهاست، اما همچنان بعد 

ی انقالبی نخست بدیو به ی سوژه، نظریه1980ی او با بحران مارکسیسم در دهه

جای حمایت از انواع اعالم مرگ مارکسیسم و در واقع مرگ سوژه، بست رسید. اما بهبن

؛ 2008:8)فلثم، ودتوان نجات داد بتثبیت آنچه هنوز میبدیو ی وظیفه

 (.2008:539توسکانو،

 شناسی و رخدادهستی

ش به ی آغازینبدیو همانند الکالئو و نگری، برای تعمیق و بازاندیشی ابعاد نظریه 

کاوی و نگری از فلسفه مدد که الکالئو از روانشناسی روی آورد. اما درحالیهستی

جستن از بهرهآورد. این میها روی ی مجموعهجستند، بدیو به اصول ریاضی نظریه

طور که مشاهده بود. اما همانقابل ی سوژهنظریههای پایانی کتاب ریاضیات در بخش

ه ی سوژکه برای نظریهبرای آن وجود و رخدادشود، بدیو در کتاب یادآور می باستیلز

 بندیتری تأمین کند، کار اصلی خود را مفصلمحکم« شناسانهگاه هستیتکیه»
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خصوص ی بدیو به(. نظریه2011:106)باستیلز، دهدقرار می« ترشناسی منسجمهستی»

. اما این نظریه در واقع دارد برای کسانی که از ریاضیات متنفرند، پیچیدگی بسیار

ها و مسائل مختلف مربوط به عدالت ی مجموعهزی مستقیمی بین اصول نظریهارهم

کند و تنها برقراری قیاسی تقریبی یا شباهتی اجتماعی و بازنمایی سیاسی برقرار می

(. از نظر بدیو هر شکلی 2013:70؛ رایت،2009:7،8)نوریس، غیرمستقیم بین آنها نیست

شمارد. یک شیوه های مختلف میاند، به شیوهچه را که اعضایش فرض شدهاز جامعه آن

میلیون نفر در بریتانیای کبیر  63.7ی صرفاً عددی باشد. برای مثال تواند شیوهمی

های خاصی که این جوامع هر فرد یا گروهی را طبقه کنند و غیره. ویژگیزندگی می

، «رگرانکا»تر است، یعنی با دادن نام یا هویت مشخص مانند کنند مهمبندی می

و غیره. اما در استدالل بدیو این واقعیت « بازنشستگان«، «مهاجران»، «دانشجویان»

بنیادی یا به قول بدیو  1دارای اهمیت است که هر شمارش این چنینی مبتنی بر طردی

خاطر نامنسجم همواره از (. به همین2000:44،45)بدیو، است« خأل»مبتنی بر یک 

نی همگ»عی رخنه کرده است. بنابراین مشابه با مفهوم پیش در انسجام شمارش اجتما

 اند یا اصالً هایی که به درستی شمرده نشدهی بدیو آنالکالئو، در نظریه« اجتماعی

ی الکالئو این امکان باقی گیرند. اگرچه مانند نظریهاند در خأل قرار میشمرده نشده

(. برای وقوع 93،94)همان، ازگرددگر ببار یا ویرانماند که این خأل به شکل فاجعهمی

بودن آن وضعیت ای باشد که غیرعادیبسیار ویژه« وضعیت تاریخی»این امر باید 

د انتظاری جدیطورکامالً غیرقابلتاریخی، شرایط را برای ظهور چیزی فراهم کند که به

ی نامد. بنابراین وجود عرصهمی« ی رخدادپذیرعرصه»است؛ یعنی آنچه بدیو 

کند ای معین را ارائه میپذیر بنیادهای عینی برای ظهور دراماتیک خأل جامعهرخداد

 2.است« رخداد»اند. نام این اتفاق اند یا اصالً شمرده نشدهدرستی شمرده نشدهبهکه 
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شود،  1«سازیمحلی»معین « وضعیتی»تواند در که رخداد میاز نظر بدیو با این

آورد. پس ارتباط بین است که با خود به همراه میتمیزناپذیری « مکمّل»تفاوت آن در 

ی رخدادپذیر فقط ی آن برای تضمین وقوع رخداد کافی نیست. عرصهرخداد و عرصه

(. 179)همان، کندآن را ایجاد می« امکان»شرطی وجودی برای رخداد است و صرفاً 

 ی رخدادهی رخدادپذیر به وضعیتی خاص مرتبط است، اما نتیجعالوه اگرچه عرصهبه

سازی خأل است و خأل در ابتدا قطعًا با آن مرتبط نیست. زیرا رخداد اساسًا بازفعال

(. مکمّل رخدادپذیر به 2003:114)هالوارد، به شمارش نیامده است« طور رسمیبه»

 -مثابههب-هستی-که-آنچه»شناسی، به این معنی کامالً یگانه است و در اصطالح هستی

(. این نکته دارای اهمیت 2002:41؛ بدیو،2005:189)بدیو، اردتعلق د« نیست -هستی

های خاص رخداد موقتی بودن آن است: رخداد به است که از نظر بدیو، یکی از ویژگی

رخداد  کهشود. اثبات اینای که پدید آمد، ناپدید میبینی ناپذیریهمان سرعت و پیش

خاص نسبتی دارد یا نه، از درون واقعا رخ داده است یا نه و درنتیجه با آن وضعیت 

(. بنابراین اگر رخداد را 2005:181)بدیو، است« غیرممکن»وضعیتی که از آن گسسته 

ه ، چیزی که رخداد ب«افتدآسا بدانیم که برای یک وضعیت اتفاق مینوعی مکمّل برق»

 یی است که برای درک اهمیت حقیقی رخداد باید یافته و بررسی«ردّپا»گذارد جا می

 (.2008:120؛ فلثم،2002:72)بدیو، شود

 ی وفادار، بازفعال و مبهمسوژه

ار آشک»و « گذاری غیرقانونینام»شود. رفع می« مداخله»ناپذیری رخداد با تصمیم

 -«ی )رخدادپذیر( به آن تعلق داردکه عرصه -گذاری در مکان وضعیتکردن این نام

(. چیزی که این نام رخدادپذیر را 2005:203)بدیو، دهندماهیت مداخله را تشکیل می

ی شدن از عرصهکند، این واقعیت است که این نام با وجود نتیجهغیرقانونی می

 کندرخدادپذیر، بر چیزی مازاد بر زبان و معرفت وضعیت  مورد پرسش داللت می

ضعیت را تأیید تواند امری نو در وی رخدادپذیر قطعاً می(. زیرا اگرچه عرصه208)همان،

در اثبات منطقی بودن این پیوند ناکام »کند، اما ارتباط آن با نام رخداد عقالنی نیست: 
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خاطر از درون خود وضعیت همیشه تردید وجود خواهد (. به همین208)همان،  «است

 بندی کندکه کسی روی این امکان شرطداشت که رخدادی بوده است یا نه، مگر این

مراحل « مداخله»و « گذارینام»ع رخ داده است. بنابراین دو مفهوم که رخداد در واق

داد و منظور ارزیابی نسبت رخبهی انقالبی هستند. انقالبی به این معنا که ی سوژهاولیه

وضعیت، ضرورتاً باید از امکان مفروض  وضعیت گسست. پس از نظر بدیو، بسیار شبیه 

رای حال به تنهایی بیت ضروری است و با اینی مارکس، بحرانی عینی در وضعبه نظریه

ه ی بدیو صرفاً واکنش به بحرانی عینی نیست. بلکناکافی است. سوژه تبیین ظهور سوژه

از »این سوژه باید تعهد سوبژکتیو رادیکالی به رخدادی خاص داشته باشد و در این کار 

 د و عمل کندطور متفاوتی به وضعیت بیندیشبه« نظرگاه مکمّل رخدادپذیر آن

نیست، بلکه مربوط به نظمی « قهرمان»(. بنابراین مداخله کار یک 2002:41)بدیو،

ی چیزی غیر از آید واقعاً سوژهای که به تبع آن پدید می«سوژه»هماهنگ است و 

 بند استی( رخداد پای)ناشناخته ای است که به توابعخودش است. سوژه

 (.2005:41)بدیو،

کند که نسبتی ایجابی یا سلبی بین کردن از وضعیت اثبات میوفاداری با پرسش 

وجود  -سازی شودتواند محلیی رخدادپذیر از درون آن میکه عرصه-رخداد و وضعیتی 

کند که این نسبت وجود دارد یا وفاداری ثابت می« ژست مینیمال»دارد یا نه. بنابراین 

هیچ نظم پایدار عامی »تأکید کند: بودن این وفاداری جزئینه. بدیو مشتاق است بر 

کردن توسط وفاداری ذاتًا تکرار عالوه اگرچه پرسش(. به233)همان، «وجود ندارد

شده است، اما از نظر بدیو بدون تردید هیچ ی شمارش توسط وضعیت منقطعرویه

ی عبارت دیگر وفاداری فقط یک رویهها وجود ندارد. بهای بین اشکال آنهمسانی

 ی اولچه در وهلهکوشد انسجام وضعیت را در ارتباط با آننیست؛ وفاداری میشمارش 

نوعی « وفاداری نهادینه نشده»(. بنابراین 237)همان، به شمارش نیامده است ایجاد کند

سازد که دهد که وضعیت متفاوتی را برقرار میرا شکل می 1«حالت-ضددولت/-ضد»

ی برقراری (. بدیو نتیجه238)همان،اوت متف« هایمشروعیت شمول»مبتنی است بر 
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جا تمایز دانش داند. در اینمی 1«حقیقت عام»نسبت ایجابی بین رخداد و وضعیتش را 

« المعارف یا دانش دایره»یابد. هر وضعیت ای میالعادهو حقیقت اهمیت فوق

ن بندی آ)مشتمل بر زبانی که برای مفصل ی خودش را دارد و این دانششدهتثبیت

شمارش فرض شده، استفاده شده است( برای ایجاد آنچه در آن وضعیت ممکن یا قابل

طور که دیدیم تفاوت رخداد در آن است که چیزی (. همان328)همان، کندعمل می

طریق رخداد به زبان وضعیت تعلق ندارد و کند. بدیننامتمایز را وارد وضعیت می

تواند تنها پس ایجاد حقیقت رخداد نمی شود.درنتیجه از دانش بیرون گذاشته می

ی دانش نیست. وفاداری کار المعارف دانش موجود باشد. وفاداری مسئلهمبتنی بر دایره

 کاری وضعیت استی حقیقت دستمتخصص نیست: کار مبارز است و هدف نهایی رویه

 (.342)همان، شود« سازیعادی»برای آنکه حقیقت آشکار شده بتواند 

در ایجاد « قانون سوژه»نامد. می« زور آوردن»ی حقیقت را بدیو این گام آخر رویه

المعارفی وضعیت را بسط ی خودش مستقر است. زبانی که دانش دایره«زبان سوژه»

و کند. ماهیت سوبژکتیاش ایجاد شده، تکمیل میدهد و آن را با حقیقتی که در رویهمی

خداد ی رانقالبی بدیو قطعاً مرکزی است. در واقع نظریهی ی سوژهاین فرایند در نظریه

 مقایسه کرد، اما یکی توماس کوهن« تغییر پارادایم»توان تا حدّی با مفهوم بدیو را می

د دهشرح می نوریسطور که ها تأکید بدیو بر سوژه است. همانهای اصلی آناز تفاوت

ن تأکید ی کوهی بدیو نسبت به نظریههای دیگر این دو نظریه، در نظریهعالوه بر تفاوت

(. ماهیت 2009:154)نوریس، ی سوبژکتیو وجود داردتری بر جنبهبسیار بیش

شود، یعنی تعهدی ایجاد می« اصل سوبژکتیو»ناپذیر رخداد تنها از طریق تصمیم

رکاری ه»نتیجه پیش نخواهد رفت: ی حقیقت بیکه رویهبه اینرادیکال؛ اعتماد یا باور 
توانید برای استقامت کردن در آنچه که از استقامت شما افزون است بکنید. که می

استقامت در انقطاع. آنچه را که در وجودتان شما را تصرف کرده و شکسته است تصرف 
انقالبی بدیو بین سوژه و  یی سوژه(. نسبت دقیقی که نظریه2002:48)بدیو، «کنید

وژه کند که سکند، از این گفتاورد روشن است. او به صراحت بیان میحقیقت برقرار می
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ه توابع طریق کیابد، بدینو حقیقت مترادف نیستند. سوژه هرگز به حقیقت دست نمی

 ی بدیو حقیقت سوژه را عقبطور نامحدودی فراتر از آن است. بنابراین در نظریهآن به

که دهد. پس با اینزند؛ سوژه در برابر چیزی بیرون از فهمش اختیار از دست میمی

کند، این حقیقت در اختیار سوژه توان قاطعانه گفت سوژه حقیقت را تولید میمی

شود. به بیان رو از حقیقت معلق میشود و از ایننیست. سوژه با وفاداری اشغال می

تواند است که حقیقت از طریق آن در نهایت می -گاهیا تکیه-دیگر سوژه صرف مکانیسم

 (. 396،397،406: 2005)بدیو، شودایجاد 

، چند بازنگری 2وجود و رخداد (، با عنوان فرعی 2009)هامنطق جهانبدیو در کتاب 

دهد. من برای دستیابی به اش انجام میی طرح شده در کتاب پیشینمهم در نظریه

ها تمرکز کنم: مورد اول بازنگری بر دو مورد از این بازنگری خواهمهدف این تحقیق می

ی ی او از شکل سوژهشدهدر مفهوم وقوع عینی  رخداد است و مورد دیگر، فهم تعدیل

که مفهوم رخداد یکی از با این هولتنهایی است. از نظر بسیاری از مفسران ازجمله 

توان فهم آن از تغییر اجتماعی یت نمیی بدیو بود، اما درنهاهای نظریهترین بخشجذاب

یادآور  پالثطورکه (. در واقع همان2007:57)هولت، طور کامل پذیرفتهرادیکال را ب

طور خودانگیخته تبیین بود که ظاهراً بهرازهای غیرقابل»شود وضع رخداد یکی از می

. بدیو در (2010:68)پالث، «شودای از آسمان نازل میچون معجزهآید، همپدید می

 «جهانی»ی رخدادپذیر، یا همان با بازنگری نسبت رخداد و عرصه هامنطق جهانکتاب 

جا انواع مختلف پردازد. او همچنین در اینگسلد، به این مسئله میکه رخداد از آن می

ی رخدادپذیر ممکن است ایجاد کند. در یک سر کند که عرصهتغییراتی را تبیین می

نامد و آن را مجاز و درونی  نظم منطقی می 1«تعدیل»شکل تغییر را طیف، بدیو اولین 

که دیدیم از نظر (. چنان2009:359)بدیو، کندیک وضعیت/جهان خاص توصیف می

ور خاص برای ظه« شدت وجودی»ای با نیازمند عرصه« حقیقی»یا « واقعی»بدیو تغییر 

واند در ته چنین شدتی نمیی بدیو در این نکته است کاست. تغییر اساسی در نظریه

کند که این تغییر به نتایج شدت یافت شود؛ او اضافه می« شناسی عرصههستی»خود 

ی بدیو به آنچه او (. تغییر دوم در نظریه371)همان، وجودی عرصه بستگی دارد
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گردد. واقعیت اولین شکل تغییر است که فعّاالنه نیازمند نامد بازمیمی« واقعیت»

شدت وجودی  آن حداکثری »ای است که حال عرصهای ظهور است، اما بااینای برعرصه

ای نامی است برای شکل دوم تغییر که بر عرصه« تکینگی(. »2009:372)بدیو، «نیست

ن تریترین و رادیکالدر آخر قوی«. شدت وجودی آن حداکثری است»کند که داللت می

ی آن موجودکردن ناموجود مناسب  رخدادی که نتیجه»تکینگی مسلماً رخداد است: 

 (.7-372)همان «عرصه در جهان است-ابژه

تواند اشکال مختلف تغییر را تبیین کند و ی بدیو میبنابراین طرح دوم نظریه

اسخ دهد. ی پیشین او پگرایی سیاسی در نظریهطور مستدل به اتهام انفعالگونه بهبدین

ی باید منتظر وقوع یک رخداد باشیم. در اتهاماتی از این قبیل که برای کنش سیاس

بدیو بیش از آن که بر وقوع متأخر ی شود، نظریهیاداور می پالثطور که واقع همان

قوع کند. وتأکید می« چه تغییری با رخدادها انجام شده»که رخدادها تأکید کند، بر این

ی رخدادپذیر وابسته است، تا حدّ زیادی به توابع طور که به شدت عرصهرخداد همان

 ی نخست او، تنها راه تعیین توابع آن وفاداریآن هم وابسته است و مانند نظریه

 ای کامالً عملی است و وابستهخاطر توابع رخداد مسئلهسوبژکتیو به آن است. به همین

گری دوم جا به بازنگیرند با آن برقرار کنند. در اینبه نسبتی است که افراد تصمیم می

ی ریهبر نظ وجود و رخدادرسیم. اگر یادتان باشد بدیو در ی نخستش میبدیو در نظریه

شعاع قرار داده و ی وفادار که تغییر آن را تحتکرد. سوژهید میی مشخصی تأکسوژه

دهد. از نظر بدیو این دقیقاً فرایند ی جستار توابع رخداد تن میبه مسیر غیرمنتظره

این نظریه را هم مورد  هامنطق جهانی انقالبی است. بدیو در کتاب گیری سوژهشکل

 را تکرار ی سوژهنظریههای موجود در کتاب دهد و ناخواسته درونمایهبازبینی قرار می

ی )انقالبی( وفادار یکی از انواع پذیرد که سوژهی دومش میکند. او در طرح نظریهمی

ی گی را  سوژهتواند ایجاد شود: او انواع دیگر سوژهگی است که توسط رخداد میسوژه

 نامد.می« مبهم»ی و سوژه« ارتجاعی»

شده ، اکنون تثبیت«نه به رخداد»ی است که با گفتن ای ارتجاعی سوژهسوژه

طور (. اما این انکار به55)همان، کندی وفادار را انکار میی حقیقت  سوژهرویه وسیلهبه

جا ی اول است. ارجاع اصلی بدیو در اینمتناقضی مبتنی بر پذیرفتن این اکنون در وهله
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که ینها با اها بحث کردیم. آنمورد آن تر دراست که در این فصل پیش فیلسوفان نوبه 

ی ارتجاعی به وفاداری خودشان ای رخداد است، اما این سوژهگونه 68پذیرفتند میمی

ی کردند. پس سوژهخیانت کرد و درواقع دیگران را فعّاالنه به همین کار تشویق می

ت. شده استی وفادار تثبیارتجاعی یک انحراف ممکن از اکنونی است که توسط سوژه

ی مبهم ورای انکار اکنون ی مبهم است. سوژهی خطرناکتر سوژهی دوم و سوژهسوژه

 اکنونی»دهد، کند و این کار را با توسل به دوران کهن انجام میفعاالنه آن را نفی می

ی مبهم ی ارتجاعی، سوژهخواهند احیا شود. اما دقیقاً مانند سوژهکه می« شدهحذف

ضمنی اکنونی را که به دنبال نفی آن است، تصدیق کند. بدیو طوربهکم باید دست

 «شودها روشن میبدین طریق گذشته با غروب اکنون برای آن»دهد که توضیح می

 2007ی مبهم را در انتخابات ریاست جمهوری ی خوبی از این سوژه(. نمونه59)همان،

انسه ی فراش قول داد که جامعهباتیدر مبارزات انتخا نیکوالس سارکوزیتوان یافت. می

تقویت کند. از نظر او علت بسیاری از  68را بر مبنای حذف یا از نو آغاز کردن می 

 پاور کهخاطر چنانی معین برگرداند. به همینتوان به این لحظهمشکالت فرانسه را می

راحتاً ص« هوریتجسّد جم»با تالش برای فراخواندن  سارکوزیاند، یادآور شده توسکانوو 

جا (. در این2009:30-28 )پاور و توسکانو، کوشید اکنون را از نظر پنهان کندمی

ی انحراف را دوباره تر توجه او به مسئلهطور دقیقی اثر نخست بدیو، بهمایهدرون

وجود دارد که هر کدام  ی متأخر بدیو سه شکل سوژهبینیم. بنابراین در نظریهمی

ی اکنون را، سوژه محصولی وفادار مربوط هستند: سوژه« اکنون»تثبیت ای به گونهبه

 دهداکنون را سازمان می بودگینهانی مبهم اکنون را و سوژه انکارارتجاعی 

 (.2009:62)بدیو،

 ی کمونیسمفرضیه

های همیشگی بدیو از های فرانسه، روسیه و چین مثال، انقالب68در کنار می 

های فرانسه و چین تمرکز خواهم تنها بر نمونهجا میدراین 1هستند.رخدادهای سیاسی 

ی انقالبی امروز دارای اهمیت کنم. از نظر بدیو این رخدادها برای درک مناسبات سوژه
                                                      

ی بدیو نگاه کنید به فصل دوم: ای جامع از این رخدادها و نسبت آنها با اندیشهی خالصهبرای مطالعه 1 
Wright(2013)  
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فرد بود. از این جهت که عماًل رخدادی منحصربه 68ای هستند. از نظر بدیو می ویژه

 ی انقالبی مارکس را از نظری سوژهنظریه ی حقیقتی بود که هر سه شرطآشکارکننده

این بود که مفهوم کالسیک تغییر انقالبی  68می « حقیقت پنهان»تاریخی از بین برد. 

( بیان کرد الکالئو)و تا حدّ کمتری  نگری(. بدیو مشابه 2010:55 )بدیو، منقرض شد

ی ژهستند و سوی مارکس مثل هر چیز دیگری تابع شرایط همند نظریهکه ابعاد مسئله

ی شدهگفتهتر های پیشجا درسانقالبی امروزه با همین شرایط سروکار دارد. در این

تر بیان کردیم از نظر بدیو طور که پیشیابد. همانانقالب فرهنگی چین اهمیت می

ی ارهخصوص دربانقالب فرهنگی چین تالشی بود برای گسستن از سکون گذشته، به

کند د میتأیی نگریلبی و بوروکراسی در دولت حزبی. بدیو مانند ی تجدیدنظرطمسئله

 نینلکه لنین شکل سازمانی صحیح برای بنیاد نهادن دیکتاتوری پرولتاریا را یافته بود. 

ی طور خاص به آموختن از شکست آن که نتیجهبه رخداد  کمون پاریس وفادار بود و به

(. از سوی 2010:274)بدیو، ّد انقالب بودناتوانی رخداد در حفظ خود در مواجهه با ض

طور خاص به شکل حزبی وفادار بود که انقالب های انقالب روسیه و بهبه درس مائودیگر 

چون گونه همهکه چها همراه بود با تحلیلی دقیق از اینکرد. اما این درسرا ممکن می

. در یافتسبت میبودگی شرایط چین نهای حقیقت، حقیقت مزبور با خاصتمام رویه

حال ایمان پذیرفت، درعینکه مائو ضرورت وجود حزب انقالبی را میواقع، با این

کند یی مائو اشاره مها داشت. بدیو به این جنبه از اندیشهنهایتی به ظرفیت خود تودهبی

اش، به نیاز برای حفظ تر از همتایان روسیکند که مائو همواره بسیار بیشو بیان می

رد رو براساس رویکشان آگاه بود. از اینها و حزبای تا حدّ امکان ارگانیک بین تودهطهراب

ب بازشناسی منابع و بازیگران اصلی انقال»بدیو، انقالب فرهنگی چین تالشی بود برای 

و بدین طریق شکستن انجماد موجود در حزب و ادامه دادن « در قیام عمومی توده

 (.276ن،)هما منازعه برای کمونیسم

م رغحال علیاز نظر بدیو انقالب فرهنگی چین در این مقوله شکست خورد. بااین

ی های مهمی از آن گرفت. مانند الکالئو و نگری، برای نظریهتوان درساین شکست می

قرار  گراییترین درس انقالب فرهنگی چین در گسست از هر شکلی از تاریخبدیو مهم

گذارد. بدیو مانند یو کل مفهوم فرایند تاریخی را کنار نمیدارد. اما جالب است که بد
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 کند.اش، مفهومی از فرایند تاریخی را حفظ می«ی منازعههاچرخه»نگری در مفهوم 

کم از نظر سیاسی( بسیار متفاوت از مفهوم ماتریالیسم تاریخی مارکس گرچه )دست

خ گسستن از تاری»و نگری،  جا مانند الکالئواست. بنابراین هدف نهایی بدیو در این

(. از نظر بدیو علت 2013:71)رایت، است« ی سیاستمثابه آخرین دادگاه محاکمهبه

ه ها بود بوفاداری لنین به کمون پاریس و وفاداری مائو به انقالب روسیه، وفاداری آن

ز ا نامد. منظور بدیومی« ی کمونیسمفرضیه»تر طورعامو به« ی کمونیسمایده»آنچه او 

جا نه یک برنامه است، نه چیزی که با ابزارهای انضمامی در این« ایده»اصطالح فلسفی 

که  امکانی است»یابی است. بلکه ایده اصل راهنمای پشت هر تغییری است: دستقابل

(. 2013:14)بدیو و تاربی، «ای داریمکنیم و برنامهکنیم، تغییر میبه خاطر آن عمل می

در طول تاریخ دوام آورده است و در هر « ی کمونیسمایده»بدیو طریق از نظر بدین

ی شروع گیرد و برابری اصل موضوعی را نقطهای که علیه دولت صورت میمنازعه

(. 2008:35)بدیو، شوندگیرد، اجزا یا نامتغیرهای آن آشکار میبنیادی آن درنظر می

 تواند/باید از میراث مخصوصمیکند که کمونیسم که بدیو پافشاری میرو با اینازاین

پیشین آن در واقع پیوند  1یپذیرد که دو دنبالهمیحال اش رها شود، اما با این مارکسی

 اند.نزدیکی با مارکسیسم داشته

 را از انقالب فرانسه تا کمون پاریس« ی کمونیسمفرضیه» یبدیو اولین دنباله

نیسم در این زمان است که ایجاد ی کموکند. فرضیهگذاری می( تاریخ1792-1871)

های مردمی علیه دولت، با هدف نابودی نظم شود. اولین تحقق این فرضیه با قیاممی

ی انقالبی (. سوژه35)همان، مرتبط بود« اجتماع برابران»گذشته از طریق برقراری 

ی کارگر بود و کمون پاریس الگوی کارآمد برای تأسیس قدرت سیاسی جا طبقهدراین

ر پی ی کمونیسم ددوم فرضیه یشد. دنبالهی کارگر در نظر گرفته میاقتصادی طبقه و

یو که بدی کمونیسم بود و تا حدی هم در این کار موفق شد. چنانعملی کردن فرضیه

صورتبندی یا آزمودن فرضیه نبود... چیزی  یدیگر مسئله»دهد در این دنباله توضیح می

طور (. همان36)همان،  «دید، قرن بیستم عملی کردا میرا که قرن نوزدهم رؤیایش ر

تر طرح کردیم، این نکته دارای اهمیت است که راه وقوع این امر آموختن از که پیش

                                                      
1 sequence 



 

 
 

 ی پریسا شکورزادهالیور هریسون / ترجمه 767

طور خاص با اجرای انضباط آهنین حزب انقالبی لنین. اول بود، به یهای دنبالهشکست

طور که اشاره شت و باز همانادامه دا 1975تا  1917از نظر بدیو این دنباله از سال 

و هم انقالب  68همراه بود که هم می « ی خونیندهه»های آخر آن با کردم سال

گرفت. بدیو باور دارد که با این شکست چهل سال وقفه بین فرهنگی چین را دربرمی

دنباله اول و دوم به وجود آمد و ما اکنون در موقعیت مشابهی هستیم. از نظر او امروز 

های سیاسی کامالً جدید و مستقل از الگوها و نمونه یه تالش برای باز کردن دنبالهمسئل

 ،ایطور خاص شامل مارکسیسم، جنبش کارگری، دموکراسی تودهگذشته است؛ به

 (.37)همان، لنینیسم، حزب پرولتاریا و دولت سوسیالیستی

ای های تاریخینبالهی انقالبی امروز باید وفاداری همیشگی به داز نظر بدیو سوژه

ونی ی کنبرهه»ی کمونیسم بودند. ی تولد و تحقق فرضیهداشته باشد که مشخصه

ی آغاز خود قرار دهد. باید شکست انقالب فرهنگی چین را نقطه« سیاست انقالبی

(. با 2010:278)بدیو، ی عزیمت لنین بودچون شکست کمون پاریس که نقطههم

ی عات انقالبی گذشته، ازجمله تمام سه شرط شکل دهندهحال در غیاب اکثر ارجااین

طور دقیق چنین ماند که بهی انقالبی مارکس، این پرسش باقی میی سوژهنظریه

جا سیاست تواند داشته باشد؟ در اینهایی میای در شرایط عملی چه ویژگیوفاداری

ظر راهگشا باشد. از نتواند می ارگانیزاسیون پلتیک  سازمان سیاسی خود بدیو، یعنی

 ها توجه کنیم:چهار عنصر خاص وجود دارند که باید به آن هالوارد

ی آغاز هرگونه سیاست انقالبی مبنا گرفتن آکسیوم بنیادی برابری است. ابتدا، نقطه

عنوان اصل بدیهی چیزی نیست که مورد تحقیق یا اثبات قرار بگیرد، بلکه برابری به

ی (. شیوه2006:98)بدیو، بدون قید و شرط تأیید شود اصلی سیاسی است که باید

یه عل خواهانهای از تجویزات مساواتبرای انجام این کار مجموعه ارگانیزاسیون پلتیک

اش افراد را اساساً نابرابر در دولت است؛ یعنی علیه ساختاری اجتماعی که در شمارش

عنوان هدف کنش سیاسی، اکنون رو به جای قرار دادن برابری بهگیرد. ازایننظر می

صل برابری را تأیید کرد. این تجویزات در درنگ اخواهانه بیباید با تجویزات مساوات

هایی را که از اصل انداز هستند. بدین طریق که آنواسطه و تفرقهیک جهت، بدون

 کندکنند، کاماًل ازهم جدا میهایی را که نمیکنند و آنبدیهی برابری حمایت می
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ن ابهام عالوه تجویزات سیاسی باید برای همه روشن و بدو(. به2005:71 )هالوارد،

ا کامالً ناکافی هستند. زیر« وداع با مرزها»یا « مبارزه با سرمایه»باشند. تجویزاتی مثل 

کنند، چون ای در واقع را وضع نمیمشیهیچ خط»دهد طور که بدیو توضیح میهمان

(. بنابراین در عمل تجویزات 2002:105)بدیو، «فهمدکس واقعاً منظور آن را نمیهیچ

اضح ظاهر وبهای ساده و مشتمل بر جمالتی کنندهطرز گمراهبهپلتیک ارگانیزاسیون 

 و« جاستجاست از اینهرکسی که این»یا « شودهر فرد یک فرد شمرده می»هستند: 

ی اصلی توان بیان کرد که فایده(. بدین طریق می2013:106)هالوارد، از این قبیل

ست برانگیز اساده اما عمیقاً چالشهای بندی اعالنچنین سیاستی ظرفیت آن در صورت

 (.2013:106)رایت، پردازدکه به مسائل مهم و اصلی می

مندبودن چنین یابد که به ماهیت خاص زمینهجا اصل دوم بدیو اهمیت میدر این

شکل در پی تغییر وضعیت به»سیاستی مربوط است. برابری تجویزی چیزی است که 

دهد، اما این تجویزات درنهایت باید همواره در ع میو بنابراین به همه ارجا« کلی است

ها، انخیاب -هاییطریق سیاست  تجویز خود را به مکانی خاصی عملی شوند. بدینعرصه

ها های حزبی مرسوم دولت آندهد که سیاستاختصاص می -ها و حتی کلیساهاکارخانه

طورخاص برای ایجاد ه(. پس سیاست تجویزی ب105گیرند)همان،را در عمل نادیده می

های دولت طراحی شده است و دولت را وادار به فضایی بین خودش و سیاست

کند. این بعد سرکوبگر لزوماً به قابلیت می« بُعد سرکوبگرش» و « آشکارکردن خودش»

 های شمارشتر به رویهطورکلیگردد، بلکه بهآن به اعمال خشونت فیزیکی بازنمی

انگیزی مورد سوم که طور شگفت(. به107)همان، تسرکوبگرش هم مربوط اس

ها که ترین عرصهتر است عبارت است از کارخانه، یکی از تکرار شوندهانضمامی

نار ی بدیو آن را کرفت که پروژهتجویز کرده و شاید انتظار می پلتیک ارگانیزاسیون

،که تیکپل اسیونارگانیزترین تجویزات سیاسی تر یکی از مهمبگذارد. به بیان دقیق

کارگر  است. از نظر بدیو فیگور« فیگور کارگر»است، متمرکز بر  رانسیر ژاکبسیار یادآور 

انداز ی است که دائماً مورد حمله قرار گرفته و تاحدّ زیادی از چشمشکلی از سوژه

ت به فیگور کارگر تالشی اس پلتیک ارگانیزاسیونسیاسی رانده شده است. ارجاع دائم 

از فیگور  پلتیک ارگانیزاسیون(. اما فهم 2002:103)بدیو، ممانعت از وقوع آنبرای 

از پرولتاریا انتزاعی است؛ ارتباطی با هویت اجتماعی  رانسیری فهم کارگر به اندازه
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ی اجتماعی که از نظر ساختاری تعریف شده باشد، ندارد. بلکه خاصی یا در واقع طبقه

دهد: در ارجاع به شدن رادیکال ارجاع میرای سوژهفیگور کارگر دراصل به ظرفیتش ب

ای از خودشان قادرند اندیشه»خاص دولت در شمردن آنها،  یافرادی که مستقل از شیوه

کسی که برای »خاطر فیگور کارگر بیش از همین(. به2002:102 )بدیو، «داشته باشند

کند صرفًا در ن میخاطر نشا رایتطور که است، کسی که همان« کنددیگری کار می

تعریف « های درآمد، ساعات حضور در محل کار و اقدامات تولیدیحساب»چارچوب 

نظام  در نسبت با پلتیک ارگانیزاسیونجا تجویز فیگور کارگر توسط شود. دراینمی

عنوان کارگران به بندی شده است: نظامی که کثرت تامّ کامالً متفاوتی از ارزیابی صورت

(. 2006:174)بدیو، آورندموجودات انسانی را در مقابل کارگر صرف بودن به حساب می

ی رخدادپذیر سیاسی است و به بدین طریق بدیو باور دارد که کارخانه هنوز هم عرصه

(. 172)همان، دهدارائه می« رخداد  کارخانه»خودی خود هنوز مبنایی را برای شکلی از 

کرد دیدیم، این ی اخیر او که بر اهمیت شدت عرصه تأکید میرکه در نظریهطوهمان

ها در ایجاد و/یا حفظ رخداد دید. به توان در نسبت با نقش آننوع تجویزات را می

 «باید در قلمروی سیاست زنده و فعال درنظر گرفت»معنای دقیق فیگور کارگر را 

 (.103)همان،

ر کارگر دیگر آنی که زمانی بود نیست و از نظر روشن است که فیگواین با وجود 

لت: ی دوهای سرکوبگرانهزمان است با ظهور شکل دیگری از نمایندگیبدیو زوال آن هم

خصوص با بهکارگران مهاجر غیرقانونی در فرانسه. وضع اسفناک این کارگران، 

گرفته  ها صورتدر مورد آن 1980ی آمیزی که از دههی اقدامات تبعیضمجموعه

(. از نظر بدیو 2003:233)هالوارد، دایمی در سیاست فرانسه شده است ایاست، مسئله

کم ستیابد. زیرا از نظر او دنیاز به احیای فیگور کارگر مستقیماً با این مسئله ارتباط می

دقیقاً با کمپین « خارجی»یا « بیگانه»، «مهاجر»در فرانسه، پیدایش خود اصطالحات 

 پلتیک ارگانیزاسیون(. تجویزات 2002:103)بدیو، زمان استذف آن همدولت برای ح

حال ساده هستند. اگر افراد در فضای جغرافیایی معینی در این مورد دوباره قوی و با این

 های آزاد و برابر در مکان شناخته شوندعنوان سوژهکنند، پس باید بهزندگی و کار می

طور دقیق به شمارش بیایند، بلکه برای این باید به تنهاعالوه نه(. به2008:44)بدیو،
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شمرده شدن نباید هیچ شرطی وجود داشته باشد. به زبان ساده اگر مهاجران در کشور 

اند یا اعتقادات و فرهنگی که که از کجا آمدهکنند، فارغ از اینمعینی زندگی و کار می

طور که (. همان66)همان، ن شودها تأمیاند چیست، باید قانونی بودن آنبا خود آورده

ت. بدیو مانند الکالئو و نگری مهم اس یشناسی در اندیشهتر گفتیم، نقش هستیپیش

کنند و ای در شمارش اجتماعی تمرکز میها بر افراد حاشیهبدیو مشابه آن

ه کحال چنانشود با دقت خاصی این کار را انجام دهد. بااینشناسی او باعث میهستی

وجه قصد ندارد فیگور کارگر را کنار بگذارد. هیچبهه کردیم، بدیو برخالف الکالئو مشاهد

ور تر آن است. فیگهای سنتیآن که فیگور کارگر بدیو کاماًل متفاوت از نمونهرغم به

ی نام ژنریک برای تمام کسان»کارگر دیگر نه عمدتاً اقتصادی است و نه اجتماعی. بلکه 

ی هی سرمایدهی شده، خود را از هژمونی تحقق یافتهلی سازماناست که بتوانند به شک

 (. 2008:44)بدیو، «مالی و نوکران آن رها کنند

 ارزیابی پسامارکسیسم بدیو

را به خاطر تمایل به نوعی سیاست تسلیم در برابر « پسامارکسیسم»که بدیو با این

ی (، اما نظریه2002:44)بدیو، کندداری طرد میی سرمایههژمونی مستدام جامعه

ت ی انقالبی مارکس اسی سوژهی انقالبی او بدون تردید بسیار متفاوت از نظریهسوژه

توان آن را نوعی پسامارکسیسم دانست. از نظر ی اتخاذ شده در این کتاب میو از زاویه

ه چیزی که بشود، بلکه نسبت ی انقالبی در پرتو فعالیت تولیدی تعریف نمیبدیو سوژه

شود و نباید ماندگار پدیدار میخواهد در آن انقالب ایجاد کند صرفاً تاحدّی درونمی

درگیر تصرف قدرت دولتی شود. در بخش آخر این فصل مروری خواهم کرد بر کارآمدی 

کنم بر مفهوم رخداد، سوژه و اثرگذاری کلی نوع ی بدیو و عمدتًا تمرکز مینظریه

ن تواند در آن شرکت کند. همچنیی انقالبی امروزه باید یا میاو سوژهسیاستی که از نظر 

ی او به هایی خواهم کرد که نظریههای بدیو مروری بر پاسخخاطر تحول مداوم ایدهبه

کار از بازگویی ماهیت پسامارکسیستی نقدهای پیشین داشته است. اما پیش از این

 کنم.ی او آغاز مینظریه

درک نسبت بدیو با مارکس تنها از طریق درک نسبت او با مائو  ورنینا پا از نظر

 ی استداللی است که در این کتاب آوردیمممکن است و این نظر تأییدکننده
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(. مانند نسبت الکالئو با گرامشی و نگری با لنین، تالش بدیو برای 2012:106)پاور،

و به وفاداری دیرین ا تأثیری انقالبی مارکس در حقیقت تحتسرگذاشتن نظریهپشت

ریق کم در دو طاین وفاداری یا د ین پایدار دست برونو باستیلزمائو قرار گرفت. از نظر 

آشکار است: اوالً، بدون تردید پیوندی وجود دارد میان تأکید مائو بر اولویت پرکسیس 

ای یرو تصور بدیو از ویژگی ضرو  - آیدکه از تأکید او بر ضرورت پژوهش برمی - سیاسی

)انقالبی( وفادار پسارخداد باید داشته باشد. اگر به یاد داشته باشید، از نظر  یکه سوژه

زد. پس از ای رخدادی خاص را به وضعیتی خاص پیوند میبدیو فعالیت چنین سوژه

این جهت این سازگاری دیالکتیکی بین حقیقت و دانش دقیقًا جایی است که بدیو به 

(. اما نسبت دیرین بدیو با مائو مبنای 2011:115باستیلز،) مائویسم مدیون است

دهد و آن در بازاندیشی یکی از ای دیگر نیز شکل میپسامارکسیسم بدیو را به گونه

طور ها آشکار است. هرچند هماناحکام مشهور مائو، یعنی ایمان به ظرفیت خود توده

فتن ی مائو همراه بود با پذیریشهها در اندتر ثابت کردیم، ایمان به ظرفیت تودهکه پیش

ها، برای رسیدن معرفت حسّی به ضرورت حزب انقالبی. حزب انقالبی برای تربیت توده

هایی باید ی حزب و چنین ایدهحال رابطهصورت عقالنی برترش ضروری بود. با این

ائو در این حکم م باستیلزها. از نظر ها به تودهبود: از تودهتاحدّ ممکن ارگانیک می

-کند، اما در چارچوب نسبت فلسفه و حقیقت بازی بدیو هنوز عمل میاندیشه

در « گونه-رخداد»ای یعنی شود. حقیقتی که صرفاً به شکل دورهسازی میمفهوم

خدمت »تواند پدید آید. پس بدیو از این لحاظ از قلمروی سیاست، عشق، هنر یا علم می

 (.118)همان، رسدیم« خدمت به حقایق»به « هابه توده

 شناسیرخداد، تاریخ و هستی

د ین پایدار بدیو به مائو همراه است با تالش او برای بازاندیشی پیوسته  باستیلزاز نظر 

بدیو مائویست بود و هنوز هم هست، گرچه »به دیالکتیک و مفهوم سوژه. به باور او 

ا با توجه به اهداف این (. ام111)همان، «دیگر همان مائویستی نیست که روزگاری بود

ی نسبت بدیو با مارکس نیز همین را گفت. مباحثات مطالعه شاید بتوان درباره

ی بدیو وجود اول و دوم اندیشه یی ماهیت گسست موجود بین دورهتوجهی دربارهقابل
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هایی را که چند مایهبسیاری از درون هامنطق جهانخصوص که بدیو در کتاب دارد، به

 کند. اما ازروشنی احیا میطرح کرده بود کاماًل به ی سوژهنظریهبل در کتاب ی قدهه

کار انقابلی مارکس وجود این گسست در واقع ی سوژهی نسبت بدیو با نظریهجنبه

ئو ی دیرین بدیو با مائو است. اما مانند الکالتأثیر رابطهنیست و این گسست عمدتاً تحت

 ی تاریخ مارکستوان در دشمنی او با فلسفهبدیو را میو نگری، مغز پسامارکسیسم 

ی مارکس در تئوریزه کردن صحیح امر تر، در کاستی نظریهطور دقیقتعریف کرد، یا به

مارکس سیاست را تابع تاریخ »نوی سیاسی رادیکال. بدیو در این موضعش راسخ است: 

 (.2013:17)بدیو و تاربی، «کرد

ی نخست بدیو در پیوند با مفهوم نسبتاً بنیادی ریهطور که دیدیم اگر نظهمان

متمرکز است، در جهت « رخداد»ی متأخر او که بر مفهوم ضرورت تاریخی است، نظریه

ین ا سعیدبن نیلادقطع این پیوند طراحی شده است. از نظر برخی از مفسران از جمله 

ای باور ندارد. او بیان دهد که بدیو عماًل به هیچ مفهوم فرایند تاریخیامر نشان می

 «دهدای بدون تاریخ ارائه میی آلتوسر، سوژهبدیو به تبع فرایند بدون سوژه»کند که می

عنوان واکنشی به نسبت برقرارشده بین رخداد و تاریخ (. این نقد به2006:98 سعید،)بن

د هدف شویادآور می رایتطور که توجه است. اما همان، قابلوجود و رخداد در کتاب

(. در واقع 2013:87)رایت، گرایی بودنخست مفهوم رخداد بدیو تاریخ نبود، بلکه تاریخ

ی «های منازعهچرخه»داری را در چارچوب سرمایهتکامل گونه که نگری تاریخ همان

ی کمونیسم هم دیدیم که او مفهوم دار بدیو از فرضیهفهمید، در درک دنبالهخاص می

برخی از مفسران بدیو این وجود  با 1گذارد.طورکامل کنار نمیاً بهفرایند تاریخی را قطع

هوم مف هولتاند. برای مثال از نظر از اهتمام او در بازاندیشی تاریخ تقریباً قانع نشده

(. اما 2012:1)هولت، کندمی« تحرکطرز عجیبی بیبه»دار بدیو تاریخ را تاریخ دنباله

مل متوجه الکالئو و نگری نیز هست و مطمئنًا در نهایت این نقدی است که در ع

ی کنار سادگبهتمامی و بهکه آن را بازاندیشی مفهوم فرایند تاریخی ارجحیت دارد بر این

 بگذاریم. 

                                                      

و دی نگری و بدیو وجود دارد که محرزترین آن در تفاوتی است که های روشنی بین نظریهحال تفاوتاما با این 1 

 سازی  اهمیت )شکل جدید( کارگر دارند.نظریه در مفهوم
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گیرد و هیچ شکی نیست که از شناسی میبدیو قوتش را  از هستی« رخداد»مفهوم 

کالئو و نگری اهمیت دارد. نظر استراتژیک چرخش بدیو در این موضوع مانند چرخش ال

ی رخداد بدیو رازآلود بودن آن است؛ این تر گفتیم، ویژگی مهم نظریهکه پیشچنان

شود، چیزی که مطلقاً واقعیت که از درون وضعیتی معین چیزی کامالً نو حاصل می

ای از پیش موجود با زور به وجود آید. در ادامه بر این مسئله تواند توسط سوژهنمی

( از 2012)هولت، تری خواهیم کرد. جالب توجه است که برخی از مفسرانبیش توجه

طور خاص تالش او برای بازاندیشیدن به )نه کنار ی بدیو و بهبخش نظریهماهیت رهایی

ا وجود اند، اما بهای انقالبی گذشته تمجید کردهگذاشتن کامل( مسائل کانونی گفتمان

جا اند. در اینی او را مورد تردید قرار دادهشناسی نظریههای هستیای دیگر پایهعدهاین 

توان از ضرورت واقعی چرخش بسته وجود دارند. اواًل، میی همدو مسئله

ی ندیشهپذیرد که اکه میبا این الکس کالینیکوسی بدیو پرسش کرد. شناسانههستی

یکال در چارچوب رخداد اهمیت داشته است، اما باید کردن تغییر رادبدیو برای تئوریزه

آن تردید کرد. کالینیکوس بر گرایش بدیو به « همراه بار متافیزیکی»در پذیرفتن 

شود و این اتهامی است که او اساساً به متمرکز می« کردن سیاستشناسانههستی»

که یکوس با اینرو کالین(. از این2006:108،151)کالینیکوس، کندنگری هم وارد می

حتاً دانند، اما صرامند میی دولت  مارکسیسم را مسئلهپذیرد برخی از مفسران نظریهمی

ول تواند از اصاست که فکر کنیم صورتبندی جایگزینی می« کمی مسخره»گوید می

)همان،  ای حاصل شودادعا شده« ی وجودقضیه»تر از طورکلیها، یا بهی مجموعهنظریه

کند دارای اهمیت است و ادعای جا مطرح میای که کالینیکوس در اینته(. نک109

کند. شناسی معین را تصریح میتبعات سیاسی انتخاب یک هستی یپیشین من درباره

تر وجود دارد. یکی از این مسائل مهم اما از جهت دوم مجموعی از مسائل بالقوه جدی

اهم باره بحث خوجزئیات بیشتری در این کارآمدی کلی سیاست بدیو است. در ادامه با

شناسی بدیو تا چه حد در فراهم خواهم به این موضوع بپردازم که هستیکرد. اکنون می

 ی انقالبی موفق است.پیدایش سوژه یی ادعاهای او دربارهکردن زمینه

داده، اثر بدیو نظر  ی( در یکی از معدود مواردی که با جزئیات درباره2004) الکالئو

که آن را شناسی او را در تناقض با رهیافت خودش دانسته است. او با اینهستی
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توصیف کرده است، اما مشکل اصلی « کنندهاز جهات مختلف مجذوب»و « پیچیده»

رهیافت او را عدم موفقیتش در تئوریزه کردن پیدایش، یا به بیان بهتر ساخته شدن  

اره ی انقالبی همواطر داشته باشید، از نظر بدیو سوژهخداند. اگر بهی انقالبی میسوژه

ز شود. اهای شمارش اجتماعی ناشی میتر از حاشیهعبارت کلیوضعیت، یا به« خأل»از 

یعنی مطالبه برای به شمار آمدن به صورت برابر با  - ی برابریموضوعهنظر بدیو اصل

است. از نظر الکالئو مشکل ی انقالبی محوری در سوژه - دیگران در وضعیت معین

طور ضروری ی خاص بهای را که باید یک مطالبهرویکرد بدیو آن است که او شیوه

آورد. یعنی بدیو در عمل دار مطالبات دیگر شود، به حساب نمیی خارجی  نشانالیه

ی هژمونی ندارد و از نظر الکالئو کلیت هژمونیک تنها کلیتی است ای دربارههیچ نظریه

که بدیو قطعاً بر جزئیت هر عبارت دیگر با اینتواند به آن برسد. بهای میهر جامعه که

شینی طور پیتواند بهکند که کلیت نمیای و در نتیجه بر این ایده تأکید می«عرصه»

ی ی چگونگی ساخته شدن کلیت در وهلهای دربارهنشان جزئیات باشد، اما فاقد نظریه

ی وفادار به حل این مسئله گر سوژهئو، بدیو در وفاداری پرسشاول است. از نظر الکال

او این فرایند را ساختن »ماند. شود. اما فرایند نسبتاً محدودی باقی مینزدیک می

داند، بلکه آن را ارزی نمیی همیهاتر از طریق بسط زنجیرهی رخدادپذیر وسیععرصه

ای ارتباط بدون امکان هرگونه واسطه داند که در آن ارتباط یا قطعتبدیل کاملی می

گیری الکالئو روشن است: آنچه (. بنابراین نتیجه2004:132)الکالئو، «وجود دارد

شناسی در چارچوب هستی»کند، فراهم می« تهی دالّ»ی خود او توسط مفهوم نظریه

 (.136)همان، «درستی قابل اندیشیدن نیستریاضی بدیو به

بی ی انقالی سوژهای در نظریههای قطعیبدیو محدودیت شناسیاز این منظر هستی

ی شناسی بنیادی او که از هستیکند. با این  وجود یکی از وجوه بارز نظریهاو ایجاد می

است. این وجه  شود، امکان موجود در آن برای تبیین اشکال مختلف سوژهاو ناشی می

 یای دربارهکند، اگر نظریهره میاشا توسکانوطور که بسیار مهمی است، زیرا همان

ای به های سیاسیاین خطر هست که نظریه»ی انقالبی فاقد چنین امکانی باشد، سوژه

ندانه گرایی خودپسوجود بیایند که تفاوت چندانی با اندیشیدن به آرزوی محال یا فرقه

وفادار را ی گونه مفهوم نخست سوژهه(. دیدیم که بدیو چ200:339)توسکانو، «ندارند

ی بدیو که نظریهکامل کرد. با این« مبهم»ی و سوژه« ارتجاعی»ی با اشکال سوژه
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ی وفادار خاصی اتخاذ خواهد همچنین قادر به تبیین مسیرهای مختلفی است که سوژه

 مند هستند.هایی که پذیرفته مسئلهکرد، اما برخی از آن

. اگر کندنامد بررسی میمی« هاوفاداریتوپولوژی »چه بدیو این مسئله را با ایجاد آن

هایی است که به دنبال ای از پرسشیادمان باشد از نظر بدیو وفاداری شامل مجموعه

شود. آنچه برقراری ارتباط میان یک رخداد و موقعیتی است که رخداد از آن ناشی می

: دهدانجام می ای است که به خوبی این کار رانامد، وفاداریمی« وفاداری ژنریک»بدیو 

به دنبال اثبات آن است که چه چیز با رخداد و موقعیت آن در ارتباط است و چه چیز 

و « هخودانگیخت»های اشکال دیگر وفاداری یعنی وفاداری حال بدیو امکاننیست. با این

کند. از نظر بدیو وفاداری خودانگیخته بینی میحال پیشرا هم در عین« جزمی»

گیرد و بنابراین با موقعیتی که از رخداد را مفروض می که نو بودن تامّ  ای استوفاداری

ندارد. از سوی دیگر، وفاداری جزمی بر این باور است تقریباً هیچ ارتباطی آن ناشی شده 

کند و به همین دلیل شده اضافه نمیتثبیتکه رخداد هیچ چیز نویی را به موقعیت 

 )هالوارد، شوندبا رخداد درنظر گرفته میتمام عناصر موقعیت طبعاً در نسبت »

ها کاماًل ممکن هستنند. (. بنابراین از نظر بدیو هر دوی این انحراف2003:129

ی ی پسارخدادی وجود ندارد، تنها یک رویهطور که تنها یک شکل خاص سوژههمان

 حقیقت هم وجود ندارد.

ی همیت دارد که نکتهی اشکال مختلف وفاداری از این جهت ابحث بدیو درباره

 یی انقالبی بدیو با شرط سوم نظریهسوژه یی چگونگی پیوند نظریهمهمی را درباره

ی کرد که هدف سوژهکند. این شرط تصریح میی انقالبی مارکس آشکار میسوژه

انقالبی تصاحب قدرت دولتی و در نتیجه منحل کردن سیاست از طریق حذف مالکیت 

ی سوسیالیستی بدون طبقه است. این عمل بدون شک از منظر جامعه خصوصی و ایجاد

 شده خواهد بود. البته بحث باال نشانتثبیت« موقعیت»دهی کامل بدیو شامل بازسازمان

( این نکته را در مبحث 2002) کند. بدیودهد که او تا چه حد این امکان را رد میمی

ن ی فرایند حقیقت ایشاره به خطرات بالقوهکند و دوباره با اتکرار می« اخالق حقیقت»

 خاطری جدید. اگر به«زبان سوژه»دهد: این بار در نسبت با ایجاد یک کار را انجام می

شده یک موقعیت تثبیت« دانش»داشته باشید، از نظر بدیو رخ دادن یک رخداد از درون 
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ردن فرد از موقعیت و قابل شناخت نیست. بنابراین وفاداری ذاتاً همراه است با جدا ک

جا امکان این خطر وجود دارد که بدین وسیله به وجود آوردن زبانی نو از آن. در این

گذاری کل واقعیت دهد؛ مدعی قدرت برای نام ماین زبان نو بخواهد کاری بنیادی انجا

(. به 2002:83)بدیو، براساس اصول بدیهی خودش و بنابراین برای تغییر جهان شود

های مربوط به دانش تنها تحریفی حقیقت نهخاطر در این مورد رویههمین

د هر کوشکند، بلکه در واقع میدهی میی موقعیتی موجود را دوباره سازمانشدهتثبیت

ترتیب گذاری راستین را دگرگون کند. بدینی مرجعیت مطلق نامچیزی درباره

توجهی شبیه به الکالئو، گواهی بر این قابلطور لکان، بهامر واقعی  بدیو از یاستفاده

واقعیت است که هر موقعیتی همواره مبنای چیزی بیرون گذاشته شده است و به 

ماند و باید بماند. می« ناپذیرنام»ی حقیقت چیزی هست که خاطر همیشه دربارههمین

اید ب ی خودش را دارد. حداقل یک نقطه«ی سکتهنقطه»ی حقیقتی بنابراین هر رویه

ختم « هفاجع»بماند که حقیقت نتواند فشار بیاورد. هر کوششی برای این کار صرفًا به 

طور خالصه، بدیو مشابه با الکالئو، با انکار هر تالشی (. بنابراین به85)همان،  خواهد شد

قالبی ی انسوژه یطور قطعی از شرط سوم نظریهبهبرای تغییر انقالبی بنیادی کامل، 

 گسلد.یمارکس م

جا گردیم. در اینی مارکس بازمیی بدیو با شروط اول و دوم نظریهبه نسبت نظریه

برای روشن کردن شرط اول باید با شرط دوم آغاز کنیم. از نظر مارکس و به تصریح 

مل تأثیر هم عوامثابه گرایشی سیاسی تحتی انقالبی بهی او، سوژهشرط دوم نظریه

ون )اقتصادی( ساختاری بد هایکه بحرانآید. با اینبه وجود می ابژکتیو و هم سوبژکتیو

ی انقالبی به فرایند تربیتی شک اهمیت دارند، اثبات کردیم که از نظر مارکس سوژه

منجر داری ی طبقاتی هم نیاز دارد. این آموزش همیشه به بحران سرمایهمنازعه

ز هایی آن مؤثر است. این نکته حائحال در تعیین شکل، شدت و نتایج نشود، با ایننمی

های ی انقالبی پیش از این بحرانی مارکس داوطلب سوژهاهمیت است که در نظریه

. پس ، وجود دارد«طبقه علیه سرمایه»اش یعنی ساختاری، اگرچه به شکل پیشاانقالبی

نقالبی ای که عیناً سوژهی انقالبی پیش از آنی مارکس، هویت سوژهعبارتی در نظریهبه

سوژه  تواندکه هرکسی میی بدیو کامالً برعکس است: بااینشود، معین است. در نظریه

خاطر (. به همین2002:43 )بدیو، وجود دارند« افراد»شود، اما پیش از رخداد تنها 
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یابی با یک گروه در نهایت از هویت هر سوژه»کند بیان می گوانمکطور که همان

(. 2010:24گوان،)مک «آیدعهد به گسست رخدادگونه به وجود میاجتماعی انقالبی مت

هایی سها حدی کیستی این سوژهشناسی بدیو دربارهتوان از هستیکه میعالوه با اینبه

شناسی های شمارش اجتماعی هستند(، اما این هستیهایی که در حاشیه)یعنی آن زد

 مارکس است، توافق ندارد.قطعاً با نوعی از روایت تاریخی که مبنای کار 

 ی مهمی را تشخیصی بدیو ضعف بالقوهبسیاری از مفسران در این بخش از نظریه

بینی ی انقالبی به رخدادی که قابل پیشدهند که مربوط است به حدّ وابستگی سوژهمی

 رینگو  هارترا ترین انتقادات یکی از مهمجا در اینطور ارادی قابل تحقق نیست. و به
دادن رخداد خاطر قراری بدیو در واقع بهها نظریه. از نظر آناندکرده( مطرح 2009)

شناسی رخداد  ی معاصر اهمیت دارد، اما صرفاً هستیعنوان پرسش محوری در فلسفهبه

د شناسی نیاز داریم که تصور تولیکند، بلکه به نوعی هستیگون کفایت نمی-اقبال

رهیافتی معطوف به گذشته به رخداد در واقع »ارت دیگر، عبرخدادها را ممکن کند. به

کند... بدون منطق درونی حاکم بر رخدادها عقالنیت فعل انقالبی را برای ما ممکن نمی

: 2009)هارت و نگری،  ی ایمان تأیید کردعنوان مسئلهتوان آنها را از بیرون بهتنها می

ا ت وجود و رخدادی که بدیو از کتاب توان استدالل کرد که تغییرات(. تا حدّی می62

عبارت ی خود داده، از شدت این اتهام کاسته است. بهدر نظریه هامنطق جهانکتاب 

مکان آن رخداد، حداقل توانسته است « شدت»دیگر او با تجدیدنظر در نسبت رخداد و 

 ایای از فعالیت پیشارخدادی را تصدیق کند. در واقع از نگاه من نظریهاهمیت درجه

 ای نیست که افراد را درد، نظریهکنی کمونیستی ارائه میکه بدیو با مفهوم فرضیه

ها را به آموختن از رخدادهای گذشته انتظار رخدادی در آینده محدود کند، بلکه آن

کند. ی اخیرش در واقع دقیقاً به همین نکته اشاره میکند. بدیو در مصاحبهتشویق می

)بدیو و  «ای بین رخداد گذشته و رخداد آینده استی سیاسی وقفهپس سوژه»

 (.2013:13اربی،ت

را « فرهنگ رخدادپذیر»( مفهوم 2013) وایتبرای فهم چنین فرایندی برای نمونه 

از  هایی را کهی انقالبی امروز درسپیشنهاد داده است. ما از بدیو یاد گرفتیم که سوژه

هد. در دمی ری کمونیسم گرفته است، دائماً مورد تردید قراهای پیشین فرضیهدنباله
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ور یادآ وایتگردیم. مفهوم فرهنگ رخدادپذیر بازمی جزئیات نتایج این سوژه ادامه به

ای ماهیت پیچیده و ممتد چنین فرایندی است؛ فرایندی که در غیاب اشکال سازمانی

ی ئلهثبات شده است. مساند، بدون تردید بیکه اشباع شده ازگذشته درنظر گرفته شده

است که کار بدیو همواره در پی درک آن بوده  ی انقالبی چیزیچرایی انحراف سوژه

ی او است. در واقع گفته های کل نظریهترین جنبهاست و بدون تردید یکی از منطقی

ی آثارش ریشه در لزوم پاسخ دادن به این همه»شده است که خود بدیو بیان کرده که 

یانت ر انقالبیشان خنسالن او توانستند به باوپرسش دارد که چرا و چگونه بسیاری از هم

(. بدین طریق مفهوم فرهنگ رخدادپذیر وایت 2009:34 )پاور و توسکانو، «کنند

یایی مان از پوی بدیو است، باالخص در عمق بخشیدن به فهمی جالبی بر نظریهتکمله

ی ماندگار شیوهخلق دایمی، گشوده و درون»درونی وفاداری. او فرهنگ رخدادپذیر را 

ی از ی مسلطبرای زور آوردن حقیقت بر شیوه»کند که تعریف می« دگیمتفاوتی از زن

(. این فرایند به دو جنبه 2013:288 )رایت، «ی مبارز نیاز داردزندگی به حفظ سوژه

شود. ابتدا، فرهنگ رخدادپذیر نیازمند نوعی چسب فرهنگی است؛ چسبی منتهی می

گی همبست»قیقت دخیل هستند، برای ای از حرساند که در رویههایی یاری میکه به آن

 شده توسط وضع موجود موقعیتوارد - اطمینان و اتهاماتیعدمدر مواجهه با « و تعلق

که جا اهمیت اینگوید هیچ رخدادی در واقع اتفاق نیفتاده است. دوم، از اینکه می -

ند، نکبندی حقیقت در چارچوب استتیک میهای وفادار شروع به مفصلگونه سوژههچ

طور که دیدیم، از شود. این جنبه نیز دارای اهمیت حیاتی است، زیرا همانمعلوم می

در عمل هیچ منبع پیشاموجودی برای رخداد «( جهان»)یا  شدهدرون موقعیت تثبیت

خواهم  رایتگیری به بسط مفهوم فرهنگ رخدادپذیر )همان(. در نتیجه وجود ندارد

 پرداخت.

ی انقالبی مارکس، از نظر بدیو سوژه یا شرط دوم نظریهترتیب در رابطه ببدین

خواهد ماندگار نسبت به آنچه که میی انقالبی تنها تاحدّی درونهمانند الکالئو، سوژه

که دیدیم که بدیو مفهومی از فرایند تاریخی را حفظ آید. با اینمتحولش کند، پدید می

ی ی انقالبسوژه یاندازه از شرط اول نظریه ی او تا چهشود که نظریهکند، آشکار میمی

ی بودگی انقالبی با هیچ چیزی به جز خاصشود. از نظر بدیو سوژهمارکس منحرف می

ن کند. با ایی انقالبی خود را با آن تعریف میشود و سوژهی حقیقت تعریف نمیرویه
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ارگر چه فیگور کجاع به آنخواهد از ارتر دیدیم که برخالف الکالئو، بدیو نمیوجود پیش

تند تر استعاری هسنظر کند. اما مطمئناً ارجاعات او به چنین فیگوری بیشنامد صرفمی

ها همیشه ذاتاً بیش از هویتی هستند که انسانخواهد بر اینشناختی؛ صرفاً میتا جامعه

دیو دگاه بی گذرایی به تشابه دیتر اشارهدهد، تأکید کند. پیشها میکه دولت به آن

ا جالب جکردم و در این رانسیرتوسط « پرولتاریا»ی فیگور کارگر با حفظ مفهوم درباره

 از جهات مختلف تر بپردازیم. این دو نظریهخواهد بود که به این نسبت اندکی بیش

ای که دو منطق اجتماعی  طور خاص در شیوهشباهت بسیار زیادی به هم دارند، به

ی ناگهانی در گسستی انقالبی خواهانههای برابریمقایسه و امکان برههاساساً غیرقابل 

 - هااز حاشیه - کنند. در واقع از نظر بدیو و رانسیر این انقطاعرا از یکدیگر جدا می

ز خاطر اکند و به همیناست که برای آشکار کردن کلیت کاذب نظمی جزئی عمل می

انقالبی جمعی نه توافق بلکه اختالف قرار نظر هر دوی این متفکران در قلب سیاست 

ورت دهند، اما ضرکه هر دو متفکر تأکید بر فیگور کارگر را ادامه میدارد. سرانجام با این

 پذیرند.را هم می« بدون حزب»بسط سیاستی 

آثار  یاند و دربارهجالب است که بدیو و رانسیر هر دو متوجه نزدیکی فکریشان شده

 خاطر حفظطور خاص بهی رانسیر، بهاند. بدیو به سهم خود از نظریههمدیگر نظر داده

کند (. با این وجود او ادعا می2009:561)بدیو، امکان رهایی سیاسی ستایش کرده است

ی ی سیاسی، باالخص در رابطه با منازعه علیه دولت به اندازهی مبارزهکه رانسیر درباره

 مبارز سیاسی کاماًل از نظام»کند که فیگور ادعا میپردازی نکرده است. او کافی نظریه

(. از نظر بدیو سیاست رانسیر زیادی 2006:121، )بدیو «فکری رانسیر غایب است

کند. ماند و از بازاندیشی قوانین مرتبط با کردار سازمانی پرهیز میآنارشیستی می

. ی امروز ضروری هستندکه بدیو همچنان باور دارد این قواعد برای سیاست انقالبدرحالی

های رهیافت خود او در جا کاستی( نظرات بدیو در این2008) میو  الوالبته به باور 

ظر کند. از نی مائویسم را آشکار می«اعتبارشدهبی»اش به سیاست وفاداری همیشگی

ها این ادعای بدیو که تنها مبارزان قادر به تأیید حقیقت هستند، ظاهراً در تضاد آن

 جا همها در اینکس این ظرفیت را ندارد. آنبا این مفهوم رانسیر که دقیقاً هیچ است

ا ها بدیو ببینند. به بیان آنشناسی مبنایی او میاول در هستی یمشکل را در وهله
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عنوان مبانی عمل سیاسی، راه را برای فیگور آوانگارد شناسی بهمعرفی ساختاری هستی

« تموقعی»ی شدهتواند حقیقت گمفهمد و میرخالف توده، میکند، مبارزی که بباز می

 (.2008:67)الو و می، بندی کندرا مفصل

و کار بدی یمند، اما به سهم خود دربارهای نظام( نیز شاید نه به شیوه2003) رانسیر

پذیرد و تفاوتی که های فکری خود با بدیو را میاظهارنظر کرده است. او هم شباهت

یز تر طرح شد؛ یعنی تماای است که پیشبیند مسئلهی خودش و بدیو مییهبین نظر

ی کند.  به باور رانسیر نظریهی بدیو بین موقعیت و رخداد برقرار میقاطعی که نظریه

یب کند. از نظر او ترکممکن می« پلیس»و « سیاست»تری را بین او اساساً ارتباط عمیق

ی ماگمای تجربی نیست که کنش سیاسی از آن نوع« »امر اجتماعی»تاریخی خاص 

ه در ای کای است... آمیزهکنم امر اجتماعی قلمروی پیچیدهمن فکر می»بلکه «. بگریزد

های اجتماعی باید گونه چیزها در میان گروههکند چآنجا منطق نظارت، که تعیین می

گیرد یمومی قرار مهای متعدد پیکربندی فضای عتوزیع یا تقسیم شوند، در مقابل شیوه

طور که (. بنابراین همان2003:201)رانسیر، «بردها را زیر سؤال میکه همین توزیع

چون مفهوم رخداد بدیو گذرا رانسیر هم« سیاست»شود، اگرچه مفهوم یادآور می هولت

 توان گفت نوعیو موقت است، اما برتری آن بر مفهوم بدیو پذیرفتن آن است که می

جا هم (. پس دوباره در این2000:108)هولت، از خود رخداد وجود داردی پیش سوژه

 های پسارخداد است.ی بدیو نسبت بین افراد پیشارخداد و سوژهمشکل اصلی نظریه

ی ژهسو ییک از سه شرط نظریهی انقالبی بدیو هیچسوژه یطور خالصه، نظریهبه

اش به خاطر حفظ وفاداریی اول بهوهلهکند و این در انقالبی مارکس را برآورده نمی

ی الکالئو، ی نگری ولی متفاوت با نظریهی بدیو، مشابه با نظریهتفکر مائو است. نظریه

نامد، یم« ی کمونیسمفرضیه»تر آنچه او طور خاصبا ارجاع پیوسته به کمونیسم یا به

روز باید در چارچوب ی انقالبی امعبارت دیگر، از نظر بدیو سوژهیابد. بهبسط می

هایی که از شکست انقالب فرهنگی ویژه درسبهی انقالبی، های پیشین سوژهدنباله

ی گرفته است، بازاندیشیده شود. همانند نگری، به زعم او شروط نظریه 68چین و می 

س ی مارکمارکس باید در چارچوب موقعیتش بازاندیشی شود. به بیانی دیگر، نظریه

ی کمونیسم فرض کرده، مفید بوده است، ل تاریخی خاصی که فرضیهشاید برای شک

اما امروز این نظریه باید مورد بازاندیشی قرار گیرد. این بازاندیشی  منحصر به چگونگی 
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نیست، بلکه در چارچوبی  - ی رخدادیعنی توسط نظریه -ی انقالبیپدیدآمدن سوژه

ه امروزه باید دربرگیرد. پیش از پایان چیزی است که مفهوم سوژ یتر دربارهانضمامی

 پردازم.ی آخر میبه ارزیابی اهمیت این نکتهمبحث بردن این 

 یعنوان نتایج دنبالهجا تکرار چیزی است که بدیو بهی شروع در اینبهترین نقطه

 ی انقالبی درچارچوب سیاسیبیند. از نظر بدیو امروزه سوژهی کمونیسم میدوم فرضیه

ی اجتماعی یا تواند صرفاً در چارچوب طبقهتواند تحت کنترل حزب باشد، نمینمی

اش را از دولت حفظ کند. احتماالً حفظ فاصله اقتصادی تبیین شود و حتماً باید فاصله

توان آن را در جود دارد و میوترین اختالف درمورد آن از دولت وجهی است که بیش

ه ی راسخی دارد که امروزاندیشیدن به نسبت بدیو با دموکراسی شرح داد. بدیو عقیده

ه نامد. بمی« داری پارلمانیسرمایه»ی دیگری است برای آنچه او دموکراسی صرفاً واژه

ه همواره در خدمت نیازهای معنای دقیق، لیبرال دموکراسی شکلی از سیاست است ک

ی اقتصاد به موضوع یک توافق عمومی تغییر صحنه»سرمایه و مأموران آن است، 

ط توس ی آن تولید شکل نوع بسیار خاصی از سوژه(. نتیجه2002:31)بدیو، «تفاوتبی

ر برانگیز و آنتاگونیستی حقایق سیاسی، بلکه بدموکراسی است که نه بر ماهیت اختالف

وعی ن کند این سوژهمبتنی است. او بیان می« افکار عمومی»وافق مبتذل سیاست ت

ای که سرنوشتش در دام افتادن و مطیع کار است؛ سوژهاست که ذاتًا محافظه سوژه

د که کنروح و نهایتاً منفعل است. او اضافه میی بیشدن توسط سیاست زندگی روزمره

)بدیو و  ترین مشکالت امروز استرینجات از این سیاست شاید یکی از اضطرا

ای کننده است شیوهجا تعیینچون مارکس، آنچه در این(. به باور بدیو هم2003:2تاربی،

 داری، توسط مقتضیات ساختاری انباشت سرمایهی سرمایهاست که سیاست در جامعه

سیاست حقیقت  -(. سیاست واقعی31)همان،  شدت محدود و مشروط شده استبه –

باید حتماً خود را از این مقتضیات منتزع کند و بنابراین حداقل از منظر موقعیتی  -ینتک

ی این شود، مطالبه کند. از نظر بدیو الزمهچه را که غیرممکن دانسته میشده آنتثبیت

 خصوصفرایندهای سیاسی متعارف، به - یاگر نه همه - ترکار در عمل غیبت از بیش

های ای است. بنابراین سیاست بدیو نیز یکی از سیاستو  اتحادیههای انتخاباتی سیاست

ع ی این مرزبندی قاطدر فایده رایتاست. البته کسانی مثل « گرایی صلبدولت-ضد»
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داری هرحال اشکال مختلف دولت سرمایههاند. ببا فرایند سیاسی متعارف تردید کرده

دید خاص ما، بدون تردید  یته به زاویهها، بستواند وجود داشته باشد که برخی از آنمی

لسفی رسد در نظام فبه نظر می»بسیار بهتر از برخی دیگر هستند. بنابراین به بیان او 

تر، یا حزبی توتالی-دولت رفاه بر دولتفرض بهبدیو حتی برای طرح این پرسش که آیا 

 «کی وجود دارد...دولت تیمارگر بر دولت اقتصاد آزاد ترجیح دارد یا نه، ارزیابی اند

 (.2013:96)رایت،

باید  ی انقالبی امروزممکن نیست و سوژه« جنگ اقتصادی علیه اقتصاد»از نظر بدیو 

شکلی از عمل سیاسی را ایجاد کند و انجام دهد که با خواست سرمایه کامالً نامتجانس 

 ی دموکراتیکی سرمایه را نابود کنیم و خودمان را از پروپاگانداما باید سلطه»باشد: 

تر، عمل سیاسی ما باید عبارت دقیق(. به2002:106)بدیو، «آن نجات دهیم

ماعی ی( تغییر اجت)یا ایده پیوسته باشد: باید از امکانهمی سه فرایند بهدربرگیرنده

؛ های عمومیرادیکال حمایت کند، نه صرفاً از طریق روشنفکران بلکه در سطح مناظره

ی باید در سطح محلی عمل سیاس تر، فردکارات استراتژیک گستردهتا به وجود آمدن ابت

ی شکل ی آن مواجهه با مسئلهترین جنبهرا تجربه کند؛ و سرانجام شاید مهم

و  )بدیو نشده است دهی که تاکنون هنوز یافتهدهی باشد، شکلی از سازمانسازمان

 یونارگانیزاسی سیاسی دقیقاً چیزی است که بدیو و گونه تجربه(. این2013:36تاربی،

ی کند که دموکراسدر مفهوم سیاست تجویزی در پی آن بودند. بدیو بیان می پلتیک

تواند متحقق شود. جالب توجه جا میواقعی، که مبنای آن برابری بدیهی است، در این

در چنین کنشی تعداد اهمیت ندارد. نه تعداد افرادی که  کند کهاست که بدیو ادعا می

مستقیماً در آن شرکت دارند مهم است و نه تعداد افرادی که جذب آرمانی خاص 

رفته کار گچه اهمیت دارد این است که تجویزاتی که در این فرایند بهاند. بلکه آنشده

امروز باید در چارچوب  شمول و برای همه معنادار باشند. دموکراسیشوند، جهانمی

نها در ی آتولید تجویزات سیاسی بدیهی و عمدتاً تجربی درک شود که از نظر بدیو همه

گونه چیزها در جامعه هکه چپرسش از این»شوند: یک عبارت بسیار ساده خالصه می

(. بنابراین این شکل 2002:102 )بدیو، «مانندنشده میآیند یا شمارشبه شمارش درمی

های سیاسی متعارف کنونی، بلکه از شکل شورشی تنها از رویهسیاست انقالبی نهنوی 

 (.2010:172 )پالث، کندسیاست گذشته هم پرهیز می
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ی بدیو را شناسایی کنیم که توانیم دو مشکل اساسی نظریهدر این مرحله می

دیو در باند. مشکل اول به میزان تأثیرگذاری سیاست مفسران متعددی نیز تصریح کرده

ی سیاسی بدیو به نظر کند که پروژهبیان می بارکرشود. برای نمونه عمل مربوط می

 در مقاومت« گرایی کوراراده»را رها و به جایش خود را به « تغییر عینی»رسد امکان می

ی مشابهی بیان کرده نیز به شیوه هالوارد(. 2002:7 )بارکر، کرده است منحصر محض

 -اسیهای سیکردن تکینگی رویهاشتیاق شدید بدیو به تئوریزهاست که گرچه علت 

، اما درک استقابل -کردن سیاست با مقتضیات خودش جدای از سیاستیعنی تئوریزه

 هالواردی میزان کارایی سیاست تجویزی او مسائلی جدی مطرح است. از نظر درباره

، در واقع در رابطه با گرایی کارگریدشمنی آشکار تشکل سیاسی با اتحادیهرغم به

ا را هکه شاید حتی آنتجویزاتش تفاوت چندانی با آن ندارد. جز این« فیگور کارگر»

 هالواردو  بارکرطریق نقد (. بدین2003:283 )هالوارد، رانده باشد به حاشیهتر هم بیش

 هاجهان منطقتوان گفت بدیو از زمانی که کتاب هر دو دارای اهمیت هستند، اما می
 نیز آن را تصدیق کرده است هالواردرا منتشر کرد، به این موضوعات پرداخته است. 

 نسبی (. بدیو پس از تأکید بر اهمیت شدت2013:155، رایت، 2008:107هالوارد، )

تر و پویاتری اش از تحلیل انضمامیگسلد، در طرح بعدیکه رخداد از آن می« جهان»

حال از نظر مفسران دیگر، کند. با اینحمایت میهای تاریخی خاص موقعیت یدرباره

 وتیریسسگیرد. برای مثال از نظر ی کافی این مسئله را پی نمیی بدیو به اندازهنظریه

بط پردازی مرتنظریه»ی ی بدیو در این واقعیت است که او قادر به ارائهمحدودیت نظریه

دیو ی بیکی تجدیدنظرشدهنیست. از نظر او مشکل اصلی در طرح دیالکت« با جامعه

طور که دیدیم بدیو از اولین آثارش در پی بازاندیشی درچارچوب اصل است؛ همان

ر ترین و دکند که این امر جذاببیان می سوتیریسبود. « انقطاع خالق»مائویستی 

ی بدیو است: توانایی و آمادگی او برای تئوریزه کردن ترین ضعف پروژهحال بزرگعین

هر نوع »ی میلی او به ارائهحال بیبرای ابداع رادیکال و در عین« پایانامکان بی»

ی تنها نظریه(. از این منظر نه2011:43)سوتیریس، ی قطعی و/یا علیت تاریخیرابطه

اندازه تأکید  بیش از« ی تصمیمات سوبژکتیونتایج تغییردهنده»ی انقالبی بدیو بر سوژه

ی ساختار هژمونیک این تر دربارهی تبیین پیچیدهز ارائهتر از آن اکند، بلکه مهممی
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همان، ) تر بحث کردیمکند، که تکرار نظرات الکالئو است که پیشتصمیم پرهیز می

48-9.) 

قالبی ی انی سوژهی بدیو صرفاً به میزان کارآمدی نظریهدومین مشکل اصلی نظریه

چیزی است که عمالً به آن منتهی  ایپردازد، بلکه در ماهیت ضدبرنامهدر عمل نمی

شود است. بسیاری از انتقادات به این مسئله بازهم از جانب کسانی است که از می

سر  که بدیو در پشتکنند. با در نظر گرفتن اینسیاست چپ رادیکال متعارف دفاع می

 ودهاش تا چه اندازه صریح بگذاشتن بسیاری از ارجاعات استراتژیک و تاکتیکی سنتی

است، این انتقادات دور از انتظار نیست؛ باالخص در مورد اشکال سازمانی مرتبط با آنچه 

 کالینیکوس الکسرو گیرد. از اینی کمونیسم درنظر میی فرضیهاو دومین نتیجه
اطر خهای تروتسکیست، به نقد سیاست بدیو به( از چپ2006)سعیدنیل بناد( و 2006)

سیاستی بدون »گوید سعید میپردازند. بنهدف آن میماهیت مبهم و ظاهراً بدون 

فی رسد هیچ هدرود، به نظر میحزب یا برنامه که با اصل بدیهی محض برابری پیش می

( 2003)هالوارد که یادآور سخنان و چنان« دست آوردنش تالش کندهندارد که برای ب

آمیز اهداف عملی و رهبه زمین مخاط» پلتیک ارگانیزاسیونکه افزاید زمانیاست، می

گذارد، عجیب نیست که تنها چیزی که برای ارائه دارد اصالحات مبتذل نهادی گام می

 -محور مارکسیسم(. از نظر کالینیکوس ماهیت برنامه2006:102 سعید،)بن «است

شک از نظر تاکتیکی و استراتژیکی برای ، بدون«هایشرغم نابخردیعلی»لنینیسم 

 ارگانیزاسیونخاطر پافشاری تر است. به همینبخش امروز هنوز قابلهای رهاییجنبش

 مسئله است اش،بر ایجاد شکلی از سیاست انقالبی متفاوت از شکل حزبی سنتی پلتیک

ی بدیو به لحاظ منطقی این ایراد در نظریه سوتیریس(. از نظر 2006:111 )کالینیکوس،

شود و او به پیروی از الکالئو، این ی میاو ناش« رخداد»از ماهیت منحصربه فرد مفهوم 

کر طرز تف»داند. از نظر او این شناسی مبنایی بدیو میمشکل را مستقیماً در هستی

ی عملی در توازن قدرت، تغییر عناصر موقعیت ی رخداد سیاسی امکان مداخلهدرباره

عنوان هکال بهای موقعیت هستند و امکان ایجاد تغییر رادیکه مبتنی بر دانش دینامیک

جا بهکه این نقد (. با این2011:52)سوتیریس، «گذارددستاوردی ملموس را کنار می

را  ی سازمان سیاسیاست، اما این ادعای سوتیریس غیرمنصفانه است که بدیو مسئله

کند. مانند نگری، این مسئله همواره به اشکال مختلف در مرکز به تمامی انکار می
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اسخی تواند پقالبی بدیو قرار داشته است. این واقعیت که بدیو نمیی انی سوژهنظریه

به پرسش از شکل سازمانی مناسب امروز بدهد، چیزی است که خود او به آن تصریح 

 اندکرده است و همچنین نظرات او به لزوم یافتن شکل سازمانی مناسب تصریح کرده

 (.2013:38)بدیو و تاربی،

 از رخداد تا کنش

ا ی انقالبی بدیو ری سوژهپیوسته در نظریههمباال دو محدودیت نظری بهمباحثات 

های تعهد آن به سیاست بدون کند: ماهیت محض پسارخدادی و نابسندگیآشکار می

ی پرده اگر بگوییم، این خطر واقعی وجود دارد که نظریهطور خالصه و بیحزب. به

فعی و محلی، با تأثیر بسیار محدود و در ی انقالبی بدیو تماماً تداپسارخدادی سوژه

(. 2007:56)هولت، آمیزی نسبتاً ناچیز بماندی تاریخی به شکل طعنهارتباط با کل دوره

ر پرداز اجتماعی معاصی ژیژک به پایان برسانم. نظریهرا با اندیشهمبحث خواهم این می

ی بدیو بسیار اندیشهبه  1999و به ویژه پس از  1993مهم دیگری که از حدود سال 

ها بر حفظ ویژه در تأکید مشترک آنای کار این دو، بهنزدیک شد. در واقع به گونه

 (. 2010:8گوان،)مک امکان تغییر اجتماعی رادیکال موضع واحدی دارد

از نظر ژیژک تقریبًا مثل بدیو، شکل توافقی مسلط سیاست امروز مبتنی بر این باور 

داری وجود ندارد و در واقع هر )لیبرال( سرمایه یی جامعهبرابدیلی است که هیچ 

الیتر ی جزمی و/یا توتعنوان اندیشهتالشی برای اندیشیدن به چیزی دیگر به سرعت به

ال مانند حها است و با اینی بدیو دشمن این استداللاندازهشود. ژیژک نیز به تقبیح می

ی ی سوژهی بازاندیشی بنیادی نظریهبسیاری از متفکران پسامارکسیست دیگر در پ

عنوان ژه بهویی کارگر، بهی انقالبی طبقهرو او به دالیل مختلف سوژهانقالبی است. از این

 های متعددی کهحال در پرتو آنتاگونیسمپذیرد، با اینعاملی واحد و یکدست را نمی

فظ حنداز انقالبی را اامکان بازتعریف چشمداری جهانی معاصر هستند، مختص سرمایه

 ی اوی ژیژک به بدیو، نظریه(. اما با وجود نزدیکی اندیشه2008:420 )ژیژک، کندمی

شود. اوج این اختالف در مفهوم ی بدیو جدا میحداقل در دو مفهوم مهم از نظریه
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تر، به بیان دقیق 1ی لکان گرفته است.است که ژیژک از نظریه« فقدان برساخته»

شود؛ متمرکز می« کنش»ی کاوانهی انقالبی ژیژک بر مفهوم روانهی سوژنظریه

ی بندی فرایندی است که سوژهدر پی مفصل بوچرو  شارپی ای که به گفتهنظریه

(. از نظر 2010:83)شارپ و بوشر، پذیرددرمانگر را میروانکاوی انتقال بین خود و روان

ای است که زیروروشدن کامل و ریشه ای به شدت تروماتیکلکان چنین کنشی، تجربه

ی آن ساخته شده است. واسطهسوژه و کل چارچوب نمادینی را دربردارد که سوژه به

طور که شده نیست. زیرا همانحسابحائز اهمیت است که کنش چیزی عقالنی یا 

بینی شود و در چارچوب نظم نمادین تواند پیشیک کنش نمی»دهد، شرح می جانسن

های همان چارچوب را درهم افتد، ضابطهیف شود. زیرا وقتی کنش اتفاق میمعین تعر

. زیرا کندعالوه حائز اهمیت است که یک سوژه فعاالنه کنشی را اجرا نمیبه«. شکندمی

 «اثر جانبی این اتفاق است دهد، سوژهطور که لکان نشان میهمان

 (.2009:110)جانسن،

ژیژک تا حدود زیادی بسیار شبیه به « کنش»که ی باال آشکار است از طرح اولیه

بدیو است. کنش لکانی همانند مفهوم رخداد، تا حدود زیادی غیرقابل « رخداد»مفهوم 

طورکامل قابل شرح آید بهبینی است و صرفاً در چارچوب آنچه که از آن پدید میپیش

ین تواند تبییش میآمدهاعالوه کنش، مانند مفهوم رخداد بدیو، صرفاً با پینیست. به

فته یابد. به این خاطر شاید گشود که بدون تردید به طریق معطوف به گذشته تعین می

 ویژهبهشود مفهوم کنش ژیژک دچار همان مشکالت مبنایی مفهوم رخداد بدیو است. 

نسبت رخداد با موقعیتی که بر آن تقدم دارد است.  یالذکر دربارهدچار مشکل فوق

هد که در واقع مفهوم کنش ژیژک بدون تردید محور توجه را از عاملیت دشرح می دین

 دهدتر تغییر میی انقالبی به رانه یا انگیزشی غیرعقالنیانقالبی یا اراده

رسد مفهوم کنش ژیژک چیزی است که (. بنابراین به نظر می2006:187)دین،

این دلیل که کنشی است که ی سوژه به اجبار انجام شود، صرفًا به تواند با ارادهنمی

خطر آن را »ی خود سوژه است. پس مانند رخداد بدیو، درک ژیژک از کنش برسازنده

                                                      

توان منکر این شد که در رهیافت خود بدیو لکان به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است. اما تفاوت البته نمی 1 

 شود.می اش مربوطعنوان قلب نظریهبه تأکید بدیو بر ریاضیات به -ی لکانو استفاده -ی ژیژک و بدیوبین نظریه
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عنا مآگاه و اختیاری نزد سوژه بی-: عمل خودکننده باشددارد که حامل پیامی تضعیف

ی اشکال شود، نه آن که نتیجهاست، زیرا رخداد کنش در حالتی نامعلوم آشکار می

(. البته جالب 2009:111)یوهانسن، «شده استطور ارادی هدایتباشد که به پرکسیسی

کند. برای مثال، او با توجه به مفهوم است که ژیژک علیه چنین خوانشی استدالل می

کند. به دلیل این واقعیت که به ویژه در تحلیل آلیسم میرخداد، بدیو را متهم به ایده

 پذیرش محصول پیشارخدادی رخداد ندارداقتصاد سیاسی، او هیچ تمایلی به 

جا دو مسئله وجود دارد که بدون تردید موضع ژیژک را از ( در این2002:22)ژیژک،

اول به نسبت بین شرایط ظهور گسست انقالبی و  یکند. مسئلهموضع بدیو جدا می

تر، برای ژیژک بیش از بدیو گسست شود. به بیان سادهخود گسست مربوط می

کار  یطور که در نظرات او دربارهی کنش گسستی ذاتًا روانی است؛ همانبرسازنده

 اانست، امتوان برسازنده دکه این گسست را میدیدیم، با این 4الکالئو و موف در فصل 

کند که هرگز بتوان آور است، به این معنا که امکان آن را انکار میناامیدکننده و یأس

که رهیافت طریق با این(. بدین2010:10-26 گوان،)مک بر چنین فقدانی غلبه کرد

کند، بینی کنش سیاسی را حفظ میی ژیژک تأکید بر ماهیت غیرقابل پیشکاوانهروان

است. همچنین با توجه بیشتر به نسبت بین امر جزئی  هلق آن را زدوداما نو بودگی مط

که یادآور ی کنش است، چنانو امر کلی در پی درک چگونگی امکان تحقق معجزه

(. تفاوت بنیادی دوم در 14 )همان، تر بدان پرداختیمنظرات الکالئو است که پیش

ها و در کتاب منطق جهانشود. بدیجا آشکار میهای ژیژک و بدیو در اینرهیافت

لسفی نظام ف اماپذیرفته بود که عواقب رخداد به شدت حداکثری مکان آن بستگی دارد، 

جا ژیژک به لنین ی تبیین درست از رخ دادن یک رخداد نیست. در ایناو قادر به ارائه

-10)ژیژک، ویژه درمورد تأکید او بر درک موقعیت و حزب پیشروآورد، بهروی می

ث طور مفصل بحی آن با رهیافت بدیو که بهتر در مقایسهی آخر پیش(. نکته2002:6

سیاست بدون »کردیم مورد تأکید قرار گرفت. حزب پیشرو از نظر ژیژک همان 

 (.297)همان،  است« سیاست
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 گیرینتیجه

ی وژهی سمند بودن نظریهتوان مسئلهی تفاسیر متعدد میترتیب با مالحظهبدین

د. شوی بدیو را دریافت که عمدتاً هم به ماهیت کامالً پسارخدادی آن مربوط میانقالب

هایی برای حل این مسئله انجام داده است، ظاهراً  بدون بازنگری درحالی که بدیو تالش

رغم هبتواند انجام دهد. بنیادی در کل نظامش کار چندانی برای آرام کردن منتقدان نمی

ت. با ی او اسیو بر حفظ مفهوم کمونیسم بخش جالب نظریهاین مشکالت، پافشاری بد

 های مهمی نیزی نگری، تفاوتی انجام این کار نزد بدیو با پروژهوجود نزدیکی شیوه

ی فهم خود مارکس از این اصطالح ها وجود دارد. روشن است که این امر دربارهمیان آن

آن بحث خواهم  یتر دربارهطور دقیقگیری بهکند که در بخش نتیجههم صدق می

یگور ف»که بدیو از مفهوم های خودمان را بازگو کنیم: با اینتوانیم یافتهکرد. فعالً می

شود. ی انقالبی منحصراً با فعالیت تولیدی انسان تعریف نمیکند، سوژهدفاع می« کارگر

واهد خه آنچه که میتنها تاحدّی نسبت ب عالوه دقیقًا مانند مورد الکالئو، این سوژهبه

ند کماندگار است. سرانجام، بدیو بدون تردید این ایده را ردّ میدگرگونش کند، درون

جا ای بدون طبقه است. در اینکسب قدرت سیاسی و تأسیس جامعه که غایت این سوژه

تبع آن  ی دیالکتیک و بهاصلی تجدیدنظر بدیو درباره یهم مانند الکالئو و نگری، نکته

( به 2011)باستیلزکه متفکرانی مثل ک دیالکتیکی فرایند تاریخی است. درحالیدر

 اند، خوانشی دیگر این نسبت را موردی بدیو با هگل بودهی پیوستهدنبال تکرار رابطه

تصور بدیو از »کند که صراحتاً بیان می گوانمککه دهد. چنانتردید قرار می

 «اش منوط به تبعید هگل استفهعنوان مبنایی برای فلسمارکسیسم به

 (.2010:29گوان،)مک
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ه کپیوستند ی قوانین ضدتراست درباره یدادستان به تفحص 47، 2019اکتبر  در

شان هم این بود که به ادعای دادستان نگرانیبوک در جریان بود و ی فیسدرباره

ست. رو کرده اهکنندگان را با مخاطره روببوک اطالعات مربوط به مصرففیس»نیویورک 

. «کنندگان به قهقرا رفته و بهای بازاریابی هم افزایش یافته استکیفیت انتخاب مصرف

ای هی فعالیتدیگری دربارهدولتی البته تفحص  هم تر در همین سالاندکی پیش

بازاریابی گوگل صورت گرفته است. درسطح دولت فدرال، مسئوالن قضایی درحال 

بوک و گوگل هستند درحالی که کمیسیون تجاری دولت فدرال ی فیسبارهدرتفحص 

 بوک و آمازون را آغاز کرده است. فیس یدربارههم تفحص 

اطالعات  یازار از مقولهب های تکنولوژیک درقدرت این کمپانی یدربارهنگرانی 

ت گونه اطالعات نادرسشده است و شامل این میشود که چه ترخصوصی مردم بسی بیش

ها تر شدن قدرت این کمپانیکنند. بیشکمک می پراکنانهنفرت اندهند و به سخنمی

 های دیگر توجه زیادی برانگیخته است. صنایع و شاخه در در بازار

های بزرگ هستند. براساس این شرکت یمریکا در سلطهبسیاری از بازارها در ا

تجارت الکترونیکی  د آمازون برکرمنتشر  بازارهای باز یمؤسسه 2019آمارهایی که در 

دالر بود )که  میلیارد 525.9معادل  2018کامل دارد که حجم این بازار در  یسلطه

(. اندروید شرکت گوگل و آی استفروشی دراقتصاد امریکا معادل ده درصد کل خرده

 کنترل دارند. در تلفن دستی را در عاملهای بازار سیستم %99او اس شرکت اپل هم 

فروشی و مراکز فروش را های عمدهدرصد کل کلوپ 72 مارتوالفروشی، بخش خرده

درصد  81در کنترل دارد. در بخش فروش ابزارهای الزم برای تعمیر مسکن هم 

بخش بازار برای دارو هم واگرینز و کمپانی  و شرکت لو است. در درکنترل هوم دپو

CVS  درصد بازار را درکنترل دارند.  67هم 

ازارهای از ب بزرگیالمللی و سهم های بینپیکر فعالیتهای غولبسیاری از این بنگاه

ر پیکهای غولبنگاه ی آن استهجهانی که تحرک سرمایه مشخص هم دارند. دررا جهانی 

 های شان اهمیتی ندارد وپیوند با فعالیت ها درراملیتی هستند. محل دفتر مرکزی آنف

جهانی برای بذرهای  است. بازار یشان مدیریت مقررات و مسائل مالیاتتنها وظیفه
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 پیکر است.سه شرکت غول یهاست که در سلطهکشاورزی و مواد شیمیایی االن مدت

شرکت امریکایی مونسانتو را خرید. داو دو پوند که  2018کمپانی بایر از آلمان که در 

ای مواد شیمیایی درجهان بود و کمپانی ترین شرکت چند شاخهبزرگ 2019تا 

پیکر های کشاورزی دو بنگاه غولکه یک شرکت سوییسی است که بخش -سینجنتا 

ده سال گذشته خریداری کرده است و درحال  طییعنی نووارتیس و زنیکا را  -دیگر

حاضر هم در مالکیت یک شرکت دولتی چینی است. حتی در بخش تولیدات صنعتی 

کنندگان حق انتخاب به مصرف ظاهراًکه شاهد وجود برندهای مختلف هستیم که 

توانند همزمان در مالکیت یک بنگاه باشند. برای دهد بسیاری از این برندها میمی

از ادغام چندین  2008در است که  هلدینگی -نمونه، شرکت انهوسرباش اینبو

درصد  41آبجوی امریکایی، برزیلی، انگلیسی و بلژیکی ایجاد شد و االن  یتولیدکننده

 برند مختلف آبجوست. 55کل بازار آبجو درامریکا را درکنترل دارد و مالک 

داری نظامی است که در کنترل انحصارها قرار هاست پذیرفته شده که سرمایهمدت

گذشته بسیار شدت گرفته است.  ید انحصارسازی در یک دههدارد. ولی فراین

امریکا  درصد از صنایع موجود در 75دهند که در بیش از های موجود نشان میپژوهش

 یعرضهشان را هایی که سهامکمپانی یتمرکز بازارها افزایش یافته ومتوسط اندازه

ها شده است. پژوهش سو سه برابربه این 1990 یدهه از اواسطکنند می عمومی

هایی که در آن شاهد تمرکز بازارها دهد که میزان سودآوری شرکتچنین نشان میهم

تر شده هایی که سودآوری شان بیشایم افزایش یافته است. بسیاری از این کمپانیبوده

 هایدر بخش عمدتاً  - ایمها اشاره کردهتر به آنهایی که پیشازجمله نام - است

 ینتیجه فروشی اقتصاد فعالیت دارند. درنقل و عمدهووشی، اطالعات، حملفرخرده

شان را افزایش بدهند یا از هایتوانند قیمتها میبازارها دارند این بنگاه ای که برسلطه

ها ای به دست بدهیم که این بنگاهتولید خود بکاهند. پیش از این که نمونه یهزینه

دهند باید به تغییراتی که اتفاق افتاده و امکان ا افزایش میسودشان ر یگونه حاشیهچه

 افزایش انحصارات در اقتصاد امریکا را تسهیل کرده اشاره کنیم. 
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 شدنیعامل اصلی افزایش موج انحصار

ت است. اجرای یؤرصنایع قابل یدر همه 1هاتملیکها و افزایش تعداد ادغام

را توضیح  شدنزیادی این فرایند انحصاری تا حدودتراست دلبخواهی قوانین ضد

 تصویب شد و دیگر قوانینی که در 1890دهد. قانون ضدتراست شرمن که در می

ه کرا « تجارت یمحدودکننده»های پس از آن به تصویب رسیدند هرگونه فعالیت دهه

 شودبازارها و کاهش تجارت بین ایالتی می باعث کاهش رقابت و تمرکز قدرت در

تصویب شد برای  1914تون که در یانونی اعالم کرده بود. قانون ضدتراست کالقغیر

تر در بازارها بشود غیرقانونی وضوح اشاره داشت ادغامی که باعث تمرکز بیشمثال به

ممنوع  شرکتبیش از یک  یچنین عضویت در هیئت مدیرهاین قانون هم است. در

قوانین دیگر که برای نظارت تنظیم برخی این دو قانون و  1980ی دههشده بود. تا 

افزایش انحصارات در اقتصاد امریکا را سد کرده بودند. با این  تا حد زیادیشده بودند 

ای برای ارزیابی تازه چارچوب کامالً دادگستری، وزارت 1980ی دههوصف، پس از 

 های ادغام برآمدپی جای تمرکز برکار گرفت. بههها بادغام ودر کنترل گرفتن بنگاه

 از طریق کاهشکه آیا ادغام  شدتمرکز بر این موضوع های کوچک و کارآفرینی، بنگاه

شود یا خیر. ولی همان می« کنندگانرفاه مصرف»و « کارآیی»تر شدن موجب بیشبها 

اواسط  در« رونق اقتصاد جدید»شود تنها پس از نمودار پایین مشاهده می طور که در

گذشته،  یطول دو دهه ها آغاز شد. درتملیکه موج جدید ادغام و بود ک 1990ی دهه

و  1960 هایدههها در اوج ادغام و از سه برابرشد ها تقریباًتملیکها و تعداد ادغام

شدت مالی اقتصادی که به داران درتر سهامهم پیشی گرفت. فشارهای بیش 1970

ها دغاما بازار سهام درپیوند با باالی هاییابیپایین و ارزش یشده بود در کنار نرخ بهره

 یمداخلههمین مدت، عدم طیتر این گسترش شد. ها موجب رشد بیشتملیکو 

ه از کشد تر بیش تملیکو ها در ادغام مقررات مشوق بنگاه یکنندهمسئوالن تنظیم

عالی هم کشیده شد، یعنی  یوانبه د 2004ای که در ها کاست. نمونهمیزان رقابت

 «ی تی اند تیا»اش با رقیب اش تلفنی ین برای اشتراک شبکهایزامتناع بنگاه ور

أی یزن راعالی به اتفاق آرا به نفع ور یوانبهترین بیان این تغییر موضع رسمی است. د

                                                      
1 Mergers and acquisitions  
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که « نظام بازارآزاد استای از بخش عمده»درواقع « اشقدرت انحصاری»داد که حفظ 

 بود.  تر خواهدبیش« نوآوریانگیزه برای »اش هم است و نتیجه« فراست تجاری»گر بیان

 2018-1985 ها درامریکای شمالی،تملیکها و و ارزش ادغام شمار

 
 بار انحصار خریدار و قدرت انحصاریآمدهای مرگپی

 کننده متمرکز شد، درقیمت و رفاه مصرف برتر همین که قوانین ضدتراست بیش

انحصارات هرچه  کردن، کنترل نظارتی برجهانی سبببه بعضی از صنایع و عمدتاً

واردات ارزان و امکان تولید در  به یگذشته دسترس یدهه دو طیتر شد. معنیبی

د بهای های بزرگ بتواننپایین است باعث شد تا بنگاه شانتولید یکشورهایی که هزینه

های ویژه بنگاهدارند. بهسبت پایین نگهنکنندگان را بهمحصوالت برای مصرف

کنند درعمل توانستند فروشی فعالیت میمارت که در بخش خردهپیکری چون والغول

 قیمتی که حاضر به پرداخت آن هستند بر یحوزه را در خود یهاخواسته

د کننعمل می یدرواقع به صورت یک خریدار انحصار - ندکنکنندگان تحمیل عرضه

 از خریداران( و همین طور به عنوان انحصارگر اندکی شماردر میان  ین خریداریا عنوا)

 هستند(. شماریدر میان اندکیعنی یکی ی فروش محصوالت )بازارها در
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مشاهده است. ویژه در بازار کار قابلانحصارگر به بار قدرت خریدارآمدهای مرگپی

بازارهای محلی برای کار با  کارفرما درترین فروشی آمازون بزرگمارت و عمدهوال چون

ا با درآمد پایین و ی توان به پذیرش کارمهارت پایین هستند کارگران این مناطق را می

اوری فنصنایع با  ها بدیل دیگری ندارند. درثبات مجبور کرد چون آنبه قراردادهای بی

جبار قانونی که کارگران ا یعنی – رقابتتکیه دارد، قرارداد عدمماهر باال هم که برکار 

در واقع بخش  -داردبنگاه رقیب بازمی از پیوستن به کاررا برای مدتی پس از ترک 

خریدار انحصارگر همیشه ای از مشخصات بازار کار در امریکاست. واقعیت دارد که عمده

خصوص در صنایعی که بهای سان برآورد شود. ولی بهگر فروش نباید یکبا انحصار

ان های بزرگ به عنومصرفی درآن به نسبت پایین است، قدرت انحصاری بنگاهکاالهای 

واردات کاالهای ارزان برای پایین نگاه داشتن  یهمان اندازهخریدار در این بازارها به

خریداران در بازارهای کار با  یکار انحصارگرانه یثر است. درحالی شیوهؤها مقیمت

دهد که صنایعی که تمرکز بازار های اخیر نشان میپژوهشدیگر تفاوت دارد، ولی یک

تری از درآمدها نصیب ها سهم کمآن صنایعی هستند که در در آن زیاد است معموالً

 شود. کارگران می

ای از های افسانهتوانند قیمتمی شانی صنایع انحصاری که صاحباندرباره

استفاده از مقررات ضدتراست وجود دالیل خیلی قوی برای  کنندگان طلب کنند،مصرف

ها هستند. امریکاییخوبی ازاین نوع صنایع  یامریکا نمونه دارد. صنایع داروسازی در

نه حدود ساالمتوسط  یهزینه –پردازند میهزینه ت دیگر برای دارو بیش از هر مل

های تشود قیمدنیا می یها از بقیهچه که باعث تفکیک امریکاییدالر است. آن 1200

 دارو بهای طور مستقیم برها، امریکا بهکشورنسبت باالی داروهاست. برخالف دیگر به

جهان است،  کند. در اروپا، که پس از امریکا دومین بازار دارو درنظارتی اعمال نمی

 های بهداشت دولتیکنند تا نظامطور مستقیم با سازندگان دارو مذاکره میها بهدولت

سازندگان دارو در امریکا به  پاسخزیادی برای داروها نپردازند.  یزینهدر این جوامع ه

قیمت دارو این است که چنین کاری قاتل ابداع و نوآوری خواهد بود و ادعای  نظارت بر

ها به قیمت باالتری نیاز دارند تا سود دیگران آن ها این است که درمقایسه بااین شرکت

داروهای جدید کنند. البته این ادعا با  ای کشفبراضافی را صرف تحقیق و توسعه 

کمپانی  18نشان داده است که  اخیراً دانشگاهیخوانی ندارد. یک بررسی واقعیت هم
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ده سال  طیهستند  پورزاند ی استاندارد شرکت عمده 500دارو که جزو  یسازنده

ق تحقی یهزینهحالی که  اند درمیلیارددالر صرف بازخرید سهام خود کرده 516گذشته 

ها بخش دالر بود. نظر به این که این شرکت میلیارد 465و توسعه دراین مدت تنها 

کنند شاهد کاهش سهام میسهام و پرداخت سود را صرف بازخرید خود سود  یعمده

 ایها در یافتن داروهای جدید هستیم. براساس مقالهبازدهی این شرکت در هنگفتی

 ه دردانیم کافکار جدید اقتصادی منتشرکرده است می یؤسسهکه ویلیام الزونیک از م

مورد بود  پنجبه ازای هر  یموفقیت در ثبت داروها که یک یمیزان درجه 2000ی دهه

مورد رسیده است. عالوه برصرف منابع برای بازخرید سهام خود،  هشتاز هر  یبه یک

ت پژوهشی هم از طریق ها و ظرفیهای داروساز هم چنین درکاهش کثرت ایدهشرکت

تری درگیر های کمطور روزافزونی بنگاهاند چون بهایفای نقش کرده تملیکادغام و 

 پژوهش هستند.

اپراتورهای تلفن تی موبایل و اسپرینت به عنوان  ،ی تی اند تیان، ایزوروجود با 

بت نسها بههم یکی دیگر از صنایعی است که در آن قیمتاین صنعت  ،امریکا در همراه

مقایسه با بسیاری از کشورهای  امریکا در موبایل در هایدادهاری ذگباالست. قیمت

شرکت عمده بلکه  سهها نه تر است که در آنبرابر بیش چهار اروپا تقریباً یاتحادیه

گویند که های اقتصادی به ما مینامهشرکت به فعالیت مشغول هستند. درس چهار

انحصار طبیعی هستند  - ، مثل مخابراتالمنفعهعامخدمات گونه صنابع مربوط به چه

ارتی های نظسیاست ناشی ازاروپا درواقع  یتوجه بین امریکا و اتحادیهولی تفاوت قابل

ها را واداشته اندتا اروپا بنگاه یها در اتحادیهشده است. درحالی که دولتاعمال

گران اجاره بدهند، نظارت های رقیب براساس هزینههای خود را به شرکتشبکه

 ورود اند درنتیجه درعمل، این کار به صورت مانعی جدی برسردرامریکا چنین نکرده

باطات فدرال ادغام بین کمیسیون ارت 2019اکتبر  درآمده است. در رقبا به این بازارها

تلکام  در مالکیت شرکتبنک( و تی موبایل )در مالکیت شرکت ژاپنی سافتاسپرینت )

با  ها کهشود تصویب کرد. آنمی« تر شدن رقابتبیش»ان( را با این ادعا که باعث آلم

 تنرف مدت این ادغام باعث از بینکنند که در کوتاهاین ادغام مخالف هستند برآورد می

کمیسیارکمیسیون  یدرازمدت هم براساس گفته شود و درفرصت شغلی می انهزار
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آن که  کند با شرکت مسلط درازاری ایجاد میب»جفری استارک  ارتباطات فدرال،

ها را افزایش بدهند و ، قیمتکننددارند تا بازار را بین خود تقسیم ها را ی انگیزههمه

 وقتی به خرید خدمات«. ندکندار با یک دیگر رقابت کنندگان پولمصرف برسرتنها 

. انتخاب انتخاب کنندکنندگان باید بین دو شرکت رسیم در امریکا مصرفنترنتی مییا

ها یعنی سنچری نترنتی است، که بسیاری از آنیکنندگان خدمات ااول بین عرضه

ه های خدمات تلفنی آغاز به کار کردی تی اند تی که به عنوان شرکتالینک، فرانتیر، و 

دهد تا تنها خط فیزیکی اند و همین به آنها امکان میو بعد در این فرایند خریداری شده

خدمات تلفنی به خانوارها را کنترل نمایند. البته که دومین گروه هم ارایه  ییهارا

ه های انتقالی هستند کبلی هستند که درواقع مالک سیمادهندگان خدمات تلویزیون ک

های درگیر در بخش مخابرات به رسد که شرکتشود. به نظر میای میوارد هر خانه

مورد تنها با یک مورد دیگر در حال رقابت  که در هراند ای بازار را تقسیم کردهگونه

 اند. هستند، به عبارت دیگر برای خود انحصار محلی ایجاد کرده

آورند تری دربازارها به دست میقدرت بیش تملیکهایی که از طریق ادغام و کمپانی

ای هشود تا تکنولوژی برتر و با کیفیت بهتر و با بمدعی اند که این کارها موجب می

خوانی کنندگان ارایه بدهند. این ادعا البته با روایت اقتصاد نولیبرالی همکمتر به مصرف

ید کارگیری تکنولوژی جدهب ناگزیر یآن افزایش قدرت بنگاه در بازار نتیجه دارد که در

های انحصاری شان افزایش یابد. دراین روایت، بنگاهشود بازدهیاست که موجب می

ا های خویش درپیوند بهستند که یا برمبنای قابلیت« های سوپراستاربنگاه»درواقع 

زنند و دراین روایت عامل مراتب باالتر خود دست به رقابت میها و یا بازدهی بهنوآوری

 یاصلی ایجاد انحصار تغییرات تکنولوژیک است نه این که پیدایش انحصار نتیجه

های واقعیت توان این ادعاها را با روندبمحدود شدن رقابت در بازارها باشد. دشوار 

با وجود این که سود  2000 یدههگذشته تطبیق داد. از ابتدای  یدهه اقتصادی در دو

وده، و ب بوده، اقتصاد امریکا با کاهش انباشت سرمایه روبرو ها در امریکا بسیار باالبنگاه

اری هستیم، سهم کار از تولید کاهش یافته ذگدرکنارش شاهد کاهش چشمگیر سرمایه

و میزان افزایش بازدهی در سطح کلی هم نزولی بوده و درنتیجه شاهد کاهش در 

اقتصاد هستیم. و این البته دوره ای است که شاهد رشد  پویاییپیشرفت تکنولوژیک و 

 اغلب صنایع امریکا اتفاق افتاده است.  در تمرکز بازارها هستیم که در بسیار
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 تواند متفاوتدرحالی که علل تمرکز در بازارها و ایجاد انحصار در صنایع مختلف می

ه تری بطور جدیو به رد کردشان را ها و مدافعانسادگی ادعای بنگاهتوان بهباشد، می

طور کننده و بهآمدهای منفی افزایش قدرت انحصاری برای کارگران، عرضهبررسی پی

 جهان پرداخت.  یمریکا و بقیهکنندگان در اکلی مصرف
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تر از علم اقتصاااد داردب اران ونهو پ شیا از ورهر تحلیل طبقاتی تاریخی درازدامن

ن خهد را اا تقسااایم ادراد ا  اقتصااااد م،رمپ متانرام عر، عتیر در یهوامپ عام  

ساس ثروتگروه سی کرده اهدو،ب اران آمهان متااوت ارا سبات شام ارر ها درک منا

سی ا سا سر این اهد ک  آیا ثروت هد و احثاین طبقات اران اربهد عام   ا شام هم ار

سیم کرد یا خیرب اگرچ  تحلیل طبقاتی تاریخ درازدامنی دارد ولی را اای، ا  ساون تق ت

ت ریف واح،ن از طبق  ک  مقبهلیت هنگاوی داشااات  ااشااا، و،اریمب ع وه ار ت ریف 

نان دارایی  یا و دقرا  -ارمب ی  –اغن ناعی هم ت وظر ریف اراسااااس شردازام علهم اعت

هان مختلف دراختیاردارو، ا  دسااات داده و ارسااار این مباح   ق،رتی را ک  گروه

ا کرده ی،  اا یا ق،رت را  و، ک  آ طهر مسااااون تقسااایم کرد ادر ت اریف مختلف از ا

 دمهکراسی( یا آم ک  تقسیم ق،رت وااراار ااش، ا وخبگامپ شاهامپ و غیره(ب

عنهام آغازگرام اقتصاد م،رمپ تحلیل طبقاتی ا اران آدام اسنیت و دیهی، ریناردوپ 

ها قرارداشتب مشاه،ه کنی، ک  ریناردو در اات،ان کتاب اصهل اقتصاد در کاوهم اررسی

سی مالیات س،: ستاوی چ  میسیا سیم »وهی س  طبق  در عام   تق تهلی، زمینببب این 

ت آالمای  ا ماشینریناردو این طبقات را ا  صهرت مالنام زمینپ مالنام سر«ب شهدمی

دهن، اررساای کردب او ادام  و اازارها( و مالنام ویرون کار ک  درواقع کارها را اوجام می

ن اساسی اقتصاد سیاسی مشخص کردم قهاوینی است ک  این تهزیع مسأل »ده، می

هناون، اساایارن از متانرام قبل و ا ،پ ریناردو م تق، اهد اران «ب ده،را سااامام می

شنیلدرک عام  صلی ت ست ک  طبقات ا سیم و ماهیت دهن،ه  الزم ا شنا ن آم را ا

هان طبقاتی ها را درک کنیمب طبق  و تااوتوااساااتگی متقاال و تهاااادهان این آم

 ب گذارن کرده اهدو،درواقع مهضهع اساسی اقتصاد کساوی اهد ک  اقتصاد م،رم را شای 

صاااد وئهک ساایا و اقتصاااد اقت -هان اقتصااادن مساالر امروزین اما چرا تئهرن

چ  ها در واکنا ا  آمکنن،؟ در واقع آمشهشی میاز تحلیل طبقاتی چشم -کینزگراها 

س زون،ب مارکمارکس شس از ریناردو اا تحلیل طبقاتی کرد ا  چنین کارن دساات می

یل اسااانیت و ریناردو ایجاد کرد تحلیل طبقاتی را  اا تنی  ار تغییراتی ک  در تحل

تاز رت  تازهه ان ساااها دادب او همدرع یل  ق، چنین تحل اا و قاتی خهد را  ن طب

دارن درهم آمیختب ارعنسِ مارکسپ اسنیت و ریناردو از تحلیل طبقاتی خهد سرمای 

 دارن استااده کرده اهدو،ب ا  واع سرمای 
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مارکس اوسام رادینالی اهد ک  از تهزیع وااراار دارایی و ق،رت در عام   خهد اوتقاد 

مالنیت عن یپ تهزیع اراار کمی مارکس م،ادع  ن، دیگر منتق،ام اعتناعیپ  ردب هناو

عنهام اساااس ع،الت اعتناعی اهدب این مارهم ق،ینی طبق  درآم،ها و دمهکراساای ا 

سنیت و ریناردو هم  صاد ا ستب او از اقت شتگام ا ساس دارایی میراث مارکس از گذ ارا

چنین م،ادع ت ریف رزش قائل اهدب او همها اارره گردت چهم اران تحلیل طبقاتی آم

او،ب او طبق  اراساس ق،رت اهدب ولی مارکس ااور داشت ک  این ت اریف از طبق  واکادی

هان تهده ان اران رسااای،م ا  ع،الت ان ا  دسااات داد تا عنباتحلیل طبقاتی تازه

اا اینا طلب و رنهایی اران ایجاد عهامع عادالو پ ارااها و اساااترات ناعتناعی را 

 دمهکراتیا تجریز کن،ب 

تازه یا مارکسپ در تحلیل طبقاتی  و  اراسااااس ثروتپ درآم، و  ن خهدپ طبق  را 

ک  درهن  مارکس این اهد  حث اصااالی  مازاد ت ریف کردب ا نان  ن  ارمب ن ق،رتپ ال

کنن، ک  عهامع اخشی از مردم قهان ذهنی و عسنی خهد را صرف تهلی، کاالهایی می

سی ایا صرف میتر اا شام م ست ک  خهد صهرت مهاد اولی  و ز چیزن ا کنن، یا ا  

گیردب این میزام اضااادی را مارکس مازاد وامی،ب اازارها در تهلی، مهرد اسااتااده قرار می

دیگر کنن، اا یادهی میان ک  این مازاد را سااازمامعهامع مختلف اراساااس شاایهه

آم  ادت،پ و اا  دساات چ  کساااوی میکنن،پ اتااوت دارو،پ ی نی چ  کساااوی تهلی، می

 کنن،؟مازاد چ  می

اا تنرکز ار رون مقهل  ن مازادپ ت ریف طبق  را تغییر دادب در کارهان او مارکسپ 

شارات کم  ق،رتامپ وهان ادراد ااغنیاپ دقراپ کارگرامپ م،یرامپ حاکنامپ ایترن ا  گروها

ن عهامع ار دراین،هان شاااهدب ا  عهأ تأکی، اصااالی مارکس درمهرد هن غیره( می

ی نی  «ساختار طبقاتی»کن،ب لی، کرده تنلا و تهزیع میاقتصادن است ک  مازاد را ته

سلرپ مجنهع  ساختار طبقاتی م صی از این دراین،هاب چهم در زمام مارکس  شخ ن م

دارن اران ن سرمای هان وی هدارن اهدپ آم چ  ک  مارکس اررسی کردپ دراین،سرمای 

 تهلی،پ تنلا و تهزیع مازاد استب 

چنام کارارد داردب ا، ویست ست و تحلیل مارکس همدارن کناکام مسلر اسرمای 

دارام ا  کارگرام درازان تهلی، محصهل ک  ا داصل  و اختصار تهضیح ا،همب سرمای ا 
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لا میا  مل در تن کا ع،هطهر  و، و خت مزد میگیر ی ن شردا ما ن،ب سااار دارام ده

صل را ا  عیب رساون، و درآم،هان حامحصهالت تهلی،ش،ه را در اازارها ا  دروش می

دارام ا  صهرت مزد وع،ه ش،ه ا  کارگرام درمی آی، زون،ب اخشی از درآم، سرمای می

ی، کرده ک  خهد تهل ااده کرده و اخشااای از چیزن را  کارگرام از آم اسااات و، ک   ا

ن هان مهاد اولی کنن،ب شس از شرداخت مزد و تأمین هزین دارام خری،ارن میازسرمای 

ش،ه در ت ستااده  سرمای هلی،پ درآم، ااقیا ستب در واقعپ کارگرام ماو،هپ مازاد  دارام ا

 آی،ب دارام درمیکنن، ولی ا  تنلا سرمای مازاد را تهلی، می

دارن دهی مازادپ ساارمای ن سااازمامکن، در شاایههطهر ک  مارکس تأکی، میهنام

دارام چ  از اردهاز آم ترها اسیار ایاکن،ب اردهدارن عنل میهناون، دئهدالیسم و ارده

ها اخشااای از تهلی، خهد را در تنلا خهد کردو،ب سااارفکردو، تهلی، میدریادت می

شتن، و اقی   دادو،ب هرعا ک  کارگرام را اای، ا  لردهان دئهدال تحهیل می -مازاد  –دا

امی،ب و« کشیارره»آی، مارکس آم را کنن، ک  ا  تنلا دیگرام درمیمازادن تهلی، می

گذار از اردها مارکس  ی،  یبپ از د ا    این ترت گاه  ا  دئهدالیسااام و شس آم  دارن 

 کشی وش،ب دارنپ ااعث رهایی کارگرام از اررهسرمای 

مارهم طبق  ارمبنان مازاد ک  از دی، مارکس اساااساای اساات اازار تحلیلی اساایار 

  کهشاان، اق،رتنن،ن در اختیار کساااوی قرارداد ک  اراساااس ساانت مارکساای می

سخ ا،هن،ب حهزهشرسا صادن شا سی و اقت سیا سیار مای،ن اران ش وها ار هان  ن ا

گهو  تغییرات در شاارایر اقتصااادنپ ساایاساای و درهنگی ار این تنرکز کرده ک  چ 

گهو  کارگرام و شهد اثر گذاشت  استب چ در ارده مین مازادن ک  از کارگرام ا او،ازه

گهو  عرضاا پ تقاضاااپ و قینت کنن، و چ مبارزه می ن مازاددارام ارساار او،ازهساارمای 

اازارپ مبارزه گذاردب ده، و ارآم اثر مین طبقاتی را او ناس میکاالها و خ،مات در 

سرمای  سیر وزولی قینت مهاد غذایی و شهشاکپ  ن، تهاوتر میدارام راحتاران م الپ اا 

ز کارگرام ا  دسااات ایاورو،ب یا ترن ااز میزام مزد شهلی اناهن، و در وتیج  مازاد ایا

شهد تا آگاهی طبقاتی عنهام ونهو ا  سی و درهنگی ااعث  سیا ان دیگرپ اگر تحهالت 

آورا از  -کشی را اارنن،ن مازاد و اررهی نی اگر کارگرام مقهل  -تر شهد کارگرام ایا

دهن، خهاهن، کاساات و یا حتی مننن اساات دارام تحهیل میمازادن ک  ا  ساارمای 

 اخهاهن، ک  مازاد وصیب خهدشام اشهدب 
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البت  تحلیل مارکسااای ا  اررسااای این ک  ارسااار مازاد شس از این ک  وصااایب 

ش، چ  میسرمای  سرمای دارام  دارام و از طرف آی،پ هم خهاه، شرداختب رقاات این 

 شام اا کارگرام مطالباتی ار این مازاد تحنیل خهاه، کردب در وتیج پ اراندیگر مبارزه

سرمای  شی از این مازاد را ا  م،یرام ا،هن، تا آمم ال  ست اخ ها مازاد دارام مننن ا

سرمای ایا شی کنن،ب یا  شی از مازاد را ا  ترن از کارگرام زهن ست اخ دارام مننن ا

ها دداع کنن، و یا اخشااای را ا  م،یرام ااردازو، ک  وک  ا،هن، تا در دادگاه از آم

 کنن، تا اتهاون، درمقاال رقبا مهدر شهو،ب ن میآالت تازه خری،ارماشین

ی، می مازاد را تهل ک   کارگراوی  ق پ این  نان طب ن،اقتصااااد تحلیلی ار مب »  -کن

دارام مازاد را ا  کنن، تا سااارمای هایی ک  شااارایر را آماده میو آم -«کارگرام مهل،

ام( تااوت قائل ا کارگرام وامهل،پ اران م ال سااارشرساااتامپ وک  و م،یر -عیب ازون،

سرمای می ستن، ک   دارام شهدب وظر ا  این ک  کارگرام مهل، تهلی،کنن،گام مازادن ه

کنن،پ این دو دست  اگرچ  هردو مزداگیر اخشی از آم را این کارگرام وامهل، تهزیع می

هساااتن،پ ولی ارتبات متااوتی اا دراین، طبقاتی دارو،ب ا  این ترتیبپ اقتصاااادداوام 

رام هان مختلف کارگن تااوت طبقاتی این گروهها دراارهتهاون، ا  شرسامارکسی می

تهاون، اوجام ا،هن،؛ چراک  داق، تحلیل شاسااخ ا،هن، کارن ک  دیگر اقتصااادداوام ونی

 طبقاتی ارمبنان مازاد هستن،ب 

تهاو، ارخهردهان درووی این دراین،هان طبقاتی را چنین میاقتصاااد مارکساای هم

 حالشاااهد درعینگهو  تصااااحب میگهو  تهلی، و چ ،ب این ک  مازاد چ هم تبیین کن

شاااهد و ارعنسب اران م الپ تشااا،ی، گهو  تهزیع میده، ک  مازاد چ وشاااام می

 -هان اضااادیتر ارکارپ تقلیل شرداختادزودم ارساارعت کارپ وظارت ایا -کشاایارره

ضرورن میااعث ادزایا تنا می سرماشهد ک  اغلب  دارام اخشی از مازاد ی سازد تا 

را صااارف اساااتخ،ام مشااااورام اننن، ک  اتهاون، ا  کارگرام کنا کنن، تا اتهاون، اا 

شاا  مقاال  وناین،ب هم سائل م سمپ غیبت از کار و م سرمای النلی دارام چنین وقتی ک  

کنن،ب این کار ار ت ،اد کارگراوی آالت میترن از مازاد را صرف خری، ماشیناخا ایا

یج  کن، و دروتگذارد و سرعت کار را تش،ی، میشهد اثر منای میکار گردت  می  ا ک

شی ااال میورخ ارره شام میک سهد ده، چ رودب تحلیل طبقاتی و گهو  قینت کاالهاپ 
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ران گذاردب اهاپ و درآم،هان دردن ا  دراین، طبقاتی اساتگی دارد و ار آم اثر میانگاه

پ ترن اگیرو،دارام مزد ایاشااهو، ا  زیام مازاد ساارمای می م ال وقتی کارگرام مهدر

ساااارن تهلی، در عایی ک  مزد تر ار اتهماساایهمپ یا ارومن ایادارام اا تنی ساارمای 

ب دهن،تر ااشااا،پ و یا حتی اینارکردم اخشااای از کارگرام ا  آم شاساااخ میکارگر کم

سترات ن ست ا سهد انگاهپ قینتدر ش -هان دیگرن در شیا اگیرو، مننن ا هاپ یهو، اا 

 شردازو، ک  ار درآم،هان دردن اثر خهاه، گذاشتب و یا مالیاتی ک  ا  دولت می

سی تحلیل می سنت مارک ستپ کنن، میآواوی ک  در  سیا سبات میام  تهاون، ا  منا

از  دارام اخشیدارن هم ااردازو،ب اران ونهو پ سرمای درهنگ و دراین، طبقاتی سرمای 

ها صاارف را ا  صااهرت کنا ا  کارزارهان اوتخاااتی و یا شرداختی ا  الایساات مازاد

نن، ان ت،وین کگهو ها را ا ها را متقاع، کنن، تا سیاستها اتهاون، دولتکنن، تا آممی

کنن، ک  ترن از کارگرام اخذ وناین، و یا صااارف آم میها اتهاون، مازاد ایاک  آم

ست ا،هن،ب واگات  روشن است ک  این گهو  تهزیع مازاد دار خهد را شنرقبان سرمای 

دارن داردب ونهو  دیگرپ وقتی آم،هان روشاانی اران ساایاساات در عهامع ساارمای شی

اخیراً دریادت ک  رأن دادگاه را ا  خاطر تب یض و شیهه کارن غیرمنصااو  « مارتوال»

قاتی کهشاای، اخا ااخت  اساات ک  ارمیزام مازادش اثر خهاه، داشااتپ در اق،امی طب

هان مطبهعاتی خهد انن،ب اگر ا  زاام ساااده اگهیم ترن از مازاد را صاارف هزین ازرگ

  هایی ککنن، و روایتهایی ک  منتشر میها در روایتاین شهل صرف آم ش، ک  رساو 

شن،ب ع وه ار ارای « مارتوال»دهن، ههان ارای  می شت  اا صهیرن مطلهب از را دا ن ت

طهر کلی هم اثر خهاه، داشااات و در وتیج  پ تهزیع این مازاد اردرهنگ ا وال مارت

دار خهیا کن، ها را وامکهشاا، آممی« مارتوال»هایی ک  ن عهامع از رساااو تهساا  

 تأثیر خهاه، گردتب

ست می سی صادداوام مارک سرمای اقت صرف شذیرو، ک   ش، تهلی، و م دارن اغلب ا  ر

ع ها در تهزیع،التیها در ضنن ارتنادهات مهعهد و ایمشهدب ولی تحلیل آمنتری می

ن، گهیها و منادع سخن میع وه از هزین دارن هم تأکی، داردب ا وااراار در وظام سرمای 

شام می سرمای دهن، ک  چ و و دارنپ از عنل  اینارنپ ات ف گهو  مشن ت اقتصادن 

آم،هان واگزیر این سااااختار عنهام شیثباتی ادوارن ا منادع طبی ی و اوسااااویپ و ای

 کن،ب طبقاتی ورهر شی،ا می
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اررسی طبقاتی اراساس مازادپ ا  متانرام سنت مارکسی امنام داده است تا حتی 

ز این دارن اشردازن کنن،ب اقتصاد شساسرمای دارن هم وظری ن اقتصاد شساسرمای درااره

  ده،پ و  این ککشاای شایام میاررهکن، ک  تغییر اوق ای اقتصااادن ا  عا شااروع می

تنرا شاانل آم را تغییر ا،ه،ب  اگر این تغییر اتااا ایات،پ در آم صااهرت کارگرام ک  

تهاون، آم را تصاحب و تهزیع کنن،ب کارگرام ن این مازاد هستن، میدرواقع تهلی،کنن،ه

س  شام میمهل، درواقع هیأت ریی شتراکی مازاد تهلشهو، و ا ن خهد ش،ه را طهر ا ی، 

تصاااحب خهاهن، کردب تصااهر کنی، ک  این دوشاانب  تا شنجشاانب پ کارگرام کاال تهلی، 

طهر اشااتراکی دساات خهاهن، زدب کنن،ب روز عن   هم ا  ساا  د الیت متااوت ا می

شردازو،پ اخشی صرف اازتهلی، اازارها اخشی از مازاد را ا  صهرت مزد ا  خهدشام می

ماو، چ  را ک  ااقی می، مهرد اساااتااده قرارگردت و آمشاااهد ک  در تهلیو مهادن می

کنن،ب این وهع سااااختار طبقاتی ا،وم صااارف حای این سااااختار طبقاتی تازه می

کشی آم چیزن است ک  تحلیل طبقاتی مارکسی از آم تحت عنهام کنهویسم وام ارره

هدکار خکشااایپ یا اتهشیان اردب البت  اای، گات ک  سااااختار طبقاتی ا،وم اررهمی

ویستپ و اران خهدش مشن ت مشخص اقتصادنپ سیاسی و درهنگی خهاه، داشت 

 دارن داریم تااوت داردب چ  ک  در تحت وظام سرمای ولی این مشن ت اا آم

هان هان طبقاتیپ و دراین،گهو  دراین،کنن، ک  چ اقتصااادداوام مارکساای احث می

ار  دارندادم ا  تنامل عهامع سرمای دیگرپ اقتصادنپ سیاسی و درهنگیپ اران شنل 

در  –ن خهد کشاااو گذارو،ب آوام در تحلیل ساااختار طبقاتی غیر اررههم اثر میرون 

هاپ اا دیگرام تااوت دارو،ب این مباح ات در طهل وساال -گذشاات پ در حال و در آین،ه

ااعث ورهر تحلیل اقتصاااادن متااوت مارکسااای ارمبنان طبقات شااا،ه اسااات ک  

 دارن و کنهویسم ا  دست خهاه، دادب هان متااوتی از سرمای تبیین

هان هاپ ک سهان درساایپ روزوام اا این هن پ تحلیل طبقاتی مارکساای در کتاب

داوشگاهپ و در آگاهی اغلب مردم غایب است و ا  عایا اقتصاد وئهک سیا و کینزن 

ستب ا  عان این ک  از مباح   این دی،گاه ست  ا ش ستقبالهان متااو صاد ا  وت ا  اقت

کنن،پ اقتصااادداوام ارت،وکس از کنار گذاشاات  شاا،م مباحث ا،یل و ا  وی ه تحلیل 

هلی،پ ن تکنن،ب اقتصااااد وئهک ساااینی و یا کینزن دراارهطبقاتی مارکسااای دداع می
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ست ک  وعهد گهین،ب کارن ک  میتصاحب مازادپ و تهزیع مازاد سخنی ونی کنن، این ا

نار میمازاد و وعهد در قاتی را او ن، طب هان ای تاً الگه ن، یام ع ا  داوشاااجه ن،ب  کن

صاد چ  سینی و یا کینزن از این ک  اقت شهدب کن، آمهزش داده میگهو  کار میوئهک 

وام عنل ا  این الگهها ارره گرا هم از کارارد آمارها و تننیااقتصااااددا هان آمارن 

آم،هان یا عنهام شیا  عنهم ا  شاااام هم و  این ک هانگیرو،ب و وتایج اررسااایمی

عنهام حقیقت در علم اقتصاد و الگهن مشخص و از وطر طبقاتی کهر ارای  شهد الن  ا 

 شهدب کاراردش در هن  عا ارای  می

اا این هن پ تحلیل طبقاتی مارکسی اا وعهد کنارگذاشت  ش،م از مراکز رسنیپ ا  

هایی ک  ایجاد رکنار مبارزه و مخالاتدارن دده،ب مشن ت سرمای رش، خهد ادام  می

یاان، ک  وااراارن در یاا،ب اسااایارن درمیچنام ا  ورهر منتا،ام ادام  میکن، هممی

سرمای  ستب ارخی راه خهد را تهزیع ثروتپ درآم، و ق،رت در وظام  دارن واشذیردتنی ا

م عنهازاد ا دهی اعتناعی این مایاان، ک  ار سااازمامدر تحلیل طبقاتی مارکساای می

هان ضاارورن اران گذار عهامع ا  دراسااهن ها و اسااترات نیاای ا  ایناراه دساات

 کنن،ب دارن تأکی، میسرمای 

 

ستب او از مؤلاام  ریچارد وُلف ستپ ا ستپ امرر ساچه شگاه ما صاد درداو ستاد اقت ا

پ «هااقتصادپ مارکسیسم علی  وئهک سیا» پ«داوا و طبق پ وق، اقتصاد سیاسی»کتاب 

م،رم» خاوهار  ق،رت در  ق پ عنسااایتپ و  و  ارگرداویمپ طب خا ا   تئهرن »پ «هن  را 

 «ب اردارن و کنهویسم در شهرون ساسرمای  -طبقاتی و تاریخ

 

 :بخوانید پیوندصل مقاله را دراین ا
http://dollarsandsense.org/archives/2006/0506wolff.html 
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را منتشر کردند. این  ی انحصاریسرمایهپنجاه سال قبل سوییزی و باران کتاب 

های جدیدی در اقتصاد سیاسی مارکسیستی ارائه کرد نوشته از بسیاری جهات دیدگاه

که از زمان انتشار تا به امروز، تأثیرگذار بوده است. علل گوناگونی برای بزرگداشت انتشار 

بایست این این اثر درخشان و پژوهشی وجود دارد. در عین حال به دالیل بسیار می

یعنی زمانی  1966اب را محصول دوران انتشار آن دانست. این کتاب محصول سال کت

است که ایاالت متحده در حال بهبودی از آخرین تب مهلک ضد کمونیستی و 

سیتزی خود بود. یک دهه پس از مرگ استالین، روی کار آمدن رهبری نوین در چپ

ا، موجب اندک کاهشی در آمیز آنهاتحاد جماهیر شوروی و سیاست همزیستی مسالمت

ی سوسیال دموکراسی ایاالت متحده های جنگ سرد شد. در همین حال، برنامهتنش

مبارزه »( و 2«)ی واالجامعه»( روزولت شروع شده بود، با سیاست های1«)نیودیل»که با 

 ( لیندون جانسون به اوج خود رسید. 3«)با فقر

بیش از دو دهه رشد نسبتاً مداوم و ثبات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در 

مصرف ( و نظریات موسوم به 4ی شیفتگی چپ به کینز)ایاالت متحده و اروپا، مایه

 شد.  ناکافی

ی کمک درمانی به ( و بیمهMedicare()5های درمانی سالخوردگان )بیمه

ی واال هستند که از ی جامعهی برنامه( دو بخش نهایMedicaid( )6ها )درآمدکم

توانست تصور کند که آن اصالحات تر کسی میدر آن هنگام کم .به اجرا درآمد 1965

ها های بعدی آماج تعرضات، حذف و کاهش مدام و جرح و تعدیللیبرال چگونه در دهه

 خواهند شد.

فاه اجتماعی و زمان راصل بدیهی لیبرالیسم در اوایل جنگ سرد، امکان وجود هم

ی قدرت نظامی بود. اما باال افزایش قدرت نظامی و حتی حفظ رفاه اجتماعی در سایه

ی آمریکا در مناقشات آسیا موجب فرو ریختن این گرفتن درگیری نظامی پر هزینه

فرضیه شد به طوری که از آن پس، هیچ رژیم سیاسی لیبرال دیگری در ایاالت متحده 

از آن پس همواره اولویت هزینه برای تفنگ )قدرت نظامی  ت. ودچار آن خیال نشده اس

کارگیری آن( بر مخارج کَرِه )اصالحات اجتماعی( چربیده و آن را به عقب رانده و به

 (7است.)
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های های ایالتی بر ضد جدایی نژادی از مرز، مبارزه1960ی های دههاز اواسط سال

رایانه را در سرتاسر آمریکا مورد تهدید قرار داد. های نژادگجنوبی فراتر رفته، و کل نهاد

ها نیز جهشی چشم گیر یافت. نیروی گسترش تظاهرات ضد جنگ به مرکزیت دانشگاه

ای رزمنده و متعالی مردم بود، واقعیتی که های تودهی این هر دو تحول، جنبشمحرکه

 ی حاکم سرسخت هم از آن غافل نماند.طبقه

 تفکرِ نوین
، دو سال قبل از انتشار کتاب درگذشت(، در 1964وییزی )باران در باران و س

داری معاصر پرداختند. بروز عوامل غیر موقعیتی خاص به تعمق در مورد سرمایه

ی هایی نو، غیرمتعارف و بحث انگیز دربارهگیری اندیشهی بسیاری مشوق شکلمنتظره

 داری و سوسیالیسم شدند.اقتصاد سیاسی، سرمایه

ی مواضع متعارف استالین مشوق بازنگری و بحث انتقادی در باره-ی پسادوره

 داریهاقتصادی سرمای-مسایل سیاسیاقتصاد سیاسی مارکسیستی شد. انتشار کتاب 

ی این تغییر بود. ترین نشانهدر شوروی بارز 1963(، در سال 8ی یوگنی وارگا )نوشته

وانندگان قرار گرفت(. وارگا برای ، در دسترس خ1968ی انگلیسی کتاب در )ترجمه

ترین های متمادی اقتصاددان برتر انترناسیونال کمونیستی و به تعبیری برجستهسال

رفت. وارگا در این کتاب، با انتقاد جدی از اقتصاددان شوروی تا آن زمان به شمار می

 دولت وی قوانین اقتصادی، انگیزی را دربارهپروا مواضع بحثنظرات قبلی خود، بی

 انحصار پیش کشید. 

« اصالحات لیبرمن»، اتحاد شوروی به اجرای اصالحاتی موسوم به 1965در 

آمد. ریزی دستوری اقتصاد سوسیالیستی به شمار میپرداخت، که دور شدن از برنامه

اصول لیبرمن، در پی بهبود کارآیی، رشد و ایجاد انگیزه از راه برقراری خودگردانی 

ی های فنی جدیدی دربارههای کارگری، و برداشتپذیری در سیاستافها، انعطبنگاه

 فروش و سودآوری بود.

تاب کردند. کفراتری پافشاری می« اصالحات»های اروپای شرقی حتی بر کمونیست

، که در ریزی و بازار در سوسیالیسمبرنامه(، از چکسلواکی، تحت عنوان 9اوتا سیک)
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ریزی های بازار به جای برنامهیگزینی بسیاری از مکانیسمانتشار یافت، بر جا 1965سال 

های دیگری به زبان انگلیسی در این دوران خبر از متمرکز اصرار داشت. انتشار کتاب

ریزی، مهبرناهایی از قبیل داد. کتابی سوسیالیستی میی توسعهتغییر نظرات درباره
(، 10ای شارپ()ری مایرون)به ویراستا سود و انگیزه در اتحاد جماهیر شوروی

آرای اقتصاددانان یوگسالوی (، 11)یانوش تیمُر() ریزی نیروی کار در مجارستانبرنامه
(، جملگی 12، )به ویراستاری راد میال اِستویانویک()در باب مسایل اقتصاد سوسیالیستی

 ای بودند.های اقتصادی برنامهطرفدار گسترش نقش بازار در مقابل فعالیت

فاده از فرصتی که سستی گرفتن ضد کمونیسم و سرکوب چپ در اوایل با است

های غیرکمونیست غربی، که بیشتر قطبی به وجود آورد، مارکسیست 1960ی دهه

ی رفتند تا نمایندگان یک جنبش، اقدام به انتشار دو نشریهروشنفکری به شمار می

مطالعاتی (، و 13)یا بررسی چپ نو در انگلستان() نیو لفت ریویوی مهم چپ زدند. مجله
( که برای 15)یا گزارش ماهانه() مانتلی ریویوی (، مجله14)در آمریکا() در باب چپ

زمانی طوالنی وابسته به سوییزی و باران بود، توانست جلب طرفدار بیشتری کند؛ 

به حزب  ها نزدیکای تئوریک و مدت( هم که نشریه16) علم و جامعهی مجله

ه تحت تر را ککمونیست آمریکا بود، نیز توانست گروهی از نویسندگان مستقل وجوان

 تأثیر مارکسیسم بودند به خود جلب کند. 

در همین دوران جنبش صلح و همبستگیِ اروپا همراه با جنبش حقوق مدنی و ضد 

 شکل، وبیاز نظر سیاسی « چپ نو»غربی را به وجود آوردند. « چپ نو»جنگِ آمریکا، 

ی آن و در بعضی از دانشگاه ها، از نظر ایدئولوژی التقاطی بود. مارکسیسم درحاشیه

های ضد کمونیستی ها و کلیشهحضور داشت. اما چپ نو هرگز نتوانست که از هراس

ی رمایهسی تاریخی بود که کتاب که به ارث برده بود فراتر رود. در چنین موقعیت آشفته

 .شکل گرفت انحصاری

اً بر هر )و تقریب ی انحصاریسرمایهباید به تأثیر سه عامل بس مهم بر کتاب اما نمی

؛ تحلیل 1930ی نقد اقتصادی چپِ هم زمان آن( یعنی: میراث بحران بزرگِ دهه

 توجه بود.اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی، کم« شکوفایی»اقتصادی کینزگرا؛ و 
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 رانی مارکسیستی بحبحران بزرگ و نظریه

داری دانستند که سرمایهها وقوع بحران بزرگ را تأییدی بر این باور میمارکسیست

قابلیت تداوم ندارد و بدون شک جای خود را به سوسیالیسم خواهد داد. آنها ژرفا و 

ه داری داشت، بای بر تحلیلی که مارکسیسم از سرمایهکنندهدوام بحران را گواه قانع

گذشته بسیاری از متفکران رادیکال )یا حتی نه چندان رادیکال(  آوردند. از آنشمار می

پنداشتند. آنها بحران داری میسرمایه ی آخر نمایشاین بحران را فصل پایانی یا پرده

دند. دیداری را فراتر از فرایندی ادواری، یا بروز تزلزل و یا عدم تعادلی موقت میسرمایه

دانستند که الجرم به نابودی آن می« ایکشنده»اض داری را مبتال به امرآنها سرمایه

های آن دوران ی بحران را در عناوین کتابخواهد انجامید. این تفکر آخرالزمانی درباره

ی آتی بر سر مبارزه(، 17()1935)آلن هات، آخرین بحرانتوان مشاهده کرد: هم می
لِویس ) داری آمریکاافول سرمایه(، 18()1933)جان استرِچی، قدرت

( و 20()1932)ویلیام زی فاستر،  پیش به سوی آمریکای شورایی(، 19()1934کورِی،

 غیره.

بود.  دمننظامهای این عصر، عبارت بحران گران چپ و مارکسیستکالم تحلیلتکیه

فشار  داری در تحتدر یک انتهای طیف کسانی بودند با تمایل به این نظریه که سرمایه

های مختص خود در سراشیب اضمحالل است. در انتهای دیگر طیف معتقد بودند تضاد

 تری قرار گرفته،دم فرسایندهبهدم« هایسکته»ای از داری در معرض زنجیرهکه سرمایه

ی کارگر شدیداً تحت فشار ولی رزمنده، به انقالبی اهی طبقهتواند با همرکه می

 های بسیاری در این دو ارزیابی و مشابهسوسیالیستی منتهی شود. تشبیهات و استعاره

 داریجانبه سرمایهآنها وجود داشت. اما از این میان، دو نظریه برای توضیح بحران همه

جستند: یکی به های مارکس استناد میهایی از نوشتهبه وجود آمد، که هر دو به بخش

ماهیت بحران قانون گرایش نزولی نرخ سود اشاره داشت )مانند جان استرچی در 
علت نهایی تمامی »ی مارکس اشاره داشت: (، و دیگری به این گفته21()داریسرمایه

ها در مقابل رانش شدید تولید های واقعی همیشه فقر و مصرف محدود تودهبحران

ماند، گویی فقط ظرفیت مطلقِ های مولد باقی میی نیروداری به سوی توسعهیهسرما



 

 

 «ی انحصاریسرمایه»ارزیابی انتقادی  812

زوال (. )مثال یوگنی وارگا در 22«)کند.مصرف جامعه حدی برای آنها تعیین می
 (.23()داریسرمایه

ن ی ایموافق این دیدگاه آخر بود. )نطفه ی انحصاریسرمایهنظرگاه نویسندگان 

، تألیف سال داریی تکامل سرمایهنظریهپل سوییزی به نام  توان در اثرنظریه را می

های مشابه باران و سوییزی، وارگا و بسیاری مشاهده کرد(. نظریه 1942

« ی مصرف ناکافینظریه»دانان آن دوران، همگی به اسم نامناسب اقتصادسیاسی

 یت قدرتاند، اسمی که مترادف است با کسادی بازار محصوالت به دلیل محدودموسوم

ی رکود ها. در حقیقت این همان درک رایج از تئوری مارکسیستی دربارهخرید توده

طور که جوزف آ. شومپیتر و دیگران خاطر اقتصادی، بحران و فروپاشی است. اما همان

ی پاافتادهی پیشمعانی دیگری هم جز نظریه« مصرف ناکافی»(، 24اند )نشان کرده

 کننده در کناردار و فروشنده، یا نارسایی قدرت خرید مصرفتوازن صِرف میان خریعدم

انگارانه از ( هم پاسخی است ساده به برداشت سهل25«)سِه»تولید اضافی دارد. قانون 

وقتی توافق بر سر نرخ مبادله بین فروشنده و خریدار حاصل شود، «: مصرف ناکافی»

گویا برای تولید اضافی و  یابند و برعکس؛فروشندگان همیشه خریداران خود را می

نرفته قیمتی تعیین خواهد شد که بازار را از آن خالی کند، و این بازار است که فروش

 کند.نظم میان تولید و تقاضا را برقرار می

همراه  1930ی در قرن بیستم، ترکیب واقعیت عریان بحران بزرگ اقتصادی دهه

ین عقیده را به وجود آورد که مکانیسم ی مشهور جان مینارد کینز، ابا ساختار نظریه

ه پایاپایی است که ژان باتیست ستر از اقتصاد شبهداری بسی پیچیدهاقتصاد سرمایه

ن ی ایعنوان الگو برگزیده بود. در مقابل این درک پدید آمد که ساختار پیچیدهبه

م به تعادل ها عرضه و تقاضا، با هکند که در آنهایی زمانی ایجاد میاقتصاد، وقفه

د. کنداری را ناهموار میرسند. در این مواقع کمبود تقاضا عملکرد اقتصاد سرمایهنمی

ی این شواهد عینی در جریان بحران بزرگ به این نظریه رسید که سقوط کینز بر پایه

 شود. از این رو رونق گرفتنی خود موجب سقوط باز هم بیشتر تقاضا میتقاضا به نوبه

توانند به خودی خود هایی دانست که میای از فرآیندتوان معلول پارهنمیاقتصاد را 

قاضا ی برانگیختن یا ایجاد تبازار را تصحیح کنند. به اعتقاد او و پیروانش، رونق نتیجه

 عمدتاً  -داری های درونی سرمایهای از روندی خود پارهاست. از آن فراتر، کینز در نظریه
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ی کنندهکننده و تنظیمرا که به زعم او نقش هدایت -ذاری گانداز و سرمایهپس

توانند در های اقتصادی را دارند، مورد بررسی قرار داد، چون این عوامل میفعالیت

 شرایطی خاص، تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم زنند.

حاوی ستایش مختصری از آثار مینارد  ی انحصاریسرمایهبا وجود آن که کتاب 

است، نویسندگان آن، همانند بسیاری از نویسندگان کمونیست، مارکسیست و  کینز

(. 26اند)ی بسیاری بردهنومارکسیست بعد از جنگ جهانی دوم، از تفکر کینز بهره

 یسرمایه -ی منتهی به انتشار کتاببررسی آرای مفسران اقتصادی چپ در دو دهه
ن ی تقاضا در اشکال مختلف نشاسئلهای را به مگونهمشغولیت فکری وسواس -انحصاری

های نظامی، در اثر هیستری دهد. مثالً باوری همگانی شکل گرفت که افزایش هزینهمی

داری امریکا ایفا کرده است. ای را برای سرمایهجنگ سرد، نقش عامل انگیزشی قوی

 انگیزشی که موجب جلوگیری از کسادی و سقوط اقتصادی بوده است.

بحران در رونق توان در کتاب جوزف م. گیلمن با عنوان ین اجماع را میای از انمونه
( دید. کتابی با سرنوشتی غریب از آن روی که امروزه تقریباً فراموش شده، هرچند 27)

را یک سال قبل از  ی انحصاریسرمایهکه بسیاری از مسایل موضوع بحث در کتاب 

طرفانه که بر ر نقدی نه چندان بیانتشار آن مطرح کرده بود. در حقیقت، گیلمن د

شده (، به خوانندگان یادآور شد که چند ادعای مطرح28نوشت) ی انحصاریسرمایه

ی گرایش صعودی مازاد آنها درباره« کشفشبه»توسط سوییزی و باران، از جمله 

 بینی کرده بوده است. های خود پیش(، را او قبالً در نوشته29اقتصادی )

ی آمیز از کینز و نظریهچهارم کتاب خود را به انتقادی تحسینیک گیلمن در حدود

او اختصاص داده بود. اما در عین به چالش کشیدن عناصری از این نظریه با تحسین 

ی تقاضای موثر اما هیچ کدام از این خطاها از کارآِیی ابزار نیرومند نظریه»گوید: می

 (30«. )کاهدکینز برای تحلیل اقتصادی نمی

 : داند کهگیلمن در اثبات رواج تحلیل کینز، توجه به او را مرهون این واقعیت می

ی گذاری، در اندیشهی سیاستهای او دربارهامروزه اصول نظری و توصیه»...

داری نقشی مسلط های سرمایهداری و دولتاقتصادی اکثریت اقتصاددانان سرمایه

داری و گران سرمایهدارد..... کینز با مدد گرفتن از بحران بزرگ توانست ذهن پژوهش
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توانیم ذهن چپِ ( و ما می31«. )تسخیر کند داری راگرای سرمایهمداران عملسیاست

 داری را هم به فهرست باال اضافه کنیم.ضد سرمایه

بیش از دو دهه رشد نسبتاً مداوم و ثبات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در 

ی شیفتگی چپ به کینز و نظریات موسوم به مصرف ناکافی ایاالت متحده و اروپا مایه

ها در انتظار افول شدیدی پس از صلح بودند. بازگشت ای از مارکسیستشد. عده

شد بیکار خواهند ماند و توقف مخارج عظیمی که در ها سربازی که تصور میمیلیون

شد، همگی حکایت از بازگشت مشکالت دوران جنگ از محل کسر بودجه تأمین می

 1946پس از  کرد که ایاالت متحده قبل از ورود به جنگ دچار آنها بود. امامزمنی می

 نه افول اقتصادی پایداری بروز کرد و نه بحران بازگشت. 

ادی های اقتصبسیاری از اقتصاددانان مارکسیست، با تعهدی که در نگرش به روند

از دیدگاه کینزی داشتند، در تالش برای توجیه نبودِ افول اقتصادی پس از جنگ، ثبات 

های دوران جنگ، مزایای پرداختی به تی ظهور تقاضای جدید بعد از محرومیرا نتیجه

های ( و هزینه32نظامیان از جنگ برگشته، مخارج کالن ناشی از اجرای طرح مارشال)

نظامی پس از پایان جنگ جهانی دوم برای جنگ سرد دانستند. شکی نیست که تمامی 

 کننده در این مورد داشتند. این عوامل اثری تعیین

گفتند که ا، اقتصاددانان بورژوا مغرورانه میهی این سالاما در طول همه

د. اند خطر ناشی از کمبود تقاضا را مهار کننگیری از کینز توانستهگذاران با بهرهسیاست

های شدیدی چون گذشته تکرار نخواهد شد. البته چنین ادعاهایی، و هرگز بحران

را  «ناکافی مصرف»نظرات کسانی چون گیلمن، سوییزی و دیگر طرفداران دیدگاه 

، از ی انحصاریسرمایه( در بررسی کتاب 33کشید. موریس داب)سخت به چالش می

کند. ( یاد می34«)دیگری است 1929رویکردی که منتظر وقوع »...عنوان این دیدگاه به

های ، به جز سکسکه1960ی کنند که تا اواسط دههسوییزی و باران نیز تأیید می

 ای نبودیم:عمده اقتصادی جزئی، شاهد افول

، با تئوری مارکسی به خوبی انطباق داشت، و وقوع آن 1930ی رکود بزرگ دهه»

 باری از آن دستهای اقتصادی فاجعهتا حد زیادی این باور را تقویت کرد که بروز رکود

در آینده، گریزناپذیر است. و با این همه، در طول دو دهه بعد از پایان جنگ جهانی 
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ها، تکرار هیچ بحران عظیمی را شاهد شگفتی بسیاری از مارکسیست دوم، در میان

 (35«.)ایمنبوده

ز آن کردند، اگرانش بیان میداری به ثبات رسیده بود و چنان که توجیهآیا سرمایه

 ی مارکسیستی بحران از اعتبار افتاده بود؟ ماند؟ آیا نظریهپس پایدار می

 مفهوم مازاد اقتصادی

ای برانگیز، گیلمن و سوییزی و باران با شیوههای چالشبا این پرسشدر رویارویی 

داری را در قالب جدیدی مطرح کردند: مشکلِ جذب مازاد اقتصادی. مشابه، تضاد سرمایه

 به بیان گیلمن:

ی ه، همهداری پیشرفتتکلیف... یافتن طرقی بود که بتوانند در یک اقتصاد سرمایه»

 (36«)ی آنها را جذب کنند.یا مازاد اجتماعی زاییدهگذاری وجوه قابل سرمایه

ی محتوای اصلی: یعن».... به همین ترتیب، سوییزی و باران نیز اثر خود را پیرامون : 

 (37پدید آوردند.)« داری انحصاریایجاد و جذب مازاد اقتصادی در شرایط سرمایه

 ی مارکسسرمایهباران، توضیح جلد سوم کتاب  -هرچند هم گیلمن و هم سوییزی 

کردند. اما در این امر که مازاد داری به کاهش نرخ سود را رد میدر مورد گرایش سرمایه

ی ناشی از آن کارکرد نظام حد منجر شده و لطمهداری به انباشت بیاقتصادی سرمایه

ی هایرغم برداشتکند، با مارکس اشتراک نظر داشتند. علیداری را مختل میسرمایه

از  خوانمتفاوت از مکانیسم انباشت بیش از حد، و همچنین تفاسیر کامالً ناهم کامالً

های مارکسیستی بحران، انباشت بیش از حد را در کانون عواقب آن، تقریباً تمام نظریه

ی انباشت هرچه بیشتر سرمایه به ی مورد تفسیر خود قرار دادند. الجرم دغدغهمنظومه

(، نرخ نزولی سودشود تا مرز و حدود سوددهی )میهر طریقی که ممکن شود، سبب 

های اساسی که در ثبات مسیر توانایی جذب مازاد، میزان تقاضای موجود، یا سایر جنبه

 داری الزم است، زیر پا گذاشته شود.و مشروعیت سرمایه

ِل ، معض«مازاد اقتصادی»از نظر سوییزی و باران تمرکز و انباشت مقادیر انبوهی از 

مولد از ی مولد یا غیررا به دنبال دارد، که به معنای نیافتن فرصتی برای استفادهتحقق 

کل کران به سه شکند که با انباشت بیاستدالل می ی انحصاریسرمایهآن است. کتاب 
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. اما به اعتقاد آنها، مصرف به دلیل گذاری یا اتالفمصرف، سرمایه :توان برخورد کرد می

شود(، محدودیت داری )سهم محدودی که نصیب کارگران میمایهنابرابری توزیع در سر

 گذاری نیز محدود است، به علت این که:دارد. و سرمایه

گذاری بیشتر دیر یا زود، ظرفیت اضافی به چنان حدی خواهد رسید که سرمایه»

 گذاری کاهش یابد، درآمد و اشتغال و در نتیجه خود مازادشود. وقتی سرمایهرا مانع می

گذاری، خود برای نیز کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر این الگوی سرمایه

آفرین است و در نهایت به کسادی اقتصادی، یعنی آغاز رکود گذاری محدودیتسرمایه

 (38«)یا بحران منجر خواهد شد.

 -داری برای آن که به بحران دچار نگردد، باید به اتالف متوسل شودبنابراین سرمایه

 ی فعالیت برای تشویق به خرید، مخارج دولتی و غیره.نظامی، هزینه مخارج

داری، قبل از هر چیز، سیستمی غیر عقالیی است. بنابراین به اعتقاد آنها سرمایه

ی انحصاری آن( نه به علت گرایش آن به افول از داری )در مرحلهتناقض اصلی سرمایه

 دن آن است.این یا آن طریق، بلکه ناشی از غیرعقالیی بو

انی های میرونق سال»رسد: گیلمن نیز از دیدگاهی دیگر اساساً به همین نتیجه می

ی اول: جنگ گرم و قرن بیستم در امریکا را باید از این طریق ارزیابی کرد. در وهله

شده و در حال انباشت جنگ سرد، مقادیر عظیمی از سرمایه و محصول اضافیِ انباشته

ها ابتدا ما را از بحران بزرگ نجات بخشیده و سپس گردش جنگ را جذب کردند. این

را  توان این مخارجاقتصاد را در اشتغالی نسبتاً کامل حفظ کردند. اکنون نه تنها نمی

کاهش داد بلکه چون مازاد تولیدات اجتماعی در حال افزایش است باید مخارج را دائمًا 

های دیگری برای به دنبال جایگزین افزایش داد تا دچار بحران دیگری نشویم، یا

های خصوصی باشیم. بحرانِ رونق پس از جنگ آمریکا در همین نهفته گذاریسرمایه

 (39«)است. ما شاهد شکل جدیدی از بحران اقتصادی هستیم.

گ پس از جن« رونق»ی جدیدی را برای تشریح آشکار است که هر دو تحلیل، نظریه

 پس از جنگ )تحلیل سوییزی و باران(« بحرانی عمیق تکرار»)تحلیل گیلمن( یا عدم 

اگزیرند شان، نکینزیکنند. به زبان دیگر، هر دو تحلیل به دلیل فرضیات شبهارائه می

های کینزی در برابر تهدید اختالالت شدید اقتصادی اشاره ظاهری پاسخ« موفقیت»به 

 کنند.
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 اند چونخ سود را نفی کردهعنوان گرایش نزولی نرهر دوی آنها تفسیر بحران به

ی نرخ نزولی سود نه با تأکیدی که کینز بر تقاضای مؤثر دارد سازگار است و نه با نتیجه

« ادیمازاد اقتص»تر ی سوددهی و به کالمی وسیعتحقیقات مستقلی که خود آنها درباره

اصرانش، ( از دید بسیاری از مع1957) نرخ نزولی سودانجام داده بودند. کتاب گیلمن، 

داد که در درازمدت گرایشی برای کاهش در نرخ سود کننده نشان میبه شکلی قانع

جوزف د. »ی اثر نیز بر پایه ی انحصاریسرمایهی کتاب وجود ندارد. همچنین ضمیمه

رایش گ»تالش در نمایش سیرِ صعودیِ افزایشِ مازاد داشت، که مبنای قانون « فیلیپس

 پیشنهادی سوییزی و باران ]و نافی نرخ نزولی سود[ بود. « صعودی مازاد اقتصادی

 های اولیه برزده بود. در یکی از نقدگیری بیش از حد شتاباما شاید آن نتیجه

( به این نکته اشاره شده که نفی 40توسط اوتو نِی تِن ) ی انحصاریسرمایه کتاب

 انجام شده است.« انگارانهکمابیش به روشی سهل»، نرخ نزولی سودی گزینه

ها ی نزولی بودن نرخ سود به آسانی تسلیم این مخالفتاما طرفداران نظریه

ط اقتصاددانان بورژوا که در شده توسهای اقتصادی تبیینی مقولهشوند. ارائهنمی

های مارکسیستی، مورد تصدیق خورند، در قالب مقولههای رسمی هم به چشم میآمار

های درازمدت نیز ی تعبیر روندطور نحوههواداران نزولی بودن نرخ سود نیست. همین

 منتقدان خود را داشت.

کسانی که نرخ نزولی به عالوه، گرایش درازمدت مازاد )اقتصادی( به افزایش از دید 

دانستند، برهان قاطعی نبود. در حقیقت به تعبیری، ممکن سود را به صورتی ادواری می

است که بعد از کسادی ناشی از کاهش نرخ سود، افزایش شدید و آنی مازاد )اقتصادی( 

را به علت باال رفتن نرخ استثمارِ ناشی از تضعیف موقعیت کارگران، شاهد باشیم. البته 

گذاری همگی در حال از بین رفتن است، تضمینی های سرمایهزمانی که فرصت در

وجود ندارد که برای مازاد )اقتصادی( موقعیتی سودآور پیدا شود. حقیقت این است که 

تواند با دشواری بزرگتری در یافتن محل دار با افزایش مازاد )اقتصادی( میسرمایه

ان دیگر، افزایش مازاد ممکن است نتواند بر سایر گذاری جدید روبرو شود. به زبسرمایه

 گذاری شود.عوامل نامساعد کسب سود غلبه کرده و مشوق تعطیل سرمایه
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های ادواری با مسیر درازمدت افزایش مازاد )اقتصادی( تر شدن بحرانتکرار و عمیق

ر شوارتگذاری ددقیقاً سازگاری دارند، زیرا یافتن محل مطمئن و سودآور برای سرمایه

شود. انهدام سرمایه به علت جنگ، مثالی دیگری است از نابودی مازاد )اقتصادی( می

 خوانی دارد.که عیناً با روند درازمدت صعودی مازاد )اقتصادی( هم

داری را در توفیق آن نظام در در حالی که سوییزی، باران و گیلمن تناقض سرمایه

کران، از قبیل برخی از های انباشت بینظریه بینند، سایرایجاد مازاد )اقتصادی( می

داری را در عدم توفیق فرآیند انباشت های نرخ نزولی سود، بحران سرمایهتفسیر

های الزم برای کارکرد نظام. با در نظر دانند: ناتوانی فرآیند در ایجاد مداوم گریزگاهمی

ختصر سطح زندگی گرفتن دوران نسبتاً طوالنی رشد و ثبات اقتصادی و ارتقای م

اکثریت مردم بعد از جنگ جهانی دوم، مهم نیست اگر هر سه نویسنده به شکست 

انباشت )سرمایه( شک برده باشند. بلکه آنها معتقد بودند که موفقیت انباشت به خودی 

ی عقالیی از ثمرات رشد در جهت ی شکست آن است. شکست در استفادهخود نشانه

 بهزیستی جامعه.

قدم نزولی بودن نرخ سود، در بررسی کتاب گیلمن، برخی طرفدار ثابت پل ماتیک،

و نزولی بودن نرخ سود « مازاد )اقتصادی( زائد»های های سیاسی میان نظریهاز تفاوت

 ای نشان داده است:را به صورت برجسته

های دولت از وقوع بحران جلوگیری کرد، این شکل اگر بتوان با افزایش هزینه»

رسد واگر مازاد )اقتصادی( کافی برای جدیدِ بحران اقتصادی اصوالً بحران به نظر نمی

وقفه ادامه نیابد؟ هرچند گیلمن خود انجام این مخارج وجود داشته باشد، چرا رونق بی

ی انباشت مارکس است. ی او به کلی برخالف نظریهخواند، نظریهرا مارکسیست می

شود و در نهایت های بحران روبرو میداری با دورهاجماالً از نظر مارکس، نظام سرمایه

ان یابد. با همی انباشته زوال میی مرتبط با سرمایهبه علت نبودِ سود یا ارزش اضافه

امکانات تولید سود در "ت چون داری گرفتار بحران اساجمال، از نظر گیلمن، سرمایه

. از دید مارکس، نرخ سود در روند "اقتصاد آن از توانایی مصرف این سود، بیشتر است

 "ی بیش از حدمازاد اجتماعِی اضافه"یابد؛ به نظر گیلمن تشکیل سرمایه کاهش می

کند. اگر این های غیرمولد میاست که نظام را محکوم به افزایش هرچه بیشتر هزینه
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های غیرمولد دائمًا افزایش تر از آن که هزینهحلی آسانتنها مشکل نظام بود، چه راه

 ( 41«)داده شوند.

، داری جدیدتوان از سوییزی و باران پرسید: اگر چالش سرمایهسؤال مشابهی را می

رسد که سازوکارهای جذب مازاد جذب مازاد است، پس مشکل چیست؟ زیرا به نظر می

وانند تاند، میتشریح شده ی انحصاریسرمایهای در کتاب کنندهحو قانعکه با چنین ن

هیچ مانعی به کار ادامه دهند. شکی نیست که این جوابی نامعقول و پراتالف به بی

داری با حلی است سازگار برای سرمایهچالش مازاد )اقتصادی( اضافه است، اما راه

 .پایدار« رونقی»

اران، سوییزی و گیلمن به سوسیالیسم تردیدی وجود با آن که در تعهد شخصی ب

ندارد )سوییزی و گیلمن در دوران جنگ سرد ایاالت متحده با رانده شدن به انزوای 

ای سنگین شدند. امری که اغلب از سوی منتقدین آنها که روشنفکری متحمل هزینه

 «اد اقتصادیماز»در مناصب امن دانشگاهی بودند، نادیده و ناشناخته ماند(، مکتب 

گرایی سوسیال دموکرات و بدبینی انقالبی. این (، رفرم42گرایی)دعوتی است برای فزون

داری را در عدم هایی که منشاء تمامی اختالالت سرمایهی نظریهمکتب هم مانند همه

 :ای حاضر و آماده در اختیار داردبینند، نسخهتکافوی تقاضا می

های ی دردها. با بر سر زبان افتادن نظریهی همهتجویز ایجاد تقاضا، برای شفا 

گرایی از جمله نوع سوسیال داری، انواع رفرمتقاضامحور در تبیینِ عدم کارآیی سرمایه

داری را بتوان با شگرد ایجاد تقاضا به ای گرفتند. اگر سرمایهدموکراسی آن جان تازه

اقتصادی  -ه نظام اجتماعیتوان آن را با اصالحاتی بطور موقت ترمیم کرد، پس می

بجایی شود برای جامتین و مهربانی تبدیل نمود. بنابراین مبارزه به تالشی تبدیل می

های انسانی. که هرچند های غیرمولد و اتالف به سوی نیازمازاد )اقتصادی( از فعالیت

یسم ای است در راه هدفی با ارزش، اما لزوماً به معنای مبارزه در راه سوسیالمبارزه

 نیست. 

بدبینی انقالبی سوییزی و باران )و همین طور گیلمن( به بدبینی پیرامون 

 صاریی انحسرمایهکند. هردو کتاب ی کارگر نیز سرایت میهای انقالبی طبقهتوانایی
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ی کارگر در آمریکا دیگر در کانون تغییرات اند که طبقهحاکی از آنرونق در بحران و 

 ه قول سوییزی و باران:انقالبی قرار ندارد. ب

گرای مارکسی بدین مضمون که پرولتاریای صنعتی در نهایت پاسخ سنتی آیین»

. کارگران کننده نیستدار به پا خیزد، دیگر قانعگران سرمایهباید در انقالب بر علیه ستم

های هدهند و هستی کارگر آمریکا را تشکیل میصنعتی اقلیت رو به نقصانی از طبقه

عنوان اعضایی آنها در صنایع پایه تا حد زیادی در نظام مستحیل شده و بهتشکل 

اند. آنها دیگر همانند سو با نظام مبدل شدهکننده در جامعه و از نظر عقیدتی هممصرف

 ( 43«)زمان مارکس، قربانیان خاص نظام نیستند....

 تغییر اجتماعیسوییزی و باران، مشابه بسیاری دیگر در آن زمان، اعتقاد خود به 

ی استعمار و امپریالیسم موسوم به جهان های گرفتار سلطهرا معطوف به مبارزات کشور

وم ی جهان سی مبارزهسوم کردند. به اعتقاد آنها، احتمال تحقق سوسیالیسم در نتیجه

برای استقالل بیشتر است. اما بدبختانه تجربه نشان داد که این اعتقاد درستی نبوده 

 است. 

د نظریات سوییزی، باران و گیلمن، تنها به سبب تدوین آنها در زمان تأثیر ر 

گیری آنها در دورانی باثبات اقتصادی غیر متعارف و یا در ی کینز، یا شکلجانبههمه

 پایه است. نظریات آنها را باید دربندوباری در ابراز عقاید ناهمگون، استداللی بیجّو بی

ا هدر تطابق با واقعیت سنجید. در عین حال، مارکسیستتوانایی یا عدم توانایی 

ها از جهاتی مهم، محصوالت خاص توانند این حقیقت را نادیده انگارند که اندیشهنمی

ی سرمایهی مورد پشتیبانی کتاب ی نظریههایی که پایهاند. و اندیشهدوران خویش
توان اند. این واقعیت را میتههستند نیز مطمئناً ریشه در وقایع زمان خود داش انحصاری

 با نگاهی به آنچه که بعد از انتشار این کتاب رخ داد با روشنی بیشتری مشاهده کرد.

ی بعدی گرفتار چنان امواج پیاپی و مهارنشدنی تورم، بیکاری، اقتصاد آمریکا در دهه

را عقیم گذاران کینزی های سیاست( که ابزار44رکود، و باال پایین شدن سود، گردید)

باتی دار کرد. ثپردازان خدشهگذاشت و ابهت تمام و کمال کینز را برای بسیاری از نظریه

ی پنداشتند، دستخوش توفان دورهواضح می 1966که سوییزی، باران و دیگران در سال 

ثباتی های بیهای آکادمیک، سبک و سیاق تفسیربعد شد. در جهان مارکسیست

 (45متمایل شد.)« تحدید سود»هایی چون سوی نظریه ی هفتاد بههای دههسال
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ویکم باز در قرن بیستی انحصاری سرمایهدر ادامه به ارزیابی مناسبت کتاب 

 خواهیم گشت.

 ی انحصاریسرمایهموضوع انحصار در کتاب 

فردریک انگلس در بیست و سه سالگی، قبل از آن که همکاری خود را با مارکس آغاز 

 اقتصاد سیاسی نظرات زیر را در مورد رقابت و انحصار ارائه داد:نماید، در باب 

دانیم تا زمانی که مالکیت خصوصی در میان است، در نهایت همه چیز به می»

انجامد.... شکِل متضاد رقابت، انحصار است. انحصار غریو جنگی رقابت می

توان به راحتی می جویی اقتصادانان لیبرال.هاست؛ و رقابت فریاد مبارزهمرکانتلیست

تز نیز کاماًل توخالی است. هر رقیبی آرزویی جز به دست مشاهده کرد که این آنتی

ی خود آوردن انحصار ندارد... مبنای رقابت بر نفع شخصی است، و نفع شخصی به نوبه

شود. از سوی دیگر موجب ایجاد انحصار. به طور خالصه، رقابت به انحصار مبدل می

اند سیل رقابت را سد کرده و در حقیقت، خود موجد رقابت توانحصار نمی

 (46«)شود...می

در این رساله که از اولین آثار منتشره در اقتصاد سیاسی مارکسیستی است، انگلس 

بینی در میان باشد، پیش« نفع شخصی»ظهور غیرقابل اجتناب انحصار را تا زمانی که 

دهد: کی میان انحصار و رقابت را تشخیص میی دیالکتیکند. اما در عین حال، رابطهمی

در این «. شوددرحقیقت خود، موجد رقابت می»اما، « شودرقابت به انحصار مبدل می»

سازد: انباشت ثروت در اقتصاد فرایندی مدام را آشکار می عبارت، انگلس منطق بنیادی

د و پیدایش شود، اما وجوی مالکیت خصوصی به ناگزیر منجر به تمرکز میبر پایه

نتیجه  کند. درها هستند، ایجاد رقابت بیشتر میدیگرانی که خواهان در افتادن با انحصار

کند. و این روند تا ی رقابت، برندگان، بازندگان و تمرکزی بیشتر را ایجاد میچرخه

های دیگری متوقف نشود، ادامه خواهد یافت. به این ترتیب از نظر زمانی که توسط نیرو

رقابت و انحصار با یکدیگر ناسازگار نیستند، بلکه وحدتی پویا با یکدیگر داشته  انگلس

 ناپذیرند.و به صورت دیالکتیکی از هم جدایی
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ی دوم قرن هفتاد وسه سال بعد لنین دریافت که تمرکز جهانی سرمایه، در نیمه

آسا، به هایی غولتواند کارتلنوزدهم، به آن درجه از کمیّت دست یافته است که می

های مختلف فعالیت اقتصادی داری که بر بخشهای سرمایههایی از شرکتمعنای گروه

اند، بسازد و شروع به چنگ انداختن به های اصلی اقتصاد ملی تسلط یافتهو شاخه

 داری رشد یافته موجب:المللی کند. او خاطرنشان کرد که سرمایهاقتصاد بین

ید و سرمایه بوده که انحصار از آن پدید آمده..... آن چنان[ تراکمی در تول»...] 

ی حدود ده بانک ها و نیز سرمایهها و تراستها، سندیکاانحصار عبارت است از: کارتل

ار ها سروکهایی که خود با میلیاردی این مؤسسات درآمیخته است. بانککه با سرمایه

رقابت را از بین خیزند، د برمیها در همان حال که از رقابت آزادارند. و اما انحصار

ه سان یک سلسلگیرند و بدینبرند، بلکه مافوق آن و در کنار آن قرار مینمی

( 47« )آورند.های بسیار سخت و تند پدید میها و برخوردتضادها، اصطکاک

 ی مقاله است[]تأکید از نویسنده

 ید مهمی استداری، تأیی پختگی سرمایهآورد لنین، سوای تشخیص مرحلهدست

آزاد  که از رقابت»گذارد. انحصاری انگلس می« دیالکتیک میان انحصار و رقابت»که بر 

ی انحصاری مرحله«. گیردمافوق و در کنار آن قرار می»، اما در عین حال «خیزدبرمی

 ی انحصار بوده، در همزیستی است.رقابت که ایجاد کننده فرآیندداری با سرمایه

ت در را درس داریی سرمایهی باالترین مرحلهمثابهامپریالیسم: بهی لنین که جزوه 

به  اشگمان اشارهگرماگرم جنگی خونین، برآمده از رقابتی وحشیانه نوشته است، بی

 شدیدترین رقابت قابل تصور بوده است.

ی رقابت شدید بود که مفهوم مارکسیستی انحصار را همین فرآیند تمرکز در میانه

داری داری، مفهوم مارکسیستی سرمایهها به رأس هرم سرمایهیابی شرکتاد. دستبنا نه

های دیگر، در اندازه و حیطه و قدرت آنها انحصاری را بنا نهاد. تفاوت آنان با شرکت

 است.

داری انحصاری را اما سوییزی و باران این مفهوم را قدمی فراتر بردند: آنها سرمایه

تی ی رقابپنداشتند که موجب جایگزینی قوانین توسعهفاوت میای ماهیتاً متمرحله

 ی اینی متفاوتی از قوانینی شده که به تصور آنها مشخصهداری با مجموعهسرمایه
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را « مراعات متقابل»دیدند که مفهومی چون ی باالتر بود. آنان نظامی را میمرحله

ها شاهد بودند که قیمت نه های انحصاری نموده است؛ آنجایگزین رقابت میان شرکت

ی های عینی ارزش، بلکه با تبانی و تالش برای بیرون کشیدن آخرین سکهبا سنجه

شد. آنها های فروش، تعیین میشده با شگردی افسونسود از جیب مصرف کننده

ها چگونه نوآوری را برای جلوگیری از دیدند که اولیگارشی شرکتتناقضی را می

های موجب کاهش گذاری جدید، کند کرده و در عین حال از نوآوریهای سرمایههزینه

 (48برد.)هزینه، برای افزایش سود، بهره می

را انحرافی از مارکسیسم کالسیک  ی انحصاریسرمایهسوییزی و باران کتاب 

 شمارند:می

داری هنوز در تحلیل نهایی خود بر فرض اقتصاد رقابتی تحلیل مارکسی سرمایه»

 ( 49«)ستمبتنی ا

ی خود را دفاعی از گسست رادیکال از سنت، گسستی بر آنها بدین ترتیب رساله

آوردند. وانگهی آنها این گسستِ نهادینه در ی نفی مرکزیت رقابت به شمار میپایه

دیدند. انتقاد آنها به داری نوین میعنوان تغییری کیفی در سرمایهانحصار را به

 بها دادن به این تغییر است:به دلیل کم  هیلفردینگ نیز

ا داری، آن رهیلفردینگ به جای برخورد با این تغییر کیفی در اقتصاد سرمایه»

در قوانین اساسی مارکس در باب  کمّیهای عنوان عاملی که جرح و تعدیلبه

 ( 50-ی مقاله)تأکید از نویسنده« گرفت.آورد، در نظر میداری پدید میسرمایه

  ند:کمیان رقابت و انحصار مرزبندی واضحی ترسیم میی انحصاری سرمایه کتاب 

باید بپذیریم رقابتی که در انگلستان قرن نوزدهم، شکل مسلط روابط بازار بود، »

داری، آن جایگاه پیشین را امروزه نه در انگلستان و نه در جای دیگری از جهان سرمایه

. شرکتی در مقیاس بزرگ است که سهم عظیمی ندارد. امروزه واحد اقتصادی متداول..

 (51«)کند...ی صنعتی را تولید میاز محصوالت یک یا حتی چند رشته

 -اچ-سوییزی و باران برای آثار اقتصاددانان بورژوایی چون جون رابینسون، ای

های چمبرلین )و همچنین کینز(، به جهت تجسم بخشیدن به اشکالی که خاص شرکت

اند. اما برای درک موجه پنداشتن سزایی قائلط آنها است، اعتبار بهانحصاری و رواب
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ی سرمایهشهودی این نظریه سزاوار است که بار دیگر به دوران شکل گیری کتاب 
 ها به آن و عقاید مشابه، نگاهی بیاندازیم.جلب توجه انحصاری،

. این ی کامل ایاالت متحده بود، تحت سلطه1966داری در سال جهان سرمایه

ن کرد. ایداری عمل میعنوان قدرتی جهانی چون یک انحصار در دنیای سرمایهکشور به

داری را به اجرای کرد و کل جهان سرمایهایاالت متحده بود که دستورکار تعریف می

ها در ی معیارکرد. ایاالت متحده در آن انحصار ایده آل، تعیین کنندهآن مجبور می

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق زیر نفوذ خود بود.  های حیاتی جنبههمه

های جهانی شدند که در بازاری جنگ جهانی دوم تازه آماده میهای شکست خوردهملت

 23.6داری بود، ، قدرت پیشتاز سرمایه1910روی پاهای خود بایستند. بریتانیا، که در 

، 1966ت کنترل داشت. در سال های مالیِ آن زمان را در تحدرصد از مجموع دارایی

های مالی را کنترل درصد از مجموع دارایی 47ی کانادا( ایاالت متحده )به عالوه

 21.6کردند؛ ژاپن که در شُرُف تبدیل به یک رقیب اقتصادی جدی بود، کنترل می

 ها را در دست داشت. درصد از مجموع دارایی

 ی کامل دوته از صنعت زیر سلطهدر ایاالت متحده موارد بسیاری بود که یک رش

ی گویای چنین تمرکز شدید )و آسا قرار گرفته بود. نمونهیا سه شرکت غول

( بود که ارتباطات 52«)تلفن و تلگراف آمریکا»پیکر کاریکاتورمانندی( شرکت غول

ی تمامی در انحصار خود داشت. دررشتهمشترکین سراسر آمریکا را تقریباً به

های سفارشی یا ساخت تولیدکنندگان جز شماری اندک از خودروخودروسازی، به 

 «جنرال الکتریک»ها در آمریکا، در انحصار سه شرکت بود. منفرد، فروش تمام خودرو

« آلکوا»و  «یو اِس استیل»سرآمد چند شرکت بزرگ الکتریک و الکترونیکی بود. شرکت 

شنال اینترن»داشتند. شرکت  ( همین وضعیت را در صنایع فوالد و آلومینیم کشور53)

ترین (، بسی فراتر از هر شرکت دیگری، بزرگ54آم، -بی-)آی« بیزینس ماشینز

ی ی این واقعیات زمینههای اداری جهان بود. همهی رایانه و ماشینتولیدکننده

مساعدی برای صدور این حکم بود که نه تنها اقتصاد ایاالت متحده، دستخوش تمرکز 

لی بود کامی تمام عیاراقتصاد انحصاری کامل یا نیمهت، بلکه به نمونههرچه بیشتر اس

 پیکر جریان داشت.های غولکه در آن تنها رقابتی صوری میان شرکت
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ها شرکتی مانند جنرال موتورز از این که درآمدش از درآمد ملی بسیاری از کشور

ت، در سطوح قیمت متفاو بالید. این شرکت انواع متنوع خودرو رابیشتر است به خود می

های ها و مدلی خود در تیپکرد. هر نوع، به نوبهاز ارزان قیمت تا تجملی، تولید می

شد. هرچند که این تنوع تولیدات، ظاهری و تزئینی بود. فورد و متفاوتی تولید می

های متفاوت و با مشخصات و قیمتی مشابه عرضه های نظیر را با مارککرایسلر خودرو

 ی تبلیغات و در تالش برای جلب مشتری بود. کردند. شدیدترین رقابت در حوزهمی

عملیات مالی و  های فروش تسلیحات،جنرال موتورز فعالیت خود را به حوزه

های خارجی گسترش اعتباری، حمل و نقل همگانی، هواپیماسازی و تصاحب شرکت

د که چالشی را در برابر موقعیت تر خارجی بوهای کوچکداد. تنها به بازار آمدن خودرو

ی انحصاری جنرال موتورز، فورد و کرایسلر، پدید آورد. چالشی که جنرال موتورز از دهه

، درصدد مقابله با آن برآمد. به معنای واقعی، جنرال موتورز مثال بارز شرکت 1960

ها متیانحصاری مورد نظر سوییزی و باران بود. این شرکت به سود کالن دست یافته، ق

را تثبیت کرد، بوروکراسی عریض و طویلی را به کار گرفت، گستاخانه الگوی 

 حد و حساب برای فروش بیشتر هزینه کرد.ساالری را رواج بخشید و بیشرکت

ماه میانگین درآمد یک  5.2، قیمت فروش خودروی متوسط، معادل1967در 

 د(.ماه رسی 7.3، 2013ی متوسط بود. )این رقم در خانواده

از کتاب منعکس « پیکرهای غولشرکت»تصویری که سوییزی و باران در فصل 

بود. اما آیا آنها واقعًا  1966اند، از بسیاری جهات بازتاب جهان اقتصادی سال کرده

توان توانستند که منطق اقتصاد جدید را دریابند؟ آیا این تصویر زنده از یک لحظه را می

 داری به شمار آورد؟ رمایهی مسیر دراز مدت سنماینده

یقیناً کسانی بودند که چنین اعتقادی داشتند. جان گالن رهبر حزب کمونیست 

ی نوینی از رشد مبارزه علیه امپریالیسم و مرحله»ای با عنوان انگلستان، در مقاله

 ی انحصاری،سرمایههای فراوان از کتاب قول، با نظری تأییدآمیز و نقل«انحصار

 (55دانست.) 1969های اقتصاد بریتانیایِ سال آن را کامالً منطبق بر واقعیت هایتحلیل

 اریی انحصسرمایهاما دیگران چندان مطمئن نبودند. اوتو نِی تِن، در بررسی کتاب 

میلیون بنگاه آمریکایی  5تقریباً »...، 1964در بدو انتشار آن، متذکر شد که در سال 
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فرمایان بدون خدمات تخصصی و خویشوجود داشت )سوای بخش کشاورزی، 

پیکر مورد نظر سوییزی و باران نبودند. نِی های غولکه اکثریت آنها شرکت« کارمند(...

، های کوچککند که سود بنگاهتِن با استفاده از ارقام سوییزی و باران خاطرنشان می

های ها بوده است. و مطمئناً تمام سود شرکتدرصد از سود کل شرکت 60معادل 

ی ا انگارهپرسد که آیپیکر تعلق نداشته است. نِی تِن میهای غولشده نیز به انحصارثبت

 های اقتصاد نوین باشد؟ گر پویشتواند نمایانانحصار می

گر وجود فعالیت ی دیگری از ارقام را م. بارابانوف ارائه کرد که نشانمجموعه

( به قول او، بین 56کز انحصار بود.)های تمراقتصادی شایان توجهی خارج از حیطه

بنگاه  339400بنگاه کوچک آمریکایی منحل،  2813000، 1959تا  1951های سال

رسد که درک نقش این تغییر مالکیت داده بودند. به نظر می 342200جدید تأسیس و 

ز ای انحصاری سرمایهها در اقتصاد جدید، بخشی از داستانی است که در کتاب بنگاه

 افتاده است.  قلم

ی آنها روی بایست با وقایعی که بعد از ارائههای اقتصادی و اجتماعی را مینظریه

ی ای، بلکه بر پایهشان با اتفاقات لحظهدهد، سنجید؛ آنها را نه در انطباقمی

دهد، باید محک زد. برخی به طرزی فاحش ناساز شان با آنچه بعداً رخ میخوانیهم

 گذرند. غزش از آزمون میلشده و برخی بی

شود به چالش گرفت. های بعد این نظر را که انحصار موجب افت رقابت میدهه

سو با دیالکتیک رقابت و انحصارِ انگلس، دوران بالمنازع تسلط اقتصادی ایاالت هم

ی آنها بر بازار داخلی، با رقابت های آمریکایی و سلطهمتحده و تمرکز شدید شرکت

 المللی به لرزه افتاد.نیرومند بین

ای هدهد، از سالنشان می اقتصادِ تالطم جهانیهمان گونه که رابرت بِرِنِر در کتاب 

 های اروپایی و آسیاییامان شرکتی شصت به بعد، رسوخ فزاینده و رقابت بیاواخر دهه

ی آموز ایاالت متحده شروع شد. برنر در مخالفت با نظریهدر بازار خانگی و دست

ها و فزونی گرفتن مازاد اقتصادی، وییزی و باران، دایر بر ثبات و یا افزایش قیمتس

 کند:ی این دوره را چنین توصیف میمشخصه
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ان، شگذاری هایکارگیری کامل سرمایهتوانایی سازندگان آمریکایی در بهعدم»... 

 یها، ناشی از ورود غیر منتظرهبه علت فشار مداوم در جهت کاهش قیمت

 (57«)خصوص از خارج بود.تر، بهتولیدکنندگان کاالی ارزان

گمان در تقابل با ی قیمت، بیی موج جدید و پرتوان از رقابت در زمینهاندیشه

 گیرد. ی سوییزی و باران قرار میی اصلی نظریههسته

ی بعد، نرخ رشد اغلب رو به کاهش یا در بهترین حالت، ی سه دههتقریباً در همه

 رفت.ی قانون افزایش مازاد، ظاهراً به سوی خشک شدن مید بود. سرچشمهراک

یم ی تعمنوشته است درباره ی انحصاریسرمایهموریس داب، در نقدی که بر کتاب 

 ی لنیندهد. و اشارهداری، هشدار میی جهان سرمایهی سوییزی و باران به بقیهنظریه

 شود:ی نامتوازن را متذکر میبه توسعه

د داری بایهای سرمایهاگر دیدگاهی چنان مکانیکی، مبنی بر آن که تمام کشور»

ی داری نامتوازن سرمایهتوسعه"سان را طی کنند، حقیقت داشت، دیگر مسیری یک

ی اصلی وضعیت جهان در روزگار او بود، محلی از اعراب ی لنین مشحصهکه به عقیده"

 (58«)ندارد.

گرفت که اصلی انتقاد او از این فکر سرچشمه می یمایهجالب آن است که جان

ی مافوق انحصاری توانند بدون طی کردن مرحلههای اروپای غربی میبرخی از کشور

بطالنش در زمان خود او به اثبات  ای کهایاالت متحده به سوسیالیسم گذار کنند. ایده

ی نامتوازن توسعهها درستی آنچه را که او در مورد رسید. با این حال، گذشت سال

 خاطرنشان کرده بود، به ثبوت رساند.

 ویکم ی انحصاری در قرن بیستسرمایه

زنده بودند، اقتصاد ایاالت متحده یا اقتصاد  ی انحصاریسرمایهاگر نویسندگان 

شناختند. بیان این مطلب به معنای انتقاد از آنها نیست. جهانی امروز را باز نمی

می کند، نظااندازی که ارائه مینظر از چشمقایصی که دارد و صرفداری با تمام نسرمایه

جز چند استثنا، اقتصاددانان به زحمت برخی از تغییراتی را که پویا باقی مانده است. به

زده تابهای شگیریاند. نتیجهبینی کردهی گذشته شاهدش بودند، پیشدر پنجاه ساله
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« ملیتِ»(، 59آوری، شدت مبادله )ش فنای، نقی وضعیت تولید کارخانهدرباره

ی مالی و بسیاری تغییرات دیگر، اندیشمندان را ها، نقش و اهمیت جنبهشرکت

پردازان ترین صفت نظریهعنوان بارزهرازگاهی دچار مخمصه کرده است. فروتنی به

 اقتصادی، چه بورژوا و چه مارکسیست، باقی مانده است.

ویکم و های منتهی به قرن بیستداری جهانی، در سالسرمایهاما وجوهی چند از 

ی این قرن، به مسیر فکری سوییزی و باران، وضوح بیشتری بخشید. های اولیهسال

های های مالی و بروز کسادیهای این دوران، بازگشت تکانهترین رویداداحتماالً شگرف

 شدید بود.

گریبان اقتصاد آمریکا را  1970ی هه( که در د60«)رکود تورمی»بالی موسوم به 

شید. باران به چالش ک -گرفت نظریه و عملکرد مرسوم کینزی را بیش از الگوی سوییزی

عنوان یکی از نتایج قانون افزایش مازاد اقتصادی، سوییزی و باران بروز رکود تورمی را به

شتند، با این زمان وجود داهای دیگری که همبینی کرده بودند )هرچند واقعیتپیش

 خوان نبودند(.الگو هم

 1980ی (، از اواسط دهه61در ایاالت متحده )« اندازهای وام و پس صندوق»بحران  

ی ها موسسه، به طول انجامید. به جای آن که فروپاشی صد1990ی ی دههتا میانه

ته خگیر در نظام اقتصادی شنامالی و شتافتن دولت به یاری آنها معلول نقصی همه

گذاری تعبیر کردند. اکثر مفسران چپ یا لیبرال، شود، آن را به وجود اشتباه در سیاست

ومرج مالی پس از فروپاشی را یکسره تری بپردازند، گناه هرجکه به بررسی عمیقآنبی

ی چپ و زدایی به خوبی مورد استفادهزدایی دانستند. اتهام مقرارتمتوجه مقرارت

خواهان آماج سیاسی کاری جمهوریرفت که دوران ریگان و محافظههایی قرار گلیبرال

فتن گردانی از کینز و ررا هم، برای بیانِ روی« نولیبرالیسم»شان بود. و اصطالح مشترک

وارگی بازار، برگزیدند. اکنون برای های افسارگسیخته و اعتقاد به بتبه سوی بازار

 ما هم همین»ی آن فرا رسیده بود بگویند گرایان ایاالت متحده، لحظهبسیاری از چپ

را  1960ی ی دهه«مهارشده»ها برای بازگشت به بازارهای و آرزوی آن« گفتیمرا می

 داد.موجه جلوه می

ای، در آسیای جنوب شرقی، های منطقه، شماری از بحران1990ی در پایان دهه

 ها را گواه دیگریرخی این بحرانداری جهانی را تکان داد. بروسیه و برزیل، نظام سرمایه
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شکوفایی »به بعد( و پس از پشت سر گذاردن  1972داری )از شمردند بر این که سرمایه

ی افول درازمدت شده است. رابرت (، وارد مرحله1946-1972« )طوالنی بعد از جنگ

ویژه  یهای جهانی: گزارشعلم اقتصادِ تالطمبرنر یکی از طرفداران مهم این دیدگاه بود )
ی بحران ی جامعی درباره(. پژوهش او هرچند نظریه1950 -1998از اقتصاد جهان، 

ی نقش تشدید رقابت در برهم زدن گیری دربارهداری نیست، اما استدالل چشمسرمایه

چون ژاپن، تایوان و کند. رقابت میان مراکز جدید قدرت همداری ارائه میثبات سرمایه

های جدید و آوریآورند. فنقیمت، درآمد و سود، فشار می آلمان که در جهت کاهش

شود. صنایع ها بر سر بازار میی شرکتهای نوین ساخت، موجب تشدید مبارزهشیوه

اند، نفوذ کرده، آنها را مورد هایی که زمانی مصون بودههای نو بر بازارجدید و فرآورده

ی جلب یشی گرفتن در مسابقههای رقابتی برای پدهند و پیکارتهدید قرار می

 انگیزند.کنندگان را برمیمصرف

اناترین و تو ی انحصاریسرمایهترین حامیان کتاب قدمجان بالمی فاستر یکی از ثابت

مدافع آن، به درستی دریافت که این شدت گرفتن رقابت، چالشی است در برابر نوع 

 (62سوییزی مطرح شده است.) -انحصاری که در کتاب باران

شود. اما در حقیقت دوران رقابت در این اثر، انحصار با نبود یا افول رقابت شناخته می

انگارانه و صلب آنان از کند، گواهی است بر نفی درک سادهسختی که برنر مطرح می

 یند. بداری را در تقابل با یکدیگر میانحصار که روندِ تمرکز سرمایه و رقابت سرمایه

ای دانان آکادمیک قائل به این هستند که تمرکز و رقابت در رابطهدر حالی که اقتصاد

ی ای وجود ندارد. بررسمعکوس با یکدیگر قرار دارند، دلیلی منطقی برای چنین رابطه

 دهد. دقیق برنر هم شواهد واقعی متقنی برای این رابطه نشان نمی

که رقابت سخت یا بسا برنر هم بدان مبتالست، آن است اما اشتباه دیگری، که چه

 ناسازگار بدانیم. ایراد« انحصاری شدن»ی روند تمرکز و شدت گرفتن رقابت را با ادامه

را به دلیل آن که منحصراً به بازنمایی  ی انحصاریسرمایهفاستر به برنر که کتاب 

( 63«)پرداخته. 1950ی های خاص و زودگذر اقتصاد ایاالت متحده در دههجنبه»...

کند. بیند، اشتباه میجا است. اگر برنر فرآیند تمرکز را گذرا میکاماًل به کند،رد می

سو با نظریات سوییزی و باران بود، ، که برای مدتی طوالنی هممانتلی ریویوی ماهنامه
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ها ترین شکل آن که ادغام و تصاحب شرکتاز گذشته تا به حال روند تمرکز را در نمایان

 دهد.است نشان می

 ی اقتصادی انفجارداری جهانی در جنبشی مدام است. و مانند نسخهتصاد سرمایهاما اق

های تازه، صنایعی جدید، شناسی شناسی هرازچندگاهی نوآوریبزرگ در کیهان

 آورد. اما درمحصوالتی مبتکرانه، و همگی در رقابت شدید با یکدیگر را به وجود می

دهند، هر قتصاد جهانی را تشکیل میها که بخش اصلی اهمین حال، این اَبرشرکت

ارند. تر شدن دتر و قویپذیرها، گرایش به بزرگترها و آسیبزمان با زیر پا نهادن ضعیف

سویه مثابه روندی بسته، یکاین کج فهمی علم اقتصاد بورژوازی است که به انحصار به

ح داده است، طور که انگلس شرکند. لیکن، همانگام با کاهش رقابت نگاه میو هم

 شود و همسیر خود که رقابت هم باعث ایجاد آن میانحصار فرآیندی است کمّی با خط

های اقتصادی در دورانی که به قول برنر کند. بنابراین هرچند که واحدآن را تضعیف می

است )که هم اکنون نیز ادامه دارد(، گرایش به تمرکز دارند، « تالطم جهانی»دورانِ 

 اند )و اکنون نیز روبرو هستند(. بت شدیدی هم رویارو بودهآنها با رقا

ویکم، اقتصاد جهانی تغییرات شگرف بیشتری به خود دید: سقوط اول در قرن بیست

های اقتصاد جهانی را که نسبتاً به ایاالت متحده محدود ماند، سقوط بعدی که پایه

مابین این دو و بعد از آنها تر رکود و ضعف اقتصادی که های طوالنیلرزاند، و دوران

چنان آشفتگی و تزلزلی در اقتصاد به وجود روی داد. در شانزده سال اول قرن حاضر، آن

 سابقه بوده است. آمده که از زمان بحران بزرگ بی

 ی گذشته را اوجشویم که یک و نیم دههی نزدیک، وسوسه میبا نگاهی به گذشته

شکوفایی بعد از »ضاع نسبت به دوران به اصطالح برنر، یا وخامت او« تالطم جهانی»

 بدانیم.« جنگ

هراسی را پدید آورد که بعد از بحران بزرگ  2007-2008های سقوط اقتصادی سال 

های شده، بزمان در شرایط حضور تورمی مالیم، بیکاری کنترلسابقه بوده است. همبی

کنندگان(، فزونی مصرفرو به افزایش مسکن، رشد مصرف )همراه با افزایش بدهی 

ی مؤسسات مالی و هرج و مرج ناشی از ها؛ بروز ناکامی گستردهگرفتن ارزش دارایی

گیر کرد. ی اقتصاددانان و مفسران امور اجتماعی جریان غالب را به کلی غافلآن، همه

 بینی نکرده بودند، بهاغلب اقتصاددانان چپ و لیبرال نیز که این مصیبت را پیش
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، یا ایدئولوژیک «(قماربازی»، یا ذهنیت «طمع زیاده از حد)»شناختی ای روانهتوجیه

که آنزدایی( یا فنی )مهندسی مالی( روی آوردند، بی، سیاسی )مقررات«(نولیبرالیسم)»

 داری جستجو کنند.علت بحران را در منطق سرمایه

پناه بردند، اما  پردازان تقاضامحور از روی عادت و استیصال دوباره به کینزنظریه

تقریب، علت سقوط اقتصادی را عدم کفایت تقاضا نشان دهند. شک نتوانستند حتی به

نیست که پس از شروع بحران، تقاضا سقوط کرد، اما آنها در پی یافتن کمبود تقاضایی 

ها برای بهبود بودند که مقدم بر بحران بوده و موجب بروز آن شده بود. گرچه کینزی

ی القول بودند، ولی نزدیک به یک دهه معالجههای تقویت تقاضا متفقرودر تجویز دا

 مالی به روش کینز نتوانست اقتصاد جهانی را احیا کند.

یل خصوص در آغاز بحران، به تحلگروه اندکی از اقتصاددانان با گرایش مارکسیستی، به

رگرای نیکی و تقدیبندی نسبتاً مکاگرایش نزولی نرخ سود بازگشتند. اما از حد فرمول

با  هسرمایهنریک گروسمان و پل ماتیک فراتر نرفتند. شرحی که مارکس در جلد سوم 

دهد، مطمئناً دارای بینشی عمیق است، اما مند نرخ سود ارائه میفرض کاهش نظام

که  هاییگویی به چالشعنوان راهنما تلقی کرد و نه فرمولی برای پاسخباید آن را به

دار برای حفظ سودآوری در عین انباشت روزافزون سرمایه، با آنها مواجه هی سرمایطبقه

عنوان گرایشی پیچیده و عنوان قانونی آهنین بلکه بهاست. این تحلیل را نه به

کننده باید در نظر گرفت. هرچند که برای درک علت بحران اقتصادی، این محدود

 تحلیل نقش کلیدی خود را حفظ کرده است. 

ودند، بی انحصاری سرمایهشده در کتاب برای کسانی که تحت تأثیر نظریات مطرح

ها و بحران مالی پس از آن را کامایجاد مشکل کرد. سقوط دات 2007-2008بحران 

ثبات  یی تجربهی پیشنهادی سوییزی و باران توضیح داد. بر پایهشد با نظریهنمی

شده، رکودی داری انحصاریجدید سرمایه ظاهری پس از جنگ، رکود مبدل به هنجار

ی جذب مازادِ اقتصادی انحصار به هر طریق ممکن و قابل تصور، که حتمیت آن نتیجه

ی تجویزی آنان، توجیهی برای فروپاشی در اتالف غیر عقالیی، بود. اما نظریه از جمله

 داد.مقیاس بحران بزرگ ارائه نمی



 

 

 «ی انحصاریسرمایه»ارزیابی انتقادی  832

برای نجات آن، مفهوم نتلی ریویو مای وفاداران ]این نظریه[ در مجله

( را به میان آورده و آن را با این نظریه پیوند دادند. مطابق نظر آنها، 64«)گراییمالی»

بود. در واقع افزایش درصدی سهم « گراییمالی»ی مستقیم نتیجه 2007-2008بحران 

صد باالتری در 1980ی ی مالی در درآمد ناخالص ملی مشهود بود، و از اوایل دههشاخه

از سود عاید این بخش از اقتصاد شده بود. اما تالش برای تشریح بحران تنها به صرف 

شود که این گرایش چگونه موجب سقوط پذیرش این گرایش به این پرسش منجر می

تر ررنگیابی کرد؟ نقش پای را ریشهتوان پدیدهشد. چگونه با کاربرد عبارتی توصیفی می

گیرد؟ و ارتباط آن با قانون افزایش ی انحصاری قرار میی سرمایهیهمالیه در کجای نظر

 مازاد اقتصادی چگونه است؟ 

لی تر از گروه مانتی جمعی گستردهرا که مورد استفاده« گراییمالی»توان اصطالح می

محتوا دانست برای ای ابداعی و بیریویو قرار گرفته، مورد تردید قرار داد و آن را واژه

که حجابی است برای « سازیجهانی»تر ی قدیمین کردن ابهام نظری، مشابه واژهپنها

 ای که درک اندکی از آن وجود دارد.پوشاندن پهنه

شود اشاره به مشکل بس بزرگتری به مطرح می« گراییمالی»ای که توسط اما مسأله

 وییزی ودارد. مطابق نظر مشترک س ی انحصاریسرمایهدر کتاب « اتالف»نام سبد 

 باران:

« ( از راه اتالف3گذاری؛ و باالخره ( سرمایه2( مصرف؛ 1مازاد اقتصادی از طرق : »... 

 (65جذب است.)قابل

ده شهای تعریفداری بدون بحران ادامه یابد )با فرض محدودیتو برای این که سرمایه

 ائمًا پر شود.گذاری، و رشد مداوم انباشت(، سبد ضایعات باید دبرای مصرف و سرمایه

سوییزی و باران اتالف و نابخردی را در مخارج  ی انحصاری،سرمایهدر زمان انتشار کتاب 

خصوص تبلیغات، خدمات مالی، و دولت، یافتند. نظامی، تالش برای جلب مشتری، به

ری دای سرمایهاما به راستی این درک درستی از آن نهادها، فعالیت و نقش آنها در جامعه

یابنده است ؟ آیا توصیف آنان یا نقش اصلی آنها دفع مازاد اقتصادی افزایشاست؟ آ

های پس از انتشار آن کتاب کمکی عنوان مازادخوار به درک ما از کارکرد آنها در سالبه

 کرده است؟ 
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های نظامی ی امپراتوری ایاالت متحده و هزینهکرد پروژهطور مثال امروزه عملبه

ها داری در جهان است. در عین حال، آن هزینهاقتصاد سرمایه ملزوم آن ضامن ثبات

 اند.ی منابع مطمئن سودآوری، در بطن نظام جای گرفتهمثابهبه

چنان در بافت فرهنگی تنیده و در سازوکار تالش برای جلب مشتری هم آن 

سودآفرینی قرار گرفته که مشابه حمل نقل و توزیع در گذشته شرط اساسیِ تحقق 

 رود.دله به شمار میمبا

گذاران رسد که رشد دولت کند شده است. سیاستدر سوی دیگر اما به نظر می

ی سطوح، هدف های دولت را در همهداری از هر قماش که باشند، کاهش هزینهسرمایه

 اند. مشترک خود قرار داده

ذاری گهی سوییزی و باران به امکان رشد برخاسته از سرمایبه همین ترتیب، نظریه

جمهوری  ی انحصاری،سرمایههای پس از انتشار کتاب دهند. در سالهم کم بها می

 داری جهانی پیوسته،خلق چین و همچنین جمهوری دموکراتیک ویتنام، به بازار سرمایه

اند. فروپاشی سوسیالیسم در اروپای گذاری عظیمی را به خود جذب کردهو سرمایه

های داری افزوده است. بازارای را به نظام سرمایهر تازهپذیشرقی نیز عناصر سرمایه

د، هزینه در رقابت با یکدیگرنعنوان تولیدکنندگان کمنیز که به« نوظهور»موسوم به 

گذاری مازاد کنند. هر محل برای سرمایهسرمایه )مازاد( را به سوی خود جلب می

 شود.رف میی خود تبدیل به محلی برای افزایش مصاقتصادی به نوبه

ی بخش مالی در اقتصاد ایاالت امروزه شناخت و تبیین درست نقش گسترش یافته

ویکم های دیگر، عامل مهمی در درک بحران قرن بیستمتحده، انگلستان و کشور

ی سرگردان بود که در محیطی که بازار سرمایه از خواهد بود. در حقیقت این سرمایه

دهی و گشت و نهایتًا به سوی وامقبول میازدهی قابلحد وفور گذشته بود، به دنیال ب

 های جهانی شد. معامالتی قماری کشیده شده و موجب سقوط بازار

های دستمزد در کانونهزینه و کمای که در پی فوران تولید کمانباشت افسارگسیخته

ی در یدهای تولجدید تولیدِ آسیا، اروپای شرقی و آمریکای التین )در حالی که کانون

اروپا و آمریکا نیز زیر فشار رقابت تمامعیار برای دستمزد کم بودند( پدید آمد، موجب 

تواند از های مالی گردد. اما از آن جا که سرمایه نمیی بازارشد که سیل سرمایه روانه
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گذاری در چون )سرمایههای پرخطرتری همگذاریحرکت باز ایستد، به سوی سرمایه

 های مهندسی مالی کوچ کرد.های مسکن و شیوهوام های نوپا،شرکت

نباشت ویکم از این نظر که ای علت بحران قرن بیستبینی سوییزی و باران دربارهپیش

 ی پیش از سقوطگذاری مولد را در دورهافسارگسیخته و سیل سرمایه، مصرف و سرمایه

توان ازاد روزافزون را نمیالشعاع قرار داد، درست بود. به زبان آنها، متحت 2008-2007

داری گذاری تولیدی متعارف کرد. اما منطق سرمایههمیشه جذب مصرف یا سرمایه

گرچه ممکن است از دیدگاهی اجتماعی، غیرعقالیی قلمداد شود، ولی اتالف بدون سود 

گاه که با محدودیت در وقفه در پی کسب سود است؛ و آندار بیتابد و سرمایهرا برنمی

تردید درصدد گذاری مولد روبرو شود، بیهای متعارف سرمایهیتموقع

های غیر متعارف و حتی انگلی خواهند رفت. این همان بینشی است که گذاریسرمایه

 شود:ی مارکس بیان میدر گفتاورد آمرانه

( شاید به این 66« )انباشت کنید! انباشت کنید! این است سیرت موسی و پیامبران»

 بهای الزم داده نشد. ی انحصاریسرمایههشدار در کتاب 

ی ی بحران مارکسیستویکم و ارتباط آن با نظریهی علل بحران در قرن بیستدرباره

ی سرمایهی کتاب توان بیشتر سخن گفت، اما این بحث، ما را از بحث دربارهمی
ی جامع و فراتر خواهد برد. کافی است همین قدر گفته شود که هر نظریه انحصاری

 حدوحساب را در نظر بگیرد، مفهومیداری به انباشت بیمانعی باید گرایش ذاتی سرمایه

 های دیگری خواهد بود. که موضوع بررسی

یزی ی آن است. سویبینانهدیکافق دید نز ی انحصاری،سرمایهدلیل انتقاد ما از کتاب 

ای که داری را منعکس کردند. اوج دورهای غیرمعمول از مسیر سرمایهو باران لحظه

ی بعد از نامد. از نظر پیکتی، دوره( می67« )ی پرشکوهسالهسی»توماس پیکتی آن را 

 ای استثنایی در سیر صعودی مداوم منحنی نابرابری است، کهجنگ جهانی دوم، وقفه

داری ایاالت متحده رنگ شده بودند. سرمایهداری کمهای بارز سرمایهطی آن مشخصه

طور داری قبل از جنگ بود، و همینبسیار متفاوت از سرمایه 1960ی در اوایل دهه

اه های پیکتی و تاریخ متأخر گومتفاوت با آنچه که بعداً به آن تبدیل شد. مجموع یافته

ی سوییزی و باران تنها در آن است که این نظریهقاطعی است بر آن که نقص 
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قرن  داریای استثنایی در مسیر سرمایهتحسین خود از دورهنویسندگان دریافت قابل

 اند.های دیگر عمومیت دادهدورانبیستم را به 
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 ههایی از این دست کواقعیت؛ گیرندزندگی را نادیده نمی هایواقعیتها آنارشیست

خاص از زمان، فراوانی یک کاالی خاص زیاد است و تمایل زیادی  یدر یک لحظه

کنیم که افراد برای مصرف و یا استفاده از آن وجود دارد. در ضمن انکار هم نمی

 «عرضه و تقاضا»حال، منظور از های مختلفی دارند. بااینمختلف، منافع و سلیقه

ه این فرمول، کیفیت اقتصادی عمومی، بمباحثات این نیست. اغلب در معموالً 

و همچنین برخی از اش بنیادیهای شود که واقعیتای خاصی داده میاسطوره

ر، نابراب یکه، در یک جامعهگیرد. حداقل ایننظریه را نادیده می ناسازگارپیامدهای 

رفته گابزار توزیع نیست؛ زیرا تصمیمات به نفع اغنیا کارآترین ، «قانون عرضه و تقاضا»

 د.شومی

؛ شودلحاظ تخصیص منابع کمیاب تا جایی که به عرضه و تقاضا مربوط می از

و توزیع کاالهای ضروری برای کسانی که به  تولید ضرورتخوبی از ها بهآنارشیست

آنارشیستی  یها نیاز دارند، آگاه هستند. اما سؤال این است که در یک جامعهآن

روند؟ قضاوت در ارزشمند به هدر نمی شوید که نیروی کار و موادگونه متوجه میهچ

مواد مشخصات فنی را  یشود؟ اگر همهگونه انجام میهترین ابزار، چمورد مناسب

دهند؟ اهمیت گونه از میان مواد مختلف، انتخاب خود را انجام میهدارند، افراد چ

 اسلفون در مقایسه بمثاًل است؟  گونهچهبرخی از کاالها نسبت به سایر کاالها 

 یک باید تولید شود؟ترتیب، کداماینقدر اهمیت دارد و بهههای جاروبرقی چکیسه

 د. ازدهها به چنین سؤاالتی پاسخ میکنند که سیستم آنطرفداران بازار ادعا می

داری، چنین ، بازار غیرسرمایه«همکاری متقابل»های نظر فردگرایان و آنارشیست

تفاوت  1شده،تمامات مذکور، بین قیمت بازار و قیمت دهد. اطالعاطالعاتی را نشان می

ها بر اساس این اطالعات، واکنش نشان خواهند داد. پاسخ شود. افراد و تعاونیقائل می

داری را رد سرمایهگرا که حتی بازارهای غیرهای جمعها و آنارشیستکمونیست

هایی زار به چنین پرسشها معتقدند که گرچه باتر است. این آنارشیستکنند، سادهمی

دهد های غیرمنطقی و غیرانسانی انجام میدهد؛ اما این کار را با روشپاسخ می

                                                      
1 cost price 
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توان فرض کرد داری درست است، نمیویژه در مورد سرمایهکه این موضوع به)درحالی

گرایان داری وجود نخواهد داشت(. سؤال این است که: آیا جمعکه در بازار پساسرمایه

ها پاسخ توانند به چنین سؤاالتی پاسخ بدهند؟ بله آنهای کمونیست مییستو آنارش

 دهند.می

کنند. این رد کردن، اغلب تا گرا و کمونیست، بازار را رد میهای جمعآنارشیست

گونه که دیوید شویکارت سوسیالیست ریزی مرکزی داللت دارد. آنحدودی بر برنامه

ت سود، مصرف منابع و فنون تولید را تحمیل نکنند؛ اگر مالحظا»گوید، ، میگرابازار

مرکزی باید این کار را انجام دهد. اگر سود، هدف یک سازمان تولیدی مدیریت گاه، آن

علیه ] (.یهای مصرفگاه هدفش بایستی بازده فیزیکی باشد )ارزشنباشد؛ آن

های پیوندکند. الزم نیست تا حال، شویکارت اشتباه می[. بااین86، ص داریسرمایه

مراتبی هها، سلسلافقی مبتنی بر بازار باشد. ضرورتی ندارد تا همکاری بین افراد و گروه

ضمنی این توضیح این است که فقط دو راه برای ارتباط با دیگران وجود  باشند. داللتِ

مراتب )شیوه دولت، ارتش یا محیط کار نقد( یا با سلسله )صرفاً با پول زوریا به -دارد

شوند؛ مانند دوستی، های دیگری نیز به هم مربوط میداری(. اما مردم به روشسرمایه

ک توانید به دیگران کمهای متقابل و غیره. بنابراین شما میعشق، همبستگی، کمک

ام تور داده شود تا این کار را انجکه به شما دسها وابسته شوید؛ بدون اینکنید یا به آن

ما همیشه این کار را انجام  --پرداخت پول نقد برای انجام این کار  یوسیلهدهید یا به

توانید باهم کار کنید، زیرا با این کار به خودتان و شخص دیگر سود دهیم. شما میمی

 ست.آزاد ا کمونیستى است که کمک متقابل و توافقواقعى  یرسانید. این شیوهمی

یده ای را ناداتفاق روابط موجود در هر جامعه به قریب بنابراین، شویکارت، اکثریتِ

یک پیوند افقی بین دو فرد خودمختار است و  کششمثال، عشق/عنوانگیرد. بهمی

 ها معتقدند که استداللشود. بنابراین، آنارشیستمالحظات سود وارد این رابطه نمی

ت؛ زیرا قادر به تشخیص این نیست که استفاده از منابع و فنون شویکارت ناقص اس

توان برحسب نیاز بشر و توافق آزاد بین بازیگران اقتصادی، بدون سود و تولید را می

ما باید به  ییا فرمان مرکزی سازمان داد. معنای این سیستم این نیست که همه

کنیم ن معنی است که قبول میممکن(. در عوض، به اینای ییکدیگر عشق بورزیم )آرزو
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 کنیم که افرادعنوان افراد برابر(، اطمینان حاصل میکه با همکاری داوطلبانه ما )به

مند گذاری منابع و کار، بهرهتوانیم از مزایای به اشتراککه میمانیم و اینآزاد باقی می

مدیریت شده و -خودشده، کار کاری کوتاه یمثال، یک روز و هفتهعنوانشویم )به

دیگر، عبارتشرایط کاری امن و بهداشتی و انتخاب آزاد محصول از کل جامعه(. به

 رود.داری فراتر میسرمایه یجامعه محدود و ویرانگر پرستیمنفعت شخصی که از خود

ها به دالیل آن --شوندهای افقی، به معامالت بازار محدود نمیپیوندتوافق آزاد و 

 طور که جورجها این موضوع را قبول دارند. همانیابند و آنارشیسته میمتعددی توسع

 گوید:بارت می

حاال بیایید تصور کنیم که شورش عظیم کارگران رخ داده و در این شرایط، اقدام »
توان تصور کرد که بعضی از مردان زند. آیا نمیهاست که حرف آخر را میمستقیم آن

ند و کننان موردنیاز را تهیه  قرصزود فهرستی از یلی در خیابانی گرسنه شوند و خ
؟ آیا مشکلی در این فرض وجود دارد که ببرند است شانآن را به نانوایی که در اختیار

دانند یمپیشاپیش ست، مقدار نان الزم پخته خواهد شد؟ نانوایان فهربعد بر اساس این 
رای مردم خیابان موردنیاز است. ب دستی و کامیون برای ارسال نانتعداد چرخکه چه 

ها را از این موضوع مطلع ها و رانندگان کامیوندستیحال اگر نانوایان، صاحبان چرخ
کنند؛ آیا این کار حداکثر تالش نانوایان برای تأمین وسایل نقلیه نیست... اگر.. 

ها نران آ]برای پخت نان[ الزم داشته باشند... نجا تری میز کارتعداد بیش]نانوایان[ 
ا از در اینج –یابد پایان ادامه میدور بیاین را تأمین خواهند کرد ]و غیره[... بنابراین 

 نیروی "نیاز "های مذکور اطمینان وجود دارد؛ زیرا وابستگی متقابل و متعادل طرف
این کارهاست... به همین ترتیب است که هر فرد آزاد برای  یمحرک در پشت همه

 [ش]و خواهران برای زندگی الزم است، به برادرانآالت و همه آنچه تولید نان، ماشین
وابسته است. این فرد، هیچ محرکی جز امیال خود برای بهره بردن کامل از زندگی 

 کندمیایر مؤسسات همکاری و با س 1ای آزاد و خودکفاستندارد. بنابراین هر مؤسسه
دهد. هیچ شود؛ زیرا با این کار، امکانات خود را گسترش میها میو وارد توافق با آن

ای وجود ندارد؛ اما ساختار کامل مورد کنندهدولت مرکزی استثمارگر یا تحمیل

                                                      
1 self-contained 
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 ایها وابسته به کل هستند... چنین جامعهگیرد، زیرا هر یک از بخشپشتیبانی قرار می
 های خودترین آرمانست و با همان سرعتی که به بزرگگوپاسخهای مردم به خواسته
چنین متغیر های کند. شکلخود را نیز تأمین می یدهد، نیازهای روزمرهپاسخ می

 [19-17، صص انقالب آنارشیستی] «ای، تعابیر گذرایی از انسانیت خواهد بود.جامعه

 

برای اتخاذ تصمیمات مولد، الزم است بدانیم که دیگران به چه چیزی نیاز دارند. 

های جایگزین موجود، به عالوه بر این، برای برآوردن این نیازها و ارزیابی گزینه

توزیع اطالعات بین  برسرِاطالعات نیاز داریم. بنابراین، این موضوع، سؤالی است 

العاتی که اغلب، به دلیل نابرابری در منابع )در کنندگان؛ اطتولیدکنندگان و مصرف

است که اهمیت دارد و این امر بازار  «تقاضای مؤثر»آیند؛ بازار نیازها به حساب نمی

طور فعال آن را بلوکه کند )بهها را پنهان میبازار آنکند( را به نفع ثروت منحرف می

، تا حدودی درباره این شبکه کند. در بخش آخرکند( و یا به تحریف آن اقدام میمی

از اطالعات بحث خواهیم کرد. در این بخش، بر اساس ارزش مصرف، روشی را برای 

یم دهکنیم. عالوه بر این، نشان میمواد مختلف، فنون و منابع معرفی می یمقایسه

 ، تولید وموجودی انبارگیری، الزم است تا نوسانات فعلی در که در هنگام تصمیم

 در نظر گرفته شود. مصرف نیز

برای نشان دادن تغییرات نسبی در کمیابی یک کاالی مفروض، بایستی مشخص 

 یاین شاخص، کاربران بالقوه توان شاخص کمبود نامید.کنیم که چه چیزی را می

ر. گیرد یا خیکند که آیا تقاضای این کاال بر عرضه پیشی میاین کاال را آگاه می

ثر طور مؤبهتصمیمات خود را در پرتو تصمیمات دیگران  بنابراین، آنان ممکن است

 یتواند به شکل درصد باشد که رابطهند. برای مثال، این شاخص میکنتعدیل 

ای دهد. بره شده برای یک کاال را با مقدار واقعی تولیدشده، نشان میارائهای سفارش

یا  ٪101معادل اش دارد، مقدار شاخصی مثال، کاالیی که تقاضایی بیش از عرضه

کند تا شروع به جستجو برای باالتر خواهد داشت. این مقدار کاربران بالقوه را آگاه می

 قماین ر سندیکاها یمهجویی کنند. برای هجایگزین آن کنند یا در مصرف آن صرفه
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و  «ملی»ای، سطح منطقههر صنعت در در  یافتهم تعمیمرقعنوان یک کمیابی، به

 داشت. غیره وجود خواهد

توان مشاهده کرد که یک کاالی خاص، تقاضای باالیی دارد و بدین ترتیب، می

. خواهند دادسفارش بنابراین فقط تولیدکنندگانی که واقعًا آن را الزم دارند، آن را 

لبته شود. امؤثری می یکنیم که از منابع، استفادهبدین ترتیب، اطمینان حاصل می

مناسبی از کاالیی خاص، از  1دارمیانمنظور حصول اطمینان از وجود سطح به

شود. این موضوع ممکن است استفاده می دفترداریسازی و دیگر فنون اساسی ذخیره

 عنوانبهاز آن و  منجر شودبرخی از کاالهای در حال تولید،  ی بیش از حدعرضه

یی به تغییرات غیرمنتظره در تقاضای کل کاالهای مذکور وگپاسخای برای ذخیره

هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی کار  داریمیان. این سیستم استفاده کرد

هایی مملو از مواد خام و کاالهای انبارها و فروشگاه سندیکاهااست که  روشنکند. می

زایش یی به افگوپاسخای ها برتوانند از آنتولیدشده بالاستفاده خواهند داشت که می

غیرمنتظره در تقاضا استفاده کنند. در صورت اختالل غیرمنتظره در عرضه، 

های خود را که مملو از کاالهاست، ها و غیره، فروشگاههای جمعی، بیمارستانفروشگاه

 خواهند داشت.

داری معمول است. تفاوت بین تقاضای واقعی و تقاضای این روش، حتی در سرمایه

ها نیز شود. امروزه، شرکتظاری، توسط تغییرات ناخواسته موجودی، جذب میانت

هایی یی به نوسانات شدید تقاضا، ظرفیت مازاد دارند. چنین سیاستگوپاسخمنظور به

در آنارشیسم هم ادامه خواهد داشت. فرض بر این  2مازاد،حفظ انبارها و ظرفیت  برای

ها، نیازی به تعدیل ظرفیت را حس ای آنهو کنفدراسیون سندیکاهااست که اگر 

رو، در واکنش به تغییرات تقاضا و برای کنند، مایل به انجام این کار هستند. ازاین

خواهد ها ناطالعاتی که برای چنین تعدیلی الزم است، نیازی به تغییر قیمت یتهیه

داری تغییر در مق عنوانتغییر در تقاضا، ابتدا به»بود. دلیل این موضوع این است که 

                                                      
1 buffer 
2 spare capacity 
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 1،شود ]و یا در سیستم بدون پولهای موجود فروخته شود، آشکار میکه باید با قیمت

ها مصرف شود[. به همین دلیل، تغییر تقاضا در تغییر موجودی انبارها یا سفارش

 خوبی هستند که بسیارهای نشانهها یا شود. چنین تغییراتی، شاخصمنعکس می

ر د اند. اگر ثابت شود که تغییرشده تقاضا و جریان خروجیتعادل بین موجب عدم

 انبارهایشموجودی شود که می است؛ واحد تولیدی متوجه مییتقاضای محصوالت، دا

ها طوالنی شده یا موجودی انبارهایش زیاد شده و رو به کاهش گذاشته و سفارش آن

 یدر تقاضا، برای تهیه اند... بنابراین، در واکنش به تغییراتها کاهش یافتهسفارش

پت ] «اطالعات در مورد ضرورت تعدیل ظرفیت، نیازی به تغییرات قیمت نخواهد بود.

 [242، ص. ریزی اقتصادیدموکراسی و برنامهدوین، 

تغییرات  مدیریتهای آنان، برای ها و کنفدراسیون، جمعسندیکاهابنابراین 

ایجاد خواهند کرد. کشورهای  دارمیاننشده در عرضه و تقاضا، انبارهای بینیپیش

 واحوالمتحده آمریکا برای جلوگیری از تغییرات در اوضاع داری مانند ایاالتسرمایه

بازار محصوالت کشاورزی و دیگر مواد خام استراتژیک که موجب نوسانات ناگهانی 

کنند. پل دیویدسون؛ نیز استفاده می شوند، از این نوع انبارهاو تورم می 2قیمت نقدی

. در شوداقتصاددان پساکینزی، معتقد است که این امر موجب ثبات قیمت کاالها می

 یاصلی دورنمای رشد اقتصاد یجنبه»، چنین ثباتی 1972 تا 1945های بین سال

های جمهور آمریکا، این برنامهرئیس ،نیکسون .«اقتصاد جهانی بود یسابقهبی

رات که اث انجامید «نوسانات شدید قیمت کاال»را برچید. این امر به  دارمیان یمنطقه

[. مجدداً، 115 و 114، ص اقتصاد پساکینزیمنفی جدی اقتصادی داشت. ]مباحثات 

ه مدت عرض، برای ایجاد تعادل در تغییرات کوتاهیی آنارشیستزیاد، جامعه احتمالبه

مدت استفاده خواهد کرد. با کاهش نوسانات کوتاه اردمیانو تقاضا، از این نوع سیستم 

گمراه  سندیکاهایابند؛ زیرا گذاری بد، کاهش میکاال، تصمیمات سرمایه یعرضه

های بازار، گیری، قیمتداری که در زمان تصمیمشوند )مثل نظام سرمایهنمی

 .شوند(ازحد باال یا خیلی پایین میبیش
                                                      
1 moneyless 
2 spot-price 
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شود تا اطالعات مربوط به فایده موجب می-هزینهاین موضوع، همراه با تحلیل 

سرعت در سراسر کل سیستم، گسترش بیابد و تغییرات درون اقتصاد بدون پول، به

گیرندگانی را که اکثرشان چیزی در مورد علل اصلی این تغییرات تصمیم یهمه

لوم تا معدهد اجازه می سندیکادهد. این اتفاق، به یک دانند، تحت تأثیر قرار مینمی

رای تر آن منبع را بکند و درنتیجه بیشکند که چه کاالیی حداقل منابع را مصرف می

های نسبی یا کمبود(. عالوه بر این، مثال، هزینهعنوانگذارد )بهدیگر کاربردها باقی می

که چه منابعی برای ساخت آن کاال به کار این ی، دربارهسندیکااین موضوع به آن 

 د. حال بدونکنمیاطالعاتی ارائه (، آن های مطلق درگیرمثال، هزینهعنوانروند )بهمی

 ریزی مرکزیمثل اقتصاد برنامه «چیزدانهمه»که الزامی از سوی یک نهاد مرکزی این

شوند. ربط مبادله میافراد ذی یلنینیستی وجود داشته باشد، اطالعات مربوطه با همه

اند که احتماالً هیچ نهاد مرکزی ت که متوجه شدههای طوالنی اسها مدتآنارشیست

ا تولید ت را در اختیار داشته باشدتمام اطالعات پراکنده در سراسر اقتصاد  نیستقادر 

دهی کند. اما اگر چنین نهادی اقدام به انجام این کار کند، بوروکراسی را سازمان

مؤثری کاهش داده و طور گیرندگان را بهحاصل، مقدار اطالعات در دسترس تصمیم

 شود.کند و بنابراین باعث ایجاد کمبود و ناکارآمدی میاثر میبی

کند؛ اجازه دهید مثالی از کار می گونهچهبرای درک این ایده که این سیستم 

طور تغییر در صنعت مس را مطرح کنیم. بیایید فرض کنیم که یک منبع مس به

 افتد؟برای مس افزایش یابد. چه اتفاقی می که تقاضاغیرمنتظره از بین برود یا این

، سندیکاهامس خواهد شد. هر یک از  یاوالً تفاوت اولیه، موجب کاهش ذخیره

های مس را لحاظ درخواست یکنند تا تغییرات غیرمنتظرهاین ذخیره را حفظ می

 مدت در عرضه یا تقاضا کمککرده باشند. این موضوع به از بین بردن تغییرات کوتاه

س مس با افزایش تقاضای م یتولیدکننده سندیکاهایطور طبیعی، کند. ثانیاً بهمی

شان را ها و محصوالتبنگاهشاخص کمیابی آن شوند. این امر بالفاصله مواجه می

دهنده قدری تولید )نشان %95دهد. برای مثال، ممکن است شاخص از افزایش می

دهنده افزایش تقاضای مس نسبت )نشان %115ازحد نسبت به تقاضای فعلی( به بیش

ت )به همراه مشکالشاخص کمیابی به سطح فعلی تولید( رشد کند. این تغییر در 

قبول کنند(،  مس که سفارش یتولیدکننده سندیکاهایموجود در راه پیدا کردن 
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خود، به  ینوبهشود. این موضوع بهمی سندیکاهاگیری دیگر های تصمیموارد الگوریتم

ه توانند بمی سندیکاهامثال، عنوانشود. بهمیمنجر  سندیکاها های آنتغییر برنامه

ن است تری دارند، باشند یا ممککنندگانی که شاخص کمیابی پاییندنبال دیگر تأمین

ها به منبع کارآمدتری برای جایگزینی برای مس مورداستفاده قرار گیرد؛ زیرا آن

 اند.هشداستفاده، تبدیل

زودی این کند و بهترتیب، درخواست برای محصوالت مسی افت میاینبه

ها، صرفاً انعکاسی از نیازهای واقعی مس است )این تقاضاها، جایگزینی برای درخواست

د )که شوکنونی می یمس ندارند(. این موضوع، منجر به کاهش تقاضا نسبت به عرضه

راین (. بنابدهدآن را نشان می انبار دارمیانطح رای حفظ سب سندیکاهاسایر  درخواست

های کلی به سراسر اقتصاد ارسال شده که مس )نسبتاً( کمیاب شده و طرح یپیام

صمیمات گونه تریز مرکزی ایناند. هیچ برنامهدر پرتو این اطالعات، تغییر کرده سندیکا

ازاری بسیستم غیرپولی الزم نیست. ما یک را نگرفته است و برای تسهیل آن هیچ 

 خودمختار داریم. هایکمونغیرمتمرکز، مبتنی بر توزیع رایگان محصوالت بین 

این تغییر  به گونهچهکند که تر، این پرسش خودنمایی میبا نگاهی به تصویر کالن

مس و  سندیکاییشود. فدراسیون مس واکنش نشان داده می تقاضایدر عرضه/

یع، جلسات منظمی دارند و پرسش در مورد بین صنا سندیکاییهای فدراسیون

ین به ا گونهچهها باید در نظر بگیرند که شود و آنتغییرات وضعیت مس مطرح می

تغییرات واکنش نشان دهند. بخشی از این موضوع، تعیین این مطلب است که آیا این 

اشی از ن مدت )مثالً مدت و یا بلندمدت است. تغییر کوتاهزیاد، کوتاهاحتمالتغییر به

حال، گذاری جدید ندارد. بااینریزی برای سرمایهمعدن( نیاز به برنامه ای درسانحه

 سندیکاییهای جدید ناشی از محصول جدیدی که تغییرات درازمدت )مثل درخواست

گذاری رود( ممکن است نیازمند سرمایهبه اتمام میزد یا معدن موجود روسامیدیگر 

در پرتو تغییرات،  سندیکاهاتوانیم انتظار داشته باشیم که هماهنگ باشد )می

آالت جدید برای گذاری در ماشینهای خود را اجرا کنند؛ برای مثال، با سرمایهبرنامه

با  برابر ز این طرح تقریباًانتظار اافزایش تولید(. اگر تغییرات موردتولید مؤثرتر مس یا 

گاه نیازی به اقدام فدراسیون نیست. درازمدت باشد؛ آن یشدهبینیتغییرات پیش
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گذاری در ها این کار را انجام دهند؛ بعد ممکن است نیاز به سرمایهحال، اگر آنبااین

گذاری جدیدی در مقیاس بزرگ در صنعت الزم معادن مس جدید باشد یا سرمایه

 کند.هایی را پیشنهاد میفدراسیون چنین طرحباشد. 

د. بینی کرتوان با دقت آن را پیشزد؛ اما نمی توان در مورد آینده حدسلبته، میا

ازحد صورت بگیرد؛ چراکه گذاری بیشدرنتیجه، ممکن است در صنایع خاصی، سرمایه

این امر به  داری،حال، برخالف سرمایهشود. درعینتغییرات مورد انتظار محقق نمی

گذاری سرمایه داری،شود. وقتی در نظام سرمایهیک بحران اقتصادی منجر نمی

، دهندهایی که سود نمینظر از نیاز اجتماعی، کارخانهشود، صرفازحد انجام میبیش

افتد این است که برخی از کاالهای تولیدشده آنچه اتفاق می یشوند. همهتعطیل می

 سندیکاهای از نیروهایی کار و منابع، به هدر خواهند رفت؛ مصرف نخواهند شد؛ برخ

و به  شوند؛ و تأسیسات نسبتاً ناکارآمد تعطیل میتراشندتوجیه میبرای تولید، 

 داری، چیزی خواهد بود کهپردازند. بحران فراگیر اقتصاد سرمایهتولیدات کارآمدتر می

 به گذشته تعلق دارد.

کند و ها و تجهیزات خود را دریافت میفارشس سندیکاییطور خالصه، هر به

فرستد. بعالوه، مراکز توزیع کنندگان خاص خودش میتولیدات خود را به مصرف

دهد. که برایش تعیین شده، سفارش محصوالت الزم را می سندیکاییاجتماعی، برای 

ای ه نیازهکه ب سندیکاییخود را به  سندیکایتوانند کنندگان میبدین شیوه، مصرف

چه دهند، تغییر بدهند و به همین ترتیب، واحدهای تولیدی از آنآنان پاسخ می

 کنند و همچنینها میاجتماعی است، آگاهی یافته و اقدام به تولید آن یمورداستفاده

 شوند. در اینهای اجتماعی منابع موردنیازشان برای تولید آن کاالها آگاه میاز هزینه

مراتب ساختار شرکتی(، )و نه سلسله هاانجمناز برابری روش، با هماهنگی حاصل 

 یابد.از روابط افقی در سراسر جامعه گسترش می ایشبکه
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، بدان معنا نیست که فکر  آگاهی دارند 1«تناقض انزوا»ها از که آنارشیستاین

بگیرد که چه چیزی را مصرف کنند. این موضوع  افراد تصمیمبرای کنیم جمع باید می

ها قبول ندارند که خود فرد باید نیازهای آنارشیست ییک زندان خواهد بود. همه مثل

 ازهاینیهای مذکور، پیوندد، تعیین کند. البته گروهها میهایی را که به آنخود و گروه

حال، کنند. بااینها، بهبود زیرساخت و غیره را تعیین میاجتماعی همچون پارک

 ها خواهد بود تا درکنند که این امر به سود آنر میهای سوسیالیست فکآنارشیست

شوند، بحث کنند. برای مثال، مورد چارچوبی که این تصمیمات حول آن اتخاذ می

کنند تا به تولید محصوالت سازگار با این بدان معنی است که جمع توافق می

که با  دطورکلی تصمیماتی بگیرنزیست بپردازند، ضایعات را کاهش دهند و بهمحیط

، کنندها تولید میچه تعاونیشوند. افراد هنوز بر اساس آنتعامل اجتماعی، غنی می

ار ک. اما این کاالها بر مبنای دستورخواهندگیرند که چه کاالهایی را میتصمیم می

 هایآمدپی»شوند. در این روش، زباله، آلودگی و دیگر اجتماعی موردتوافق، تولید می

که برای افراد مثال، درحالیعنوانتواند کاهش دهد. بهرد را میمصرف خُ 2«جانبی

 صورت جمعی، این امر بهمنطقی است تا برای رسیدن به محل کار رانندگی کنند؛ به

ی ها)برای مثال، ترافیک، آلودگی، بیماری، زیرساختشود خردی عظیم منجر میبی

مرتبط به استفاده از خودرو  مشکالت یدرباره خردمند ی(. جامعهمطلوباجتماعی نا

ونقل عمومی کامالً یکپارچه حمل یکند تا یک شبکهپردازد و توافق میبه بحث می

 دهد.ایجاد کند که آلودگی، استرس، بیماری و غیره را کاهش می

ز ا ،های فردی را قبول دارندها سالیق و خواستهکه آنارشیستبنابراین، درحالی

کنند تا محیطی اجتماعی را ز آگاهی دارند و بنابراین سعی میها نیتأثیر اجتماعی آن

های شخصی خود را به کمک گیریتوانند تصمیمخلق کنند که در آن افراد می

 های افراد دیگر، غنی کنند.ایده

                                                      
1 .isolation paradox - یابد که هر فرد تمایل به سهیم مشارکت و همکاری همگانی در صورتی تحقق می

مشارکت، سهیم هر فرد در صورتی در این  بودن در حرکت و فعالیتی اجتماعی داشته باشد و از سوی دیگر

 شود که از مشارکت دیگران اطمینان حاصل کند )مترجم(می

2 externalities 
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کنند مختلف کاالهایی تولید می سندیکاهایکه، بدیهی است که موضوع دیگر این

که قدری به هم فرق دارند. این موضوع تضمینی است برای این واقعیت که مردم حق 

کنونی حاصل از محصوالت متعدد  یانتخاب دارند. این تردید وجود دارد که زباله

های چندملیتی هستند!( که همگی های مختلف )گاهی اوقات همان شرکتشرکت

ی آنارشیستی نیز ادامه پیدا خواهد کرد. دهند، در یک جامعهام میکار مشابهی انج

 کننده،انتخاب مصرفد تا از شخواهد تولید  «انواع متنوعی از یک کاال»حال، بااین

شود تا بدانند که اطمینان حاصل شود و به تولیدکنندگان اجازه داده می

ست که بنشینیم و دهند. غیرممکن اویژگی را ترجیح می کدامکنندگان مصرف

کنیم ، مگر فرض میی که یک کاال باید داشته باشد تهیه کنیمیهاستی از ویژگیفهر

این . در زندگی واقعی، هر دو که دانش کامل وجود دارد و فناوری نسبتاً ثابت است

ف های مختلکاالهایی با ویژگی هامحدودی دارند. بنابراین، تعاونی کاربرد مفروضات

اوت تقاضای این پیشنهاد متف یگوپاسخو تولید تغییر خواهد کرد تا  کنندتولید می

ای کند و الگوهجدید تولید می خوان دیسییک  الف یمثال، کارخانهعنوانباشند. به

تولید ها کارخانه یمحبوب است و بنابراین بقیه دستگاهدهند که این مصرف نشان می

های تحقیق و توسعه و آزمون آزمایشر ند. این کار، عالوه بکنتبدیل میخود را 

شود و بهبود کننده حفظ میشود. در این روش، انتخاب مصرفانجام می جمعیت

وگو با یابد؛ چراکه افراد قادر خواهند بود تا )در برخی موارد( از طریق گفتمی

 د.عنوان تولیدکننده( تأثیر بگذارهبر تصمیمات آنان )ب کمون/سندیکا

داری باشد؛ اما ضروری است تا متذکر شویم که سرمایه عجیب شایددرنهایت، 

اقتصاد  کند. هرفقط در دنیای فانتزی اقتصاد نئوکالسیک، عرضه و تقاضا را برابر می

، در واکنش به سود باالتر ناشی از کاالهایی که قبالً کم تولید واقعی داریسرمایه

ن ای یازحد مواجه خواهد شد. نتیجهیشاند، با عدم اطمینان و تمایل به تولید بشده

های بحرانی است که در آن کاهش تقاضای مؤثر، موجب افت متناسب در کار، دوره

شود که نیازهای واقعی )تقاضا( صرفًا شود. به این واقعیت زشت اشاره نمیعرضه می

 شوند که مردم فقیرتر از آن هستند که قیمت کاالها رابه این دلیل برآورده نمی

های که صرفاً سیستمترتیب، نشان دادن ایناینبپردازند )عدم تقاضای مؤثر(. به

 بازاری با مشکل تعادل میان عرضه و تقاضا مواجه هستند، اشتباه است.غیر
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گیرند. را نادیده نمی «عرضه و تقاضا»ها این بحث این است که آنارشیست ینتیجه

داری از این امر بدیهی را تشخیص سرمایه یهای نسخهها محدودیتدر عوض، آن

داری مبتنی بر تقاضای مؤثر است که هیچ پایه و شوند که سرمایهداده و متذکر می

زار جای باهای اجتماعی، بهاساسی ضروری با استفاده مؤثر از منابع ندارد. آنارشیست

د. نکنداری میافقی بین تولیدکنندگان جانب پیونداز دستگاهی مبتنی بر 

طور مؤثری اطالعات مربوط به تغییرات نسبی در عرضه و تولیدکنندگان مذکور به

ازهای نی یکنندهکنند. این اطالعات منعکستقاضا را در سراسر جامعه باهم مبادله می

 ها. های بانکنه ترازنامهاست، واقعی جامعه 

 

 

 ی زیر است:ی بخشی از رسالهی باال ترجمهمقاله
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 16خصیییوس پز اظ هراهرا  ماه و بهدر پی مجموعه رخدادهای اعتراضیییی آبا 

ویژه ههرا ، موضوع اقتصاد های کشور و بهاظ دانشگاهای آذرماه دانشجویا  در مجموعه

نررا  سیاسی جمهوری اسالمی دوباره به موضوع بحث در میا  روشنفکرا  و صاحب

شد. کلیدواژه شجویا  معترض به کار گرفته بودند و ایرانی بدل  سم که دان ی نولیبرالی

صلی سالمی، ا سی جمهوری ا سیا صاد  ها محور این بحثهرین میزا  کاربرد آ  در اقت

گرا در این ظمینه مطرح بود. در این یادداشیییب، به مباحکی که اقتصیییاددانا  راسیییب

شنفکرا  اندامپرداظم، ظیرا وظیفهاند نمیکرده سم ی این رو وار بورژواظی انکار نولیبرالی

ی حاکم در کشورهای گوناگو  سیاسی طبقه-ی اقتصادطور کل انکارکرد  پروژهو به

سییاظی، انواع ملتل  های اخیر با دفاع اظ خصییوصییی. این افراد در سییالجها  اسییب

ها در ایرا ، قبل اظ هرچیز به وظای  طبقاهی سییاظی و ح ی یارانهسییاظی، مالیکاالیی

ها برسییر وجود یا نبودن نولیبرالیسییم موضییوعیب ندارد، اند و بحث با آ خود عمل کرده

 انکارند. ها لشکرنچراکه آ 

جا با روشیینفکرانی آظاداندیا اسییب که اککرا  در خار  اظ کشییور اینبحث من در 

های اقتصییادی ها این اسییب که نباید سیییاسییبکنند و فرض اسییاسییی آ ظندگی می

سنجید ظیرا حکومب ایرا  یک حکومب فقاهتی -حکومب ایرا  را با عیار نولیبرالیسم 

آذر  16انشییجویا  در هر، این که معتقدند شییعار درانتی اسییب. اظ همه مهم -کاسییتی

مبتنی بر شییورید  علیه نولیبرالیسییم در ایرا  و سییایر نقا  جها  به واقعیب موجود 

شکال  خاس  سب و هریک م شیلی نی سه و  شباهتی بین ایرا  و فران ربطی ندارد و 

 خود را دارند که باید به صور  مشلص به آنها پاسخ داد. 

گرایی و ی بومیبه مسییهله برای روشیین شیید  بحث قصیید دارم در ادامه نلسییب

سی قرار دهم و جها  ضمامی را مورد برر سطوح انتزاعی و ان سپز  شمولی بپرداظم و 

گونه با کمرنگ شیید  نفوذ در ادامه به مورد خاس ایرا  بپرداظم و نشییا  دهم که چه

دین در جامعه و کم شیید  امکا  اسییتفاده اظ قدر  سییلب، کل حکومب ایرا  هال  

سب با پر ستی حاکمیب خود را هداوم دهد و یک دولب وژهکرده ا « نرمال»ای نولیبرالی

رسیییم که چرا شیییعار علیه نولیبرالیسیییم به نگرانی بسیییاظد. سیییپز به این نکته می

شجویا  سیو  مرهجع و پروژه  دان ضاع روظ که به اپوظی ی آمریکایی نه فقط در مورد او

 گردد. برای ایرا  نیز برمی
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 لیشموگرایی و جهانبومی

طور خاصییی سییاما  ی ما بهجامعه« »ی ما با دیگر جوامع متفاو  اسییب.جامعه»

سایل آ  بیهای جها یافته و جواب سب.شمول به م ی های جامعهویژگی« »ارهبا  ا

شد.ما باعث می شته با این ههکیدا  گاه اظ « شود که قوانین و مقررا  خاس خود را دا

دیکتاهورهای آسیییایی و آفریقایی خود را آشییکار ظبا  روشیینفکر پسییامدر  در هوجیه 

یی را گراآشیینا برای فرار اظ رعایب حقوب بشییر، بومیکند. گاه نیز دیکتاهورهایی ناممی

ی های جامعهکه هوجیهی داشییته باشییند، ویژگیاند و برای آ ی ظبا  خود کردهلقلقه

ها صییدب جوامع آ شییمول بر کنند که گویی قوانین جها خود را چنا  برجسییته می

 کند. نمی

سامدر  هستند که گفته شد روی دیگر این بومیچنا  گرایی، برخی روشنفکرا  پ

یا کال  یب کلی ) یبکه روا فاو  و روا یل در جهانی پر اظ ه ها( را برای هبیین مسیییا

ی ایرا  را ها بدا ها خاس بود  جامعهعنوا  مکال آ دانند. بهگونی نامعتبر میگونه

سب میمیجا  سم را غیرمرهبط و نادر صطالح نولیبرالی ستفاده اظ ا ند. اظ دانبینند که ا

به مرحلهها جامعهنرر آ  به ی ایرا  هنوظ  هد  ی لیبرالیسیییم وارد نشیییده که بلوا

ها بر این باورند که روند )یا روندهایی( که در نولیبرالیسیییم هنه بزندر در عین حال آ 

شود، اظ یکدیگر متباین یا حداقل اظ ایرا  به دور اسب می شیلی یا فرانسه یا لبنا  طی

ستفاده کرده صطالح ا شجویانی که اظ این ا گامی قدمی و همهر رؤیای هماند، بیاو دان

 ی پیشرفته فرانسه را دارند ها دانشی عمیق اظ اقتصاد سیاسیربا جامعه

ستمداد طلبیمی د. سطح انتزاعی نه هوا  در پاسخ اظ دو سطح انتزاعی و انضمامی ا

هرین هرین و پررنگیک سطح هلیلی که فرایندی هبیینی برای دید  و باظشناسی مهم

کنیم ما  را ها جایی هنگ مینیروهای اجتماعی و هاریلی اسب. یعنی ما عدسی چشم

فه یهکه فقط پرنورهرین مؤل ند. در ال ما ویژگیها اظ آ  عبور کن مامی ا ها و ی انضییی

 ایشود و اظ هعمیم یک وضعیب خاس به جامعهیک جامعه هبیین میهای بودگیخاس

ای مسییایلی دارد که ملتص به هما  جامعه شییود. ظیرا هر جامعهدیگر خودداری می

 اسب و باید در هما  بستر درک و فهم شود. 
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سب و در الیهباید گفب که می شباهبهوا  به جها  نگری سیاری ی انتزاعی  های ب

سطح  شنفکرا  چپدید. در  سیاری اظ رو سی ب سیا صاد  سرمایهاقت داری را وجه گرا 

 1940-1920های اقتدارگرای نگاری، برکشید  دولبدانند. یا در هاریخهولید غالب می

نمایانند. اما همین روشیینفکرا  عنوا  یک فرایند جهانی میدر سییراسییر جها  را به

های وبلندیانگلسیییتا  به پسیییب داری در ایرا  وند که وجه هولید سیییرمایهامعتری

ای که محصییول جغرافیایی، قومی، ظبانی، جنسیییتی،... متفاوهی برخورد کرده و جامعه

نگاری نیسییب که آ  اسییب در انگلسییتا  و ایرا  بسیییار متفاو  اسییب. یا هی  هاریخ

ی انتزاعی، ی انضییمامی شییبیه به فرانکو ببیند، هرچند که در الیهرضییاشییاه را در الیه

ضا ستالین، چیا  کایر سیلینی، ا سالخا ، فرانکو، مو شیدگا  آ   ها چک و دیگر برک

 شباهب انکارناپ یری با یکدیگر دارند.  

ند برحسیییب نررگاهاین سیییطح انتزاعی البته می ای های ملتل ، گاه به الیههوا

هد و خطو  هبدل ئه د ند و هرکز هعریفی اظ آ  ارا یدا ک یل پ خواهی و هفننی هقل

 ظعم خود در اقتصاد و سیاسب و هاریخ بیابد. به همین دلیل بحثمشترک را به پررنگن

در چارچوب اقتصاد سیاسی مارکسیستی اسب. مارکسیسم اظ بدو پیدایا، خود  حاضر

داند که اظ ادراک انتزاعی مشییترک به هغییر مشییترک میل شییمول میرا مکتبی جها 

شیوه سم یک  سی صور  جهانی کند که بایرض میی هولید جهانی را فدارد. مارک د به 

ی حال، مارکسییییسیییم در الیهی هولید دیگری بدل شیییود. باایندگرگو  و به شییییوه

پ یرد و به بیا  لنین برای هر انضییمامی هفاو  میا  کشییورها و جوامع ملتل  را می

سم  سیالی سو سب که راه ملتص به خود را در نیل به  صب را قایل ا شوری این فر ک

 بیاید. 

که اظ رو، فارغ اظ درسییتی یا نادرسییتی اسییتفاده اظ اصییطالح نولیبرالیسییم، آنا ایناظ

ی انتزاعی اند یا به الیهاطالب عمومی این روند به کشیییورهایی هم و  ما برآشیییفته

که بحث را در چارچوب گفتما  مارکسیییسییتی دنبال اعتنا هسییتند یا اینروندها بی

شیوه هاکنند و الجرم برای بحث با آ نمی ستدالل بروبه  گفتمانی نیاظ  ی دیگری اظ ا

 اسب.
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 نولیبرالیسم در ایران

سب. چرا که به سهل و ممتنع ا صطالحی  سم ا هوا  به سادگی آ  را مینولیبرالی

ضعیب ستفادهو کنندگا  به نوعی اظ ظنّ خود هایی گاه متباین اطالب کرد و هریک اظ ا

رویه اظ این اصییطالح خلط ی بیدالیل اسییتفادهشییوند. به نرر من یکی اظ یار آ  می

کنم در نگاهی عام هعاری  انتزاعی و انضیییمامی اسیییب. برای همین در ابتدا هال  می

های عام نولیبرالیسیییم را در هاریخ نشیییا  دهم و سیییپز به مورد خاس ایرا  ویژگی

 بپرداظم.

 پیکتی با ارقامکه هوماس داری، چنا ی سرمایهگ شته ی هاریخ صد سالدر گستره

ی داررصد اسب. ابتدا سرمایهو محاسبا  دقیق نشا  داده اسب، روندهایی کال  قابل

های رفاه و در پی آ  افزایا ی دولبها پیا اظ اصالحا  کینزی و سپز دورا  غلبه

اظاهی هوا  گفب که امتیطور خالصه مینابرابری به هما  سبک و سیاب پیشاکینزی. به

ای اظ عوامل م در اثر مبارظا  طبقاهی، رشیید اقتصییادی باال و مجموعهی حاککه طبقه

دیگر به سییایر طبقا  داده بود، در چهل سییال اخیر، ها جایی که ممکن بوده، باظپز 

ی مسلط بودیم گرفته شده و دوباره شاهد هشدید همرکز ثرو  و قدر  در دسب طبقه

شبیه به دورا  پیا اظ ضعیب هاحدی  سب.  و اظ این منرر و شده ا جنگ جهانی اول 

ند اخیر را در سیییطح انتزاعی خود می هاروی  –هوا  رو مدد گرفتن اظ  با  له   -اظجم

ضدانقالب و پزسرمایه سیاری اظ امتیاظاهداری نولیبرال نامید. یعنی ههاجم  ی گرفتن ب

خواه به طبقا  فرودسییب برخی کشییورهای مرکز داده شییده دلاجبار یا حتی بهکه به

شوری هاریخ خاس خود را در این ظمینه دارد و طبقها در الیهبود. ام ضمامی هر ک ی ان

ی خاس خود این انحصار و هسلط را احیا کرده اسب. من دار به شیوهی حاکم سرمایه

متلصییص هاریخ اقتصییادی نیسییتم و اظ چندوچو  این روند انضییمامی در کشییورهای 

نا به مقاومب اجتماعی و روح ملتل  اطالعاهی کلی دارم. اما هر یک اظ کشیییوره ا ب

ساظما  سطوح ملتلفی  دهی حاکمیب خود این روند را اعمال کرده و مقاومب نیز در 

ایسییتاد  در برابر »هوا  به مقاال  بوردیو هحب عنوا  عنوا  مکال میشییده اسییب. به

 علب سییاختارنولیبرالی به« اصییالحا »اسییتناد کرد که  مدعی اسییب « نولیبرالیسییم

شود و کند بوروکر سته موفق  ستا  هوان سه خیلی دیرهر و دورهر اظ انگل اهیک دولب فران
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سییبب مقاومب نیروهای پیشییرو و ی هیغ نولیبرالیسییم در فرانسییه صییرفا  بهبود  لبه

سب. در همین ساظما  سکاندیناوی( نبوده ا شورهای ا های کارگری و مترقی )چو  ک

ستا، مورد ایرا  یکی اظ پی یده هرین روند شا  را سب. برای ن های اجرای نولیبرالیسم ا

 ی گ شته بزنیم.داد  این روند نیاظ داریم که نقبی به هاریخ چهار دهه

به بیا  یرواند آبراهامیا  پز اظ اسییتقرار جمهوری اسییالمی ائتالفی طبقاهی هحب  

ی ی یک دولب پوپولیسییتی به قدر  رسییید. این ائتالی طبقاهی دو نمایندهسیییطره

سو و باظار و روحانیب سنتی اظ های خط امام اظ یکاصطالح گروهداشب که در بهاصلی 

اهلل خمینی نیز با هشیییاری کامل اظ قرار داد  وظ  شیید. آیبسییوی دیگر باظنمایی می

ی خود ان ار داده نامهکرد و حتی در وصیبسوی این ائتالی خودداری  میخود بر یک

های اجتماعی یکی اظ دو سییوی ی اسییالمی  پایگاهبود که مبادا حاکما  بعدی جمهور

 اهلل خمینی بهیباین ائتالی را فرامو  کنند. جدال درونی این دو نیرو پز اظ مرگ آ

شد و نیروهای  نفع جناح باظار سنتی همام  ضعفا »و روحانیب  ست سال« طرفدار م  ها 

به 1371 با   یا گفتماهقری نده شیییدند و  هادهای قدر  را نی جدید را طور کامل اظ ن

شدهی وامپ یرفتند و برنامه شد: هعدیل  یگرفته  شته  سالمی روی میز گ ا جمهوری ا

 ساختاریر 

ی گیرنده اسب. هولید در عرصههر وامکننده یا به بیا  مهربا ایرا  کشوری مصری 

اقتصیییادی و فرهنگی همواره دچار اختالال  جدی بوده و اظ همین رو حاکما  )در 

به نوعی اظ هولیدا  «( نهضییب هرجمه»و حتی روشیینفکرا  ایرانی )در  حکمرانی خود(

نیز یکی  اند. نولیبرالیسییمو اظ آ  آموخته اسییتفاده کرده -خصییوس غرب به -دیگرا  

کنندگا  و های ماسیییب که شیییارحا  و موظعانی هم دارد، و هوصییییهدیگر اظ آموخته

رغم همهنشیند و بهمردا  میی خاس در ذهن دولتمشوقانی هم. اما چرا یک اندیشه

های اجتماعی و حتی ضیییدیب با باورهای پیشیییین به چراغ راهنما هبدیل ی هزینه

سالمی سالمی در  سب. جمهوری ا سخ به بحرا  ا سخ، پا ی انقالب های اولیهشود؟ پا

هقریبا  همامی هوا  ایدئولوژیک و باورهای عمیق اجتماعی را مصیییری کرده بود و در 

کارآ نا قب بسیییتر  گاری رهبرا  و تاده بود. روظ مداوم اظ اککریب اف مدی و سیییرکوب 

فروردین  12کردند که آ  رأی چریکهای فدایی خلق با سیدمحمد بهشتی محاجه می
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برابر کنیدر چقدر  10درصد را  2درصد نبوده اسب و او در پاسخ می گفب اگر آ   98

 ن کنیدر درصدر اککریب با ماسب ، پز همکی 20شوید؟ پُرن پُر می

اهلل خمینی و اهلل منترری، درگ شیییب آیباما پایا  جنگ، به کنار گ اشیییتن آیب

شیه شد  گفتما  خط امامیحا شین  ها و اظ همه دردناکتر روایب داغ و دار و درفا ن

سا ، اظ مشروعیب حاکمیب به سته بود. و اظ آ  طری اقتصاد بر هن هزارا  ان شد  کا

نفور باظاریا  بود، به مرظهای بحرانی خود رسیییده بود و فاسیید اهاهیسییتی که اظ آغاظ م

به این دو بحرا  بنیا  کن در دولب دیگر منابعی برای هوظیع نداشیییب.  در پاسیییخ 

ین را های ائتالی پیشی سیاسب و اقتصاد، دولتمردا  به این فکر افتادند که پایهعرصه

ای هعدیل ساختاری مورد هبشکنند و بر جای دیگری بنا کنند. به همین دلیل سیاسب

ی دولتمردا  نیز در پی آ  هغییر کرد. اظ همه حمایب کلیب نرام واقع شییید و خطابه

صطالح مستضعفین بود. دیگر افراد فقیر اما انقالبی مورد هوجه مهم هر هغییر محتوای ا

سیار می سعی و هال  ب ستند ثرو  هولید کنبودند، بلکه افراد فقیری که با  نند به هوان

 های متعاقب آ  وارد شدند. یل چتر مستضعفین و وعدهذ

شد و طبقه سط برخوردار بهدر حقیقب پیام انقالب دگرگو   های عنوا  پایهی متو

شد. طبقه نرام شد ای محافرهدر نرر گرفته  کار که با کمک هکنیک و فناوری باعث ر

دایی و ح ی ظی آرما شیید و به واسییطهاقتصییادی و مقبولیب اجتماعی حاکمیب می

های مترقی، فقط در سودای هرقی در ظندگی فردی خود بود و به روشنفکرا  و ساظما 

 کرد.   اعتنا. یعنی هما  امری که نولیبرالیسم دیکته میهای جمعی بیهویب

روانه یکدل بودند و فقط ای راسییبدولتمردا  جمهوری اسییالمی در اجرای برنامه

بردند. هاشمی رفسنجانی دوسب داشب ایرا  راه مالزی یهای متفاوهی را به کار ممکال

یکدسییتی آرظوها هفاو   یها آرظومند چین اسییالمی بودند. با همهایرا برود و مؤهلفه

هری سیاخب. یک گرایا که با بزرگ یکوچکی در ابتدا دیده می شید که بعدها ظاویه

شیید همایل اخته میطلبا ( شیینرفسیینجانی و یارانا )و بعدها خاهمی و دیگر اصییالح

داری ختم سرمایه« نرمال»داشب که سیر نوساظی جمهوری اسالمی به یک حکومب 

جدا شیییود. دارایی لب  هاد دو یه اظ ن باشیییب سیییرما کارگزار ان های دولتی شیییود و 

شوند و خودیخودمانی سانهساظی  شوند و ر ها. ها نیز هابع آ ها این نهادها را مالک 
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ساظند ولی لزوما  داری اسب که صاحبا  سرمایه، دولبهاین یک حکومب نرمال سرمای

های ملتل  ی امور عمومی جناحدر دولب حضیییور ندارند. در حقیقب دولب کمیته

داری اسب و حتی بهتر اسب که یک جناح دسب باال را در دولب نداشته باشد سرمایه

یک نهها حرار   خا به نفع مطلق خود هنریم نکند. سیییوی   لب را  که حال آ ی دو

پنداشتند های خود، مدیریب کرد  دولب را پردردسر میی جناحکارا  در همهمحافره

هافتند. آ ی خود در نهاد قضا، حتی صحبب اظ دموکراسی  را برنمیو به خاطر سابقه

دانستند که اگر اظ شناختند و میی طبقه متوسط را بهتر میها هوا  رادیکالیسم بالقوه

ها ند، ممکن اسب اظ مقام کارگزار انباشب سرمایه نیز ساقط شوند. آ دولب خار  شو

کردند که به جای یک ژاپن اسییالمی بهتر اسییب چین اسییالمی باشییند و خود فکر می

شته  سب دا ستقیم در د صور  م ضایی را به  مهار دولب، نهادهای امنیتی، نرامی و ق

صادی و هوظیع پول در بین هواد شد اقت شند و فقط با ر ا پرور رارا  یک دولب حامیبا

 برساظند. 

به هایی، در اجرای نولیبرالیسیییم هر دو جناح  هدای ن یا  و ا رغم اختالی در جزئ

مند، قانونی و بدو  خسییتگی و سیینگ همام گ اشییتند و آ  را به صییور  مدو ، نرام

ی کارگر، به نواسییاظی طبقهظدایی، بیسییاظی ، مقررا هوق  اجرا کردند. خصییوصییی

ساظی و ها اظ متن و شهر به حاشیه، کاالییراند  طبقا  فرودسب و اخرا  آ حاشیه 

صههجاری شب و درما ، آموظ  و پرور ، حملساظی عر ونقل و...( های ظندگی )بهدا

سب( و... و حتی بد  )ها آ  شده ا سود بدل  جا که خرید و فرو  کلیه به یک باظار پر

 اظجمله کارهای آنا  اسب. 

شییود، آید به جیب فرادسییتا  واریز میادی که اظ جامعه به دسییب میدر مقابل ماظ

نواساظی ها اظ بیکارا . هر دوی این گروهطلبا  باشند و خواه اظ محافرهخواه اظ اصالح

صی شا ، خصو سرکوب هویبساظی، مالیکارگرا  و ظحمتک سوداگری،  های ساظی و 

داری های سرمایهدوی این جناحبرند. هر کرد  هویب فردی سود میجمعی و برجسته

فاوهی دای متظبانند، اگر چه رویکرد و اهدر هصویب قوانین علیه فرودستا  یکدل و یک

 کنند.را دنبال می
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 آذر 16نولیبرالیسم و 

ها، در غیاب دفتر آذر، هقریبا  در بسیاری اظ دانشگاه 16داشب دانشجویا  در گرامی

خواهانه اجرا کردند. این نکته اظ ای با محتوای هرقیبرنامههای اسالمی هحکیم و انجمن

سال سب که در  شجویا  چپانجمن 1380های دهه این رو مهم ا سالمی دان گرا های ا

رسد کردند. به نرر میآذر به مدد پالکاردهای سرخ می 16را متهم به هصاحب مراسم 

صالح 10پز اظ حدود  شجویا  لیبرسال دیگر ا شجویا  طلبا  و دان ال هوا  ج ب دان

واه خصییدایا ( را ندارند و دانشییجویا  هرقیو البته فرودسییتا  )در اینجا به معنای بی

های خویا حمل کنند. شییجاعب و جسییار  این ظنا  و مردا  باید این بار را بر گرده

ی هر اعتراض اجتماعی، به صییور  کند که بدانیم در آسییتانهوقتی خود را نمایا  می

عال را دسیییتگیر میگیپیا یا  ف عدادی اظ دانشیییجو نه ه حال این را با این  ند و  کن

 آیند. دانشجویا  به میدا  می

کردند، اما ای را با خود حمل میاین دانشجویا  شعارهای مترقی و بسیار شجاعانه

شعار آ  سیاری را به خود جلب کرد و ها دربارهیک  سم هوجه ب سرنگونی نولیبرالی ی 

نرر اظ برخی کسا  که کوشیدند با نقدهای ها شد. صرینی نیز نصیب آ نقدهای فراوا

به روشییین که خود  چپ  ند اظ جناح  ند، افرادی هم بود فاهیم کمک کن هرشییید  م

هرین حالب، ندید  بینانهدانشیییجویا  را به حمایب اظ یک جناح حاکمیب و در خو 

ها در ه علیه لیبرالکردند و این شیییعار را با شیییعارهای حزب هودیک جناح متهم می

 الفارب اسب. که این قیاسی معکردند. حال آ ساظی میدورا  انقالب همسا 

مهاگر حزب هوده در گرگ ناح اظ جمهوری اسیییالمی ومیان  یک ج آلود انقالب، 

های کرد که قرار اسب خواستههای انقالبی فرض میهای خط امام( را دموکرا )مکتبی

رقی و ضیید امپریالیسییتی پیا ببرند، امروظ دانشییجویا  هی  انقالب را در راسییتای مت

نژاد و روحانی دانند که احمدیهای حکومب ندارند. آنا  میهوهمی نسیییبب به جناح

نواسیییاظی ی کاالهای اسیییاسیییی، بیی نولیبرالیسیییتی را در ح ی یارانههردو، پروژه

شا ، مقررا  سرمایهظحمتک سب و... پیا  ساظی محیطی مالی و کاالییظدایی اظ  ظی

برند. البته هر یک دورنماهای متفاوهی دارند ولی وقتی در برابر خیز  ظحمتکشا  می

ظبانند. این مسییهله را هم در خیز  دی ماه دل و یکگیرند، یکو فرودسییتا  قرار می
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طلبانی که هوا  رصد کرد. در حقیقب اصالحمی 1398و هم در اعتراضا  آبا   1396

ستکنایی را بدل به دولتی نرمال کنند، در همامی  قرار بود حکومب شته  20ا سال گ 

های طبقه بندند ها خواسییتههر پایاند که به اسییتکناهای این حکومب بیانشییا  داده

اند و در مهموریب طبقاهی خود نیز متوسییطر و حتی اظ پیشییبرد برنامه خود هم ناهوا 

 اند. شکسب خورده

سیو  نکته سبی بعدی به اپوظی شور برمیرا سیو  گرای خار  اظ ک گردد. این اپوظی

اند و خود را ملوا ن ی امپریالیسم نشستهکه در سودای یاری بشردوستانه« فرشگردی»

ی خود را برای فردای ایرا  اظ پندارند، پروژههاین هوپدارن قدر ن مسییتقرن جهانی میقایق

حاال هعری  کرده ند: نولیبرالیسیییمر آ همین  قدر  و ثرو  را ها میا ید  با که  ند  دان

سرعب و وقتی جامعه در شوک حمله قرار دارد، بین یارا  و طرفدارا  هوظیع کنند و به

ی جدید حاکم نیز بسیییاری اظ سییرعب برسییاظند. این طبقهی جدید حاکم را بهطبقه

ساظی را به اربابا  آمریکایی خود هبه می سدهر اظ قراردادهای باظ ب دولکند و دولتی فا

خواه و های هرقیسیییاظد. در این دولب نرمالر هرگونه سیییرکوب سیییاظما فعلی را می

«  های جراحیهزینه»کارگری اظ نرر افکار عمومی جها  طبیعی هلقی و بلشیییی اظ 

سانهفرض می گ رند و در آ  سرعب اظ روی آ  میهای داخلی و جهانی هم بهشودر ر

مجاظا  رها نلواهد شد. این کار هولوکاسب بیظما  سلن گفتن اظ نولیبرالیسم مکل ان

گرای افراطی در اپوظیسیو  خار  اظ کشور اسب که دانشجویا  را نسبب گرایا راسب

سیو ، کافی  سب. )منکرا  این گرایا در اپوظی شته ا شیار نگه دا به دورنماهای آنا  ه

ال کنند و ای جریا  اصییلی را دنبهای ماهوارهاسییب برنامه های اقتصییادی هلویزیو 

ظدایی سییاظی و مقررا ها و خصییوصیییهوجیها  اقتصییاددانا  مدعو را در ح ی یارانه

 ها را در ضرور  همکین به باظار آظاد بلوانند(های فرشگردیببینند یا یادداشب

طور که در آخرین مسهله در رابطه با طرح این شعار همبستگی جهانی اسب. هما 

سرمباال آمد، نیروهای چپ بینند که در یکداری نولیبرال را جریانی جهانی میایهگرا 

در سوی دیگر  کند وشونده فراهم میکوچکسو ل   و شادکامی را برای اقلیتی هردم

بینند و مبارظه با آ  را نیز ها این روند را جهانی میکشییاند. آ اککریتی را به قهقرا می

ی دفتر بهمن، با یک اسیییتکنا )نامه پندارند. پز اظ بهار آظادی در انقالبجهانی می

هحکیم به دانشیییجویا  مبارظ کره جنوبی در دورا  خاهمی( این اولین بار اسیییب که 
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هانی می یک همبسیییتگی ج بارظ ایرانی خود را در  یا  م به دیگر دانشیییجو ند و  بین

اند، داری نولیبرال ایستادهدهند که در برابر سرمایهخواها  پیام میظحمتکشا  و هرقی

هر یک با مسایل مشلص خود و هر یک با پاسخ ،هر یک به ظبانی و هر یک به روشی

  .هایی معین

 ها بکوشیمر پز در کنارشا  بایستیم و در نقد و ارهقای آ 
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سی در ارتباط  ست بر وجهی از ادبیات انگلی ضوعی که ناظر ا هنگام غور در مورد مو

تدریجب ی متاالت پیش روسووتب بهکه هدف مجموعه -با موضوووک کلی اهاهی قبتاتی 

کوفاتر ویژه در متاقع شی تأثیرات پرثمر ادبیات انگلیسیب بهها و دامنهتر از نشانهبیش

ی [ یافتن یک نویسووونده۱رک اجتماعی اهاه شووودم  انب بر تخیل ادبی مربوط به تح

ضع قبتاتی یک قبته سی که از مو سیحتیتتاً بزرگ انگلی سخن بگویدب ب ار ی خاص 

دشوووار اسووت  این نکته حتی در مورد ادبیات  رون وسوومی که ما عادت داریا ان را 

ی هدبندی اجتماعی نامتغیر یا ثابت بدانیا نیز صادق است  بدون شک در سعصر الیه

ای میان قبتات وجود داشووت  مالحظهچهاردهاب دسووت کا در شووهرهاب تحرک  ابل

ی ی بالفصوول پا از غلبهقور کاملب حتی در دورهاصوومالف فدودا ی هرهز بهنظام به

صهنورمن سترش نیافت؛ و تردیدی هاب در تمامی عر ستانب ه های زندهی اجتماعی انگل

ِسر  ست که تا زمان چاو ساختار ا۲نی هایِ فدودا یِ خدمات الجتماعی فدودا ی و ایده[ 

هری یا شهسواریب دارای ارتباط کمی با وا عیت اجتماعی وب در حتیتتب همان شوا یه

شین بود  به ستا ژیک پی ضوعات ادبی نو شوا یهمو شه ایدهتعبیریب  ادبی  الهری همی

 -ئه شوده اسوتنوسوتا ژیکی بودهب که در حکایات و مغازالت عشوتی  رون وسومی ارا

ال عشوون نام متعهدانه یا عشوون [ اثر اسووسنسوور  ایده٣ ی پریانملکههمچنان که در 

صورت رمانتیک در اوردهب [ موضوعی بوده که بدواً مناسبات فدودا ی را به۴شهسوارانه 

توان با وا عیت اجتماعی عصووری که مو د ان ال اخال ی را میوب ا بتهب اهرچه این ایده

ی یک نظام اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دانسووتب بدون شووک بازتام سوواده بودهب دارای

ست ست  د ستانب جامعهکامالً وا عی نبوده ا سدهکاب در انگل سبت به ی  های میانهب ن

سده ست در  ستا به نظر ایدب بیشانچه که ممکن ا سیّال و دارای تحرک بودب ی بی تر 

 و این سیا یَّت برای ادبیات اهمیت داشت 
 

ی چهاردها زاده شووود و در اغاز  رن ی چهل سووودهجفری چاوسووور در اوایل دهه

کرد  بورژوایی پانزدها فوت کرد  او در این مدت در عوا ا اجتماعی متعددی سوویر می

های درباری  پدرش و پدربزرهش در  ندن تاجر شووورام بودند و بود دارای وابسوووتگی

ندب  که از ان برخوردار بود باری  رار احترام روزافزونی  فل در حا با م باط  نان را در ارت ا

داده بود  راه تر ی و ممر درامدشوووانب از قرین خدمات عمومیب وب در مورد پدربزرگ 
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سال  سرب با هزینش وی در  صیلدار ما یاتی از قرین هرداوری  ۱٣۱٠چاو به عنوان تح

شرام در اکیتن  منمته سه[ بود  پدر چاوما یات  سرب ی تاریخی در جنوم غرم فران

سال  سوم بود  ۱٣٣۸جانب در  شمال بلژیک کنونی[ب در خدمت ادوارد  در فالندرز  در 

و ده سال بعد در منصب تحصیلدار ما یات پارچه به بندرهای متعددی سرکشی و این 

سی می سرخدمهامور را بازر شین  ساوت۵ی کرد  وی همچنین جان شاه در  همستون [ 

ه او امکان داد که برای پسرشب جفریب در خاندان هایش با محافل درباری ببود  ارتباط

ی شوواهزاده الیونِلب پسوور سوووم ادوارد سووومب شووغل ب زوجه«او سووتر کُنتِاِ»ا یزابتب 

ست و پا کند "امربری" سرب در جنگ  .د سه  ۱٣۵٩ – ۶٠جفری چاو ستان با فران انگل

ی شووواهزاده در کنار ارتش انگلسوووتان و در فرانسوووه بود؛ او ظاهراً در فور تحت رهبر

شاهزاده الیونل خدمت می۶ بلَکْ شغول بود  در این جا بود که [ب در محلی که  کردب م

اش خریده شوود و خود شوواه هاب بدین منظورب جفری اسوویر و زندانی شوودب و ی ازادی

بینیا که وی مسووتمری بیسووت مارکی شووانزده پوند پرداخت کرد  هفت سووال بعد می

دیلکتوس »عنوان کندب که جفری چاوسوور را بهیای از سوووی شوواه دریافت مسوواالنه

ستِر صیف و تحبیب  رار می۷« وا کتوس نو سال [  خادم عزیز ما[ مورد تو دهد  یک 

سوم او ۸ بل از این ماجرا او با خواهر زن جان هاونت  سر  [ ازدوار کرده بود )بعداً هم

سلمنتیب به  ستمری  هایی هماند یل خدماتی که حدس و شد(ب که خود عالوه بر م

کرد  ها در مورد ان وجود داشوووتب از سووووی جان هاونت نیز مسوووتمری دریافت می

سله مأموریت سرب در خالل با ی عمرب برای یک سل ستخدام چاو سی خارجی ا سیا های 

سه و ایتا یا متداری ها تماس سدو یت در فران های ادبی پیدا شد و در جریان اجرای م

ی ا المی مثل پشووواب پوسوووت و  یاتی و ناظر یارانهناظا ما« بندر  ندن»کرد  وی در 

 سلمنتی شد   چرم بود و سسا مدتی ها ناظر عملیات ساختمانی

 

جا در مورد برخی جوانب وا عی زندهی چاوسووور امدهب و پفیرفته ها انچه در این

دهد که تا چه حد مو عیت ویب ها در اردوی بورژوازی و ها در میان هستب نشان می

س ستوکرا شت وب اهرچه در  تر زندهییب محکا بوده است  بیشاری سر در  ندن هف چاو

صی او در محافل درباری بودب زندهی دوره شخ ضور  ستلزم ح هایی خدماتی کرد که م
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اش نیز در میان داد  در زندهی ادبیدر انگلسوووتان عمدتاً او را در تماس با تجار  رار 

ردش بود  بلندترین اثر ادبی اوب منابع ادبی مسووتتل و تجربیات شووخصووی خویش در ه

سیده ست که بر پایه[ منظومه٩ ترویلا و کری ستانی کاملی ا ی اثری از بوکاچو ی دا

ستان دارد که در اوایل  شه در مواد ادبی یونان و رم با شده  اثر اخیر خود ری پرداخته 

ستانْسده ست  دا شکل هرفته ا سوارانهدارای مایه های میانی  شه شن نام   یهای ع

[ب و صوونایع ادبی هوناهونی اسووت که مورد تأکید ۱٠سوونتیب ارای فلسووفی بوئِتیوس 

شگر کنجکاوی سوی بودهب وب نیزب نمای شناختی و حا های روانسخنوران و ادبای فران

 حکایاتترین اثری که خلن کردهب همدردی خود نویسنده است  اما مشهورترین و ویژه
نتِربری ست که ناتمام ماند؛۱۱ کوووووَ سر می [ ا سد اغاز این اثر در  ندنی که چاو شنا

ست می شگر قبتات هوناهون  –شود و روایت جمعی از زوّار ا که در معیّت ها و نمای

ستان ان زمان اند سا بته به جز باالترین و پایین -انگل شگردی که چاو ر ترین قبتات  

ستخدام زنجیرهدر این سط جا هزیده ا ست از حکایات مرتبط به ها که هریک تو ای ا

تشووان هایی که رفتار و حکایاشووخصوویت -شووودنما روایت میشووخصوویتی کامالً وا عی

ی اجتماعی و نیز مدارر و کیفیات شخصی ی نوک حرفه یا تجارت و قبتهکنندهبازتام

ها حکایاتی هسوووتند تصوووویرهر ترکیبی از انچه که چاوسووور ان را انان اسوووت؛ این

جا به معنای اثار یا مُؤَ َفات و زندهی که در این -نامد می« تجربه»[ و ۱۲« اُوکتُریتی»

حالب این  عدد اسوووت  در عین  تاتی مت یای قب کان داده از دانش و مزا به وی ام امر 

مهخویش بهره تد ند هردد  م عهم ی درخشوووانی اسوووت از توصووویف ی اثرب مجمو

صیت ستانشخ سدههای هوناهون که نگاهی به دا سی بورژوایی   ی بعد از خود دارد نوی

دبی ی ادهشی اشکال شناختهکنندب تتریباً همهها روایت میهایی که شخصیتداستان

مدی امیزحکایات هزلحکایات عشوووتیب  – رون وسووومایی را در بر دارند  [ب ۱٣ کُ

[ نام ۱۴حکایات منظوم  کوتاه به سوووبک روایی بریتانیِ فرانسوووه[ که مثنوی برِتون 

جانورنامه  شوووبیه به  واعظب جناماخال یِ -ی  دیاب حکایت مفهبیدارندب افسوووانه

های قبتاتی و ی پایگاهاشوووکال ادبی همه غیره  این[ب موعظه و اندرز و کلیله و دمنه

حکایات  "ناظر"و  "اسووویابان"کنند: ای خود را بازتام میهای حرفهمواضوووع هروه

ضحک  سه"و  "ی دومراهبه"خود را دارند   ی"زننده"م ماجراهای  دیا  "ی دیررئی

ا هویدب کشیش یکنندب شهسوار یا شوا یهب داستان عشن و وفاداری را میرا تعریف می
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به عاخوانِ راه مه"ها از قرین د نا کایتی"جانور تل می ایب ح مامی ن ندب و ا ی اخر  ت ک

صیت سوار از درجه های حکایات کنتربریشخ شه ای بیان قنزا ود برخوردارندب به جز 

شوا یه که به نظر می صیت ایدهیا  شخ سد  ست مُبَیِّن د تنگی برای ایدهر های الا ی ا

به زوالب و نیز کشوویش و شوویارکار کهب در سوووی متابل مدارر اجتماعیب  اجتماعی رو

سخه شگر ن صالفی ایدهنمای شاورز از نظر یک ا شیش و ک ه هویا کاند  نمیقلبال ک

صالف سر ا شت؛ ۱۵ها هایی با عتاید الالردْقلب بودب هرچند که ظاهراً همد یچاو [ دا

سریع میو ی او در زمانه ست که نهی تغییرات اجتماعی  شیوهزی های جدیدی از تنها 

عه و نیز جام یدی ها در مورد  جد های  باور که  بل  ید اوردب  پد ماعی   تحرک اجت

 ۱٣۸۱های وا عی اعتراضووات شوودید اجتماعیب از جمله  یام دهتانان را در سووالفوران

هوده به  ب ی جنگی بیشوووان در اثر ازدیاد ما یات برای ادامهجان  که ایجاد کرد

یده  ماعی را میرسووو بال مسووواوات اجت جان  بان و "سوووتود )بود[   با ند ار جا بود ک

[( در حا ی که دیگران )از ۱۶بافت کافت و حوا میهاه که ادم میهانب انزادهنجیب

کردند که [( چنین موعظه می۱۷« یر شوویارکارپی»ی ویلیام  نگلندب نویسوونده جمله

ود دارد و این خواسووت خداوندسووت  میان وظایف قبتات هوناهون تمایز و اختالف وج

شاهزادهرحمی میهوی بیمبدل به فکاهه شوا یه سال بْ شود: و تی که  کب در  لوووووَ

سه[ را فتح کردب همه۱٣۷٠ شهری در فران صدها زن و ب  یمُژ   شهرب از جمله  ی اها ی 

ام ربچهب را  تل عام کردب و ی با چند تن شهسوار )شوا یه( که در شهر پیدا کرد با احت

سال و به نرمی غلو شد و در  ۱٣۷۷امیز رفتار نمود  حکومت ریچارد دومب که در  اغاز 

های اجتماعی و سوویاسووی را به با کنار زدن و  تل وی پایان هرفتب نیز اشوووم ۱٣٩٩

 نمایش هفاشت  

های اجتماعی شومب مگر اشاره به میل ندارم که وارد بحث علل ا تصادی این اشوم

ی شهرها و روستاها را خا ی از سکنه مرگ سیاهی که حومه -استقاعون که اشکار 

صاد ویلِنی  ستوط ا ت شدید  بندهی از قرین ایجاد بازار [ یا زمین۱۸کرد و منجر به ت

شین  صاد پو ی جان شت به این که ا ت شد و بدین ترتیب منتهی ه فروش نیروی کار 

  بته این تغییر هنوز بسیار ازا تصاد مبتنی بر مراتب اجتماعی و خدمات  افراد[ شود  ا

شد  قنز چاوسر قنز مردی صورت کامل خود فاصله داشتب اما پیشرفتش مشاهده می
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قور کلی بیش از ان از دنیا و اش اهاه اسوووتب و ی او بهاسوووت که از ضوووعف هماالن

هایش خبر دارد که در انتظار تغییر انان بنشووویند؛ ظاهراً نوعی براشوووفتگی در مافی

صویری که شگر  ت سیا کرده وجود داردب اما در اکثر مواردب انتتاد او در ۱٩از امُرز [ تر

ی مستتیا چاوسر به شورش وحشیانه و قنزی مضحک مستتر شده است  تنها اشاره

بار دهتانان به شکل پرسش برانگیزی مالیا و قنزش در عمن صورت ظاهری خشونت

 نهفته است: 

 

 هرهز جک استراو و همراهانش 

 کشتند [ را می۲٠ها که فلمینگ ان هاه

 حتی سه دانگ این فریاد را نزدند

 [  ۲۱ان هونه که امروز بر روباه زدند 

 

ساند و ها مو عیت قبتاتی دوهانه شی به ها ر سر به او یاری داد که ها دان ی چاو

برخوردی عینی داشته باشد: و این که عینیت نگرش وی شکل قنز به خود هرفتب به 

هرچند که  -توانسوووت فکاهیب و ی در عین حال عمیتاً انتتادی ای بود که میهونه

 ان را حمل بر سرشتِ نبوغ فردی او کرد  ای است که باید باشد؛ این نکته –مالیا 

سنده شومب و نوی سریع و پرا صر تغییرات اجتماعی  ی ای که چند قبتهی نابغهع

ای اسووت که دشوووار بتواند فا د ترکیبی از مجموعه -اجتماعی را زیر پا پیموده داشووت

 کاوی بشووریب وی وسوویع کنجپفیریب دامنهبرجسووتگی باشوود  اهر هوناهونیب انعماف

ضحک و منتتدانهب و دیگر ویژهی سراغ داریا با همدریب قنز م سر  هایی را که در چاو

سل سه کنندهاثار ک شتب متای صل اثار او ه شین بالف سنتی و تکراریب که جان ی عموماً 

دهند نبوغ چاوسر چیزی تری راه پیدا خواهیا کرد که نشان میکنیاب به شواهد بیش

ی [ عصوور اوسووت  اُدبای اوایل سووده۲۲اجتماعی  زیسووتیرا مدیون تنافضووات و چند

تری های اجتماعیب محدودیت بیش[ب از نظر زمینه۲٣ پانزدهاب مانند تاما هاکلیوْ

شتند  سنت اِدمون۲۴ْ یدهیت  دا سای جامع بِری  [ب وب ۲۵دْز [ راهبی پُرکار بود در کلی

هایی سترب ارتباطای از زندهی خودب از قرین حمایت همفریب دوکِ هلواهرچه در دوره

با دربار داشوووتب برعکا چاوسووورب در بند قیف کاملی از عوا ا اجتماعی بود  هاکلیْو 
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کرد و فتط دارای یکی خدمت می "دیوان خاتا"کارمند دو تی بودب کارمندی که در 

سر حتیتتاً جلب از حرفه شاعری که بعد از چاو ستین  سر بود  اما نخ های متعدد چاو

نویا و هجوپرداز درباریب (ب سخریه۱۵۲٩تا  ۱۴۶٠[ )۲۶اسکلتن  کندب جانتوجه می

ی[ روحانیب محتن و انسووانی در خدمت مردمب و فردی بود که کشوویشِ ضوود  سوولمه

مردی که اشوووعارش بازتام  -ی اجتماعی منتسوووَب نمودتوان او را به هیچ قبتهنمی

اثارش را در خالل های متضووواد اسوووت  او محرکهها و ای از انگیزهی مجموعهکننده

« ملت-دو ت»یعنی زمانی که  –نگاشووت سوولمنت هِنْری هفتا و هِنری هشووتا می

سکلتونب به شکیل بود  ا سلمنت تدودورها در حال ت ستانِ تحت  عنوان جدیدب در انگل

ندب ککار است که به سوءاستفاده از زندهی درباری حمله میهجونویاب فردی محافظه

سیاری از دیگر صومت میهای نو در تفکر خبا روش ورزدب به دین و رفتار  مفهبی[ و ب

ی او بسوویاری از عناصوور در سوورشووت شوواعرانه تازد اش میوجوه محیط زندهی زمانه

سبْ شعریِ  شیه   ست [ یافت می۲۷کِ[ هو یارد  نک پایین تر و حا شاهدی ا شودب که 

[ ۲۸ پ اسووسَرووکتام فیلیای که اسووکلتون به کمک ان در "سوورخوشووانه"باکی بر بی

کند  ی اموات و دیگر وجوه نیایش کلیسایی به سبک التین را تتلید و تمسخر میاداره

ی ای از عینیت قنزامیز چاوسوور نبرده بود: به تمامی اشووکال نیرومند شوویوهاو بهره

سمایی  سرهرم و درهیر دنیای زمان خویش بود  و ان دنیا نیمیش  رون و صیب  شخ

مورد  درستی)ا بته اهر مجاز باشا که این اصمالحات خام و بهبود و نیمیش رنسانسی 

تشووکیک مورخان را به کار ببرم(؛ دنیایی که دسووتخوش تغییرات سووریع فرهنگی وب 

دسووت کا پیش از هرچیزب موضوووکِ تجدید سوواختار اجتماعیِ چیزی بود که از نابودی 

فراوان و سرخوشی  تر بود! سرزندهی[بیش۲٩های رُزها اریستوکراسی در جریان جنگ

ستفاده سکلتونب ا صیل و کامالً فردی او از دوبیتیا سیاری ا  های کوتاهب ترکیب زبان ب

ی درباری و عامیانهب ترکیب عوامل سوونتی و نوب جفابیت و زیبایی در رسوومی مؤدبانه

هی ذهن و ی دوپارهبودن بیان و رکاکت و جسارت شخصی زبان اوب همه بازتام کننده

کننده است  امروز نا دان وابسته به مکتب نتد ادبی مدرن در دنیایی هیجحساسیت او 

های تغییر سوووریع اجتماعی و اند که دوره-به همان من نادرسوووت-غا باً بر این باورِ

ی نو همه را به شوووک فرا فلسوووفه»[ب ٣٠فرهنگیب و تی کهب به  ول مشوووهورِ دان 
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سب«خواندمی ستند؛ ادبیات عا ی نیازمند ها برای تو ید ادبیترین زمانب منا ات عا ی نی

ت  ا بته اس -ی پنجا یا عصر ا یزابت در انگلستاننظیر یونان سده -عصر قالیی ثبات

وجه اعصووار ثبات هیچی پنجا و عصوور ا یزابت بهحتیتت این اسووت که یونان سووده

تی سوورای فرهنگی بودند  اجتماعی و فرهنگی نبودندب بل که اعصووار تغییر و اسووتحا ه

شته صری وا عاً باثبات در هف صر باور دارند یافتن ع ست که مورخان معا شوار این ا  د

شان در اثار چاوسر مشهود استب و ی متوسط انگلستانب که نتشاست  قبتات با نده

ی هفدها سوووده« جنگ داخلی»پشوووتیبان پادشووواهی تدودرها بودندب که مسوووببان 

صف متدم ادبیات   ستان بودندب که در  ستندب قبتهانگل سمی کهرن هجدها ه  ی متو

ی مؤثر شوووودب نمایندهی نوزدها تعریف میبا ادبیات عا ی عصووور ویکتوریا در سوووده

شهودند  یادم  ستند که در اثار تاریخ اجتماعیِ تتریباً هر زمانی م ستمری ه جنبش م

سؤاهفتند در یکی از ازموناید که میمی شگاه امریکاییب او ین  را  لهای تاریخ در دان

های تاریخی اروپای پانصووود دسوووت کا یکی از پدیده»این هونه ممرف کرده بودندب 

ست؛ و د یل ان را سا ه ی اخیر را نام ببرید که نتوان ان را از علل ظهور بورژوازی دان

 « نیز ذکر کنید 

ی توان موضووووک بررسوووی سوووادههای باشوووکوه ادبیات عصووور ا یزابت را نمیجلوه

توان بار دیگر به این حتیتت توجه کرد دادب و یب دسووت کاب می شووناختی  رارجامعه

ی ی دو قبته در تحرک است و به شیوهی این دوره در هسترهترین نویسندهکه بزرگ

اف حرکتی اجتماعی اسوووت که از ان تنها فرد جوان با اسوووتعداد و  ادبی خویش وصوووّ

ی دوزنده و فروشنده« رداستراتفو»تواند بهره جوید  پدر شکسسیر در شهر مصممی می

ملک  شکسسیر از استراتفوردب با مو عیت بود؛ شهروندی بود محترم و صاحب دستکش

شووعر اروتیک  فاظانه و فصوویحی  ۱۵٩٣مسووتحکمی که داشووتب به  ندن رفت و در 

شتب به نام  سبکْ ب«ونوس و اَدونیا»نو سیار پیچیده بکهب از نظر  ود و ب رواییب و ی ب

همستون تتدیا کرد  سووال بعد بود که باز شووعر روایی حتی [ سوواوت٣۱ ان را به اِرلِ

[ و به همان فرد تتدیا ٣۲« تجاوز به  وکریا»تری نوشووت به نام تر و برانگیزندهبلیغ

که اثری از  ههب بود  عاً در همین د مانب و  م ماالً در حول و حوش همین ز کرد  احت

 -[ نامیده بود٣٣« ها[ی ِشکرینز وارهها یا غسونات»که کسی از معاصران ان را  -وی

سخه صورت ن ستان وی میبه  ست میان دو ست به د شت  این غز وارهی خمی د ها ه



 

 
 

 فریبرز فرشیای / ترجمه یْچِزدِدیوید  873

شووود  ی جوانی اسووت که هویتش فاش نمیزادهبا نجیب هوی دوسووتی صوومیمانهفاش

شنامه سسیر در اوایل دههبرخی از نمای شک سدههایی که  شته ی نود  شانزدها نو ی 

[ نمایشوووگر چنان ٣۴( ی عشووونرنج از میان رفتهیا  ی عشووونش بیهودهتال)مثالًب 

یدهی نه هایپیچ با بان مؤد فل بورژوایی  ز حا ندارد وی ان را در م کان  که ام اسوووت 

این مرد »یادهرفته باشوود  هدف من از تکرار نِکات یادشووده این اسووت که نشووان دها 

در  ندنب در پفیراندن خویش ی ا امت دراز خود های او یهدر سال« جوان ِ شهرستانی

به محافل درباری اشووکارا موفن بود  و ی وابسووتگی خویش را با اسووتراتفورد محفو  

شت  ان شان  اش را در انای بزرگ خرید و خانوادهجا خانهدا ست ن سکان دادب درخوا ا

 به رسمیت زادهمخصوص وب باالخرهب ان را دریافت کرد که وی را  انوناً به عنوان نجیب

سرمایه ستراتفورد  در شناخت؛ و او بعد از هرد اوردن پول فراوان از تداتر و  هفاری به ا

ی زادهاش را به صووورت یک نجیبی شوور ی  ندن[ بازهشووت تا بتواند زندهیمنمته

 محلی ادامه دهد 

ی زیادی را منتلب توفین اجتماعی این بورژوای بلندپرواز داسووتانی اسووت که عده

سانی را شاء ی بزرگ ادبی نمیکه معتتدند یک نابغه کردهب ک ست دارای چنین من توان

ترین نویسووندهان در ها باشوود  اما حتیتت این اسووت که برخی از بزرگیا بلندپروازی

شتاق می اروپا بورژواهای شاید م سسیر  شک شگر و در کار هرد کردن پول بودند   بود تال

غامض و غنی بنویسوود تا در تداتر  هایکه فتط برای حامیان درباری خود نمایشوونامه

ای محبوم و دارای توانایی و اجرا شوووندب که در این صووورت اکنون برای ما نویسوونده

گاه بود   یکنب پایشوناسویا نمیبودب اما دیگر این شوکسوسیری که اکنون میاسوتعداد 

شمند و پو دار بوده -بورژوایی او  ست که مردی هو شاهدش این ا  وی را در -که تنها 

ی رهنمون شوود که در ان سووهمی ها امسوویر اتصووال به یک شوورکت بازیگری حرفه

شنامه شت؛ نمای شت و در ان بازی ها میهایش را برای ان هروه میدا کرد  اکنون نو

ی  لیل سووومج این عتیده را ممرف نزدیک به حدود یک سوووده اسوووت که یک عده

توانسووته شووکسووسیرِ میی تداتر نکنند که شووکسووسیرِ بازیگر و سوووداهرِ عرصووهمی

شنامه شد؛ همیننمای ضافه مینویا با شنامهها ا ه ها را باید فرد دیگری ککنند که نمای

رغا انعکاس های شووکسووسیرب بهاز اشووراف بوده نوشووته باشوود  اما در وا عب نمایشوونامه
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تر از انچه اهرچه این اقالعات بیش -اقالعات مربوط به وجوه زندهی و زبان درباری

ت هرهز امکان نداش –توانسته کسب کندب نبوده ی کوتاه زندهی مینی در دورهکه جوا

زاده نوشته شده باشد  ادبیات عا ی اشرافی زمان ا یزابت ادبیات که توسط فردی اشراف

 [٣۶ی سیدنی «یاارکِیدی» [ب نظویر٣۵نشینان خانهو اخال یِ کالن مندِ روایویکسبْ

یی بود که به درون سنتِ هفتمانِ رفیع تمثیلی راه هشود بود  این تخیل انتالبی بورژوا

صایص روان سان به خ شت ان سر شریح جزء به جزء  صیف و ت شن و تا با تو شناختی رو

جا مکان [ نشووان دادهب این٣۷ی او بسردازد  همان هونه که پروفسووور جان دانبی زنده

سنده بود صر ا یزابت  -نوی  -شد[ نامیده می٣۸« ی بختتسه»جایی بر انچه که در ع

 کرد: مکانی که مو عیت او راب ها در  بال موضوعش و ها در برابر مردمشب تعیین می

صویر  سوی[ «ی بختتسه»ت سته به حمایت از   اتر یا تد« خانهکالن»ب و ادبیات واب

جکوبینی  نک  -ی  تداتر[ ا یزابتی[ عرصوووه٣٩هی پارچهعمومیب پیشووواپیش از یک

کاهد    نظرات [ در متایسوووه با انچه که هاه تصوووور رفتهب مییادداشوووت چهل و هفت

ممرف شوند    بدون شک ادبیات چیزی « تسه»تواند از مواضع مختلف ان هوناهونی می

هفاب ان اتفاقب تا حدیب مشروط است به افتد  معانسان اتفاق می« درون»است که در 

سب « برای»انچه که  ست که خود متنا ست با مکان و رفتار او اتفاق افتاده ا و مرتبط ا

سرانجامب این که ادبیات موضوک نظر فردی است که از مکان خود برای «  تسه»او بر ان 

توانند به او ان دسووته از معاصوورانش که بر همان تسه و در مو عیتی  رار دارند که می

شته می شاید بتوان نهوش دهندب نو شیشود    برخی از اختالفات میان اثار خاص را   ا

اسوتب و  [۴٠ای خانهادبیاتی کالن یاارکیدیاز به اصومالف جایگاه اجتماعی دانسوت  

ه های شکسسیر بخانه است  نمایشنامهسیدنی ها مفسر اخال یات یا خویگان ان کالن

ی ا یزابتب و به تداتر فضوووای باز شوووهری تعلن داردب به محیط یا سووورزمین باز دوره

ستف تجاری  بومونت و فلچر  ستند:[ دورهه۴۱نام شکفته هایی کنجکاو ه هایی در نو

ور از تداتری که احتماالً دیگر رو به میان نخبگان ادبیات ا یزابتیب و نسووول دومِ بهره

 (  ۱٩۵۲بی بختشاعران بر تسهاسمان چشا نخواهد هشود    ) نک   ر  اف  دانبی[: 

ترین شووکل ادبی که نوابغ ادبی ی ا یزابت به عنوان مهیجظهور نمایشوونامه در دوره

پ جفوم خود کردب  یدهبزرهی را م یل فراوان دارد و یکی از اند که دال ها ای اسوووت 

مخصوصاً عرور بازیگر عادی به مو عیتی برخوردار از ثبات و اعتماد به نفا است  اهر 
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ی خود فا د همکارانی در کنار و پشووتیبان شووکسووسیر در خالل تمامی زندهی زاینده

ز این جهتب وی شد  ای کارش نیز غیر ابل تصور میبودب محصول برجستهخویش می

نویسووان عصوور ا یزابت برخوردار بود  تری نسووبت به دیگر نمایشوونامهاز امنیت بیش

سسیر برای همکاران و هروه خود می شتب و هروه اوب ها در میان نجبا و ها در شک نو

ستتل و بی سسیر م شک شهور بود؛ بنا براین  امی نیاز به حمیان مردم عادیب محبوم و م

سبت به ه بود  ستاما ن شت: او ناهزیر بود خوا ستتالل ندا های همکارانش را مکارانش ا

خواستند  ا بتهب خود شکسسیر عضو هایی به انان عرضه کند که میبراورد و نمایشنامه

یب نویساش بودب و درامد وی از محل بازیگریب نمایشنامهبرجسته و فعا ی در درون هروه

شرکتی که ممر درامدش اجرای  –د شو منافع سهمی که در شرکت داشت تأمین می

ی تداتر بود  برای او اهمیتی نداشووت که کار هنری تداتر با وجه تجاری نمایش و اجاره

هفاب زمانی که پرداخت  معی کار خویش به هردو میان تضاد داشته باشد: او در حوزه

[ را با ۴۲ «بلکفرایرز»نام داشتب تداتر « مردان شاه»شرکت شکسسیرب که اکنون تداتر 

در اختیار  ۱۶٠۸ب در سووال اشافروزیو شوومع ی اجرای شووبانهسوونت بسوویار پیچیده

شیوه ضای باز روزانههرفتب  سیار متفاوتی با اجرای نمایش در ف «  لومه»در تداتر  ی ب

بایسووت قرز کارش را با عالین و انتظارات تداتر را پفیرفته بود  پا روشوون بود که می

صی انمباق دهد صو مردان »و تا جای ممکن از اجرای روش تداتر عمومی بسرهیزد   خ

شی « شاه سی و نوک نمای ستاد نمایشِ  منظوم[ درباری/مجل شت که ا سون را دا بِن جان

اش را به نمایش های نویسوووندهبود که تتریباً بدون مالحظه و با جسوووارت اموخته

نیز با  «بومونت و فلچر»ت  نوشووهفاشووت و برای تو ید و اجرا در تداتر بلکفرایرز میمی

شانب برای تداتر های اشرافی و درباری و همچنین اسلوم پیچیدهبرخورداری از ارتباط

ین دانیا از جهت ما ی در توفبلکفرایرز جاافتاده و قبیعی بودند  خود شکسسیرب که می

سوی نوعی نمایش رو سدو یت و وظیفه بودب به  شاه دارای م  یکار تداتر جدیدِ مردان 

ستاورد که با انچه که برای عموم می سیار متفاوت بود  د سیری که ساخت ب کاب تف

[ در این مورد کرده کامالً مؤید این تغییر سووبک شوودید ۴٣پروفسووور جی  ای  بنتلی 

ست که ظاهراً وی در پایان حرفه تداتر در سسیر و بیانگر این وا عیت ا شیشک  ی نمای

را با عدم اقمینان کامل در اثری  بوده که ان جدیدی خودب در حال اموختن تکنیک
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 " «حکایت زمستان»در  "با مهارتی بسیار"[ به کار هرفته و بعد ۴۴ «سیمبلین»مثل 

به « توفان» ب ان را در "ی درازشتکرار کرده وب سوورانجامب پیروزمندانهب در اور تجربه

ست )نگاه کنید به جی  ای  بنتلی:  شته ا سسیر و ت»نمایش هفا ب در «رایرزداتر بلکفشک

(  اهر بتوانیا شووواهدی را که ۴٩ب ص  ۱٩۸۴ب ر  یکاب جسووتاری در مورد شووکسووسیر

( هرد اوردهب و نیز ۱٩۶۴) قلوک بازیگر مردمی[ در ۴۵« رَدبروکموریل بْ»پروفسوووور 

سال سسیرب بهتاریخ تداتر بلکفرایرز در اخرین  شک کنار  نویاب را درعنوان درامهای کار 

یاز و تحول شووویوههاه میهیاب انها  رار د تأثیر ن مل توانیا تصووووری از قرز  ی ع

هایی که نویسوووان به دسوووت اوریا  نوشوووتهها بر تخیل ادبی نمایشووونامهشووورکت

نوشوووتب به احتمال زیاد می« ی بختتسه»نویا اریسوووتوکرات بر فراز نمایشووونامه

سترهنمی ست قیف و ه ستفادهتوان سسیر را ی تنوک مورد ا شک  منعکا کند  برایی 

 [ ۴۶های فُلک هرِوِل کرد توان نگاهی به نمایشنامهاقمینان از درستی این سخن می

 

ی تحرک اجتماعی [ نتیجه۴۷ها عصر ا یزابت و جکوبین اهر بگوییا که شکوهِ درام

فتب بدون شوووکب این تحرک عامل بوده بزرگ باید ه ند که  مایی خواهد بودب هرچ ن

ی ی قبتهی موفتیت نویسوووندهو ی که ظاهراً تعریف کنندهمهمی بوده اسوووت  فرم

های وسیعاً متفاوت تاریخ انگلستان استب این است که وی یک پا در متوسط در حوزه

ای است که ها چاوسر و ها شکسسیر را این همان  اعده –اردوی اریستوکراسی دارد 

ل و پیشووورفت کند  درعین حالب باید پفیرفت که تکامبه قرق مختلف وصوووف می

یت  داتر بل به ت ماشووواهرانی که برای ورود  ته بوده به جمع ت داترهای دائمیب وابسووو ت

ی از ااندیش جوانی که وابسووته به هر الیهاند و بدین ترتیب به مردان روشوونخریدهمی

ه راسووتی که تداترب بعنوان بازیگر امرار معاش کنند  بهدادند بهاند امکان میجامعه بوده

سده حرفهب در بخش عنوان یک شمند اخر  سا را نزد جوانان هو شانزدها جای کلی ی 

شنامهتوان او را بنیانای می[ب که از جنبه۴۸فروپایه هرفت  مار و  ی ا یزابتی هفار نمای

سر یک کفاش بود؛ رابرت هرین  ستب پ ستب ۴٩دان شاء اجتماعی وی معلوم نی [ که من

کن بود در  رون وسووومیب هو یارد یا زندهی توأم با عیاشوووی و و گردی داشوووتب مم

شود کوووه به ظاهر از کلیسا حمایت ی شنگول سرهوووردان و هجووووپردازی قلبوووه

ول تخصصی می ورر پی ورد؛ ج [ نیز پسر ۵۱[ پسر یک تاجر  ندنی و تاما کید ۵٠ک
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[ به دنیا امدب ۵٣« ویلد او کنت»[ در ۵۲یک میرزابنویا  ندنی بودند؛ جان الیلی 

سبتاً باالب و تاما  ُج در خانواده شهردار  ندن بود؛ ۵۴ای با پایگاه اجتماعی ن سر  [ب پ

دند  کرها همه در اثارشان نسبت به دیگران منافع قبتاتی محدودتری منعکا میاین

مردانی تحصوویل کرده کهب به  –های دانشووگاه این هروهب مجموعاًب معروف بودند به مُخ

روی اوردند تا معیشووت  نخسووتب به نمایشوونامه یجای کلیسوواب به ادبیاتب و در وهله

شنامهب به د یل تداتر و بازیگریب حرفه ی نهی خوبی در زمیخویش را تأمین کنند  نمای

های دیگر ادبی ممکن ها پیش از این که چنین شوووغلی در زمینهادبیات بود و مدت

 شودب نیازی به یافتن حامی یا مرد ثروتمندی نداشت  

شتب و در ۱۶۵۸در   او یور کرامول  سلمنت بازهردانده  ۱۶۶٠درهف چار ز دوم به 

شد؛ و این بار  شایی  ستان بازه سلمنت بود که تداتر در انگل شد [ بعد از این تجدید 

مانش زن تاتی   سووورداران[  هر داتری بود قب داتر ا یزابتیب ت باریبرخالف ت  نوازان در

  وحان دهاتی؛اش شهروندان و سادهبودندب عتبه

اش محدود بود به های اشووورافی ضوووداخال یب و فها انسوووانیهفتارش بف ه الهاید

ها بیختن  فایف خصوصی )عمومًا و ابهامات اخال ی درامیخته با تتالیی در به تصنعات

قبتاتی  یهیری خصوومانهجنسووی( و محبوبیت در نزد عموم  این تداتری بود با جهت

ی جمهوری را پا از تبعید دوره« چار ز اول[ شهسوارانِ  حامی»کهب ظاهراًب بازهشت 

شن می شگران و مخاقبان ان هروهی کوچک و حوزهکرامول ج ی ی تجربههرفت  تما

سانی شت  زمانی که جرمی کا یان نگاهی [ ۵۵یر اش ها کوچک بود و عمر کوتاهی دا
ب در وا ع منتشر کرد ۱۶٩٩را در سال  هی در تداتر انگلستانایمانی و هرزهکوتاه به بی

با کاری بی هان هرهز  ند هان انگلیسوووی و نویسووو ند هوده بود  انبوه عظیا خوان

ی تجدید سلمنت همراهی نداشتند: قبتات متوسط مترصد غلبه های دورهدراماتیست

 بر این دوره بودند 

 

تان روشوووی بوده که از ان قرین یکی از ویژه ماعی انگلسووو تاریخ اجت ترین وجوه 

اندب و با به دست اوردن امالک ی اشرافیت رسیدهبنده به مرحلهقبتات متوسطِ رشدیا

 اند [ب پا از ساختن پول بسیارب حتی عناوین اشرافی ها به دست اورده۵۶روستایی 
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سرعت بیش سلمنت ادوارد چهارم جاری بودهب و با  ست کا از زمان  تری این فرایند د

سی پر های ا یزابتیب جورجیاییب و ویکتوریایی اددر دوره ست  فرهنگ انگلی امه یافته ا

که به دنبال رهنمایی و رهنمود به  های خودنماتازه به دوران رسیدههای است از نمونه

اند  این رهنمودها به قرق هوناهونب از دورهایی بسیار سوی زندهی عا ی و مجلل بوده

ثر بسوویار مها هرفت  اشووودب در اختیار انان  رار میتر از ان که عموماً تصووور میپیش

ی ی متوسووط در انگلسووتان دورهفرهنگ قبته[ در تحت عنوان ۵۷«  ویی بی  رایت»
شگفت ا یزابت شمار  های خوداموزب تو ید مثل خومب انگیزی از جزوات و کتاممعرف 

شرافب ستب از راهنمای ا سوم به و غیره ا ( به  لا تاما ۱۵٣۱) ی حکومتیکتابچه مو

[ ۵۸رِیثوِیت (ب نگارش ریچارد ب۱۶٣٠ْ) جنتلمن انگلیسییا  زادهشریفا یوت بگیرید تا 

تر بر روی اخالق بود تا (  تأکید بریثویت بیش۱۶٣۱) انگلیسوووی زاده خاناشوووریفو 

[ روش سنتی اموزش ۵٩( هنری پیچِا ۱۶۲۲) ی کاملزادهشریفسلوک درباریب و ی 

جا  که  یل رنسوووانا را داشوووت  باری رایج در اوا ندش باصوووول در یل ترین سووو ا
[ اسووت و توسووط تاما ۶۱یونه ( اثر  با تاسوواره[ کسووتیلی۱۵۲۸[ )۶٠ جانوکورته

هایی ها بودند در مورد راه و به انگلیسی ترجمه شده است  کتام۱۵۶۱[ در ۶۲هُوبی 

ی اینهی هفتگو با اعضووای قبتات باالتر )مثالً: های جوان و شوویوهرسووا ترغیب خانا
هفتگو با اشوووخاص ب یا انگیز و مفید برای تردد مکرر در دربارلتعارفاتب یا مکتب د
ته ند و فرهیخ که ۱۶٣۵ب ثروتم له  به افراد پرمشوووغ مک  مهب برای ک کا  مای م (  راهن

راهنمای بحث و های اجتماعی محبوم و متبول بودند: ی بحثنیازمند خوداموز نحوه
یا هفتگو یت در عین خوشب  جدّ  «لیو بیب وب ای  پی دب»ی هرداوردهروییب کشوووکول 

هاب کلمات  صارب هاب پاسخب پرسش(  این کتام مشهور و محبومب عالوه بر ا وال۱۶۱۸)

صهکنندهها و تمامی انواک اقالعات هوناهونشب ارائه میفه ستانی خال  ای از تاریخ انگل

در تحت عنوان  ۱۶٣۲اسوووتب از ادوارد سووووم تا جیمز اول  در اثری چاد شوووده در 

های هوناهون و توانند شوویوهجا که پسووران و دختران میان[: ۶٣ ی حوریانمدرسووه
ب مؤ ف همنام نه فتط  صوود دارد که از ی عاشووتانه را بیاموزندجدید اظهارات زیرکانه

ای هی افراد جوان به مسوووائل جنسوووی به نفع خود بهره بگیردب بل که از نگرانیعال ه

شاء اجتم ستانان نیز از بابت فاش کردن من صحبتشان اعی فرود ب شاناز قرین قرز 

ها را کند که چگونه خانااسوووتفاده کند  مؤ ف هدفی غیر اخال ی ندارد: راهنمایی می
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ست   شه ازدوار هدف ا ستفاده کنند: همی سوء ا ترغیب کنندب نه این که هول بزنند و 

را به دهد که چگونه با دوسوووتی خداحافظی کنندب او و یب در عین حالب رهنمود می

ندب از  مف ان به منزل خود دعوت کن مانی و  بت مه خاقر غی به  ند؛  ها تشوووکر کن

مکتب کند  دوسووتی عفرخواهی کنندب و در بسوویار موارد محتمل دیگر راهنمایی می
ب با  پیشوونهاد[ بیان سووخنی  میف و عا ی برای هر مو عیتیب بسوویار ۱۶۴٠تعارفاتب 

شد که بسیار رایج و مورد نگاری ها یافت میهمحبوم و مشهور بود  انواک راهنمایِ نام

اموزش : دشمن بما ترسدب سا ی که می ۱۵۶۸ی این موارد به سال توجه بود  سابته
به قور  مه و مملبی را در مورد هر موضووووعی  نا نه هر نوک  گارش؛ چگو راه و روش ن

 [ ظاهر شد  ۶۴ اراسته بنویسیا

شاره کرده ستین اثار ا شبه این نخ ستیلز ام تا رو سون و ا  [۶۵ن کنا و تی که ادی

تالش خود را برای تعلیا قبتات متوسوووط اغاز کردندب و زمانی که بورژوای خلصوووی 

هایی به وَ برای دوسووتان نامه»اثری نوشووت به نام  [۶۶چون سوومیول ریچاردسووون 

ی الزم به منظور مخصوووصب به  صوود راهنمایی و  اموزش[ کاربسووت شووکل و شوویوه

اشب پا از پدری به دختر خادمه»ب با عنوان ۱٣۸ی )نامه« د بندان به نگارش نامه

صی او   صو صلی رمان که احتماال مایه[«( ۶۷اهاهی از نفوذ ا ای وی به حریا خ ی ا

با هدادهیک عملی انتالبی انجام نمیبودهب هیچ [۶۸ پمِالویب َ  ند  انان دن ی سووونتی ا

شکب اند  مع دیمی را هرفته سسهفاب بدون  از جهاتیب جنا متفاوتی بود  [۶٩ کتاتورا

های ادبی پیشگامان ا یزابتی و جکوبینی تفاوت داشت  شهر و به قرق خاصی با شیوه

ست داده بودب ناهزیر بود برای مو عیت جدیدش اموزش ببیند؛  شک که اکنون دربار را 

اموزش و تفریح قبتات متوسوووط )و در جایی که امکان داشوووتب اموزش و شوووادی 

شد  همزم ضوعی مها در ادبیات  سده«راهنما»ان( تبدیل به مو شانزدها و های  های 

شک شواهدی هستند دال بر تحرک اجتماعیب و ی ها اشاره کردمب بیهفدها که بدان

سیار نامعین ستب پایگاه اجتماعی این ادبیات ب شواهد  رن هجدها ا تر از پایگاه منابع 

یمی از افراد موفن و ثروتمندب همراه با بینیاب شووومار عظو این زمانی اسوووت که می

کنند  ا بته شهروندان منشانه اماده میخود را برای زندهی اشراف همسران و دخترانب

مثابه قور انفرادی تا بهتر بهی ا یزابتی ها همین کار را کردندب و ی بیشکامیام دوره
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شدب باید انجام داده می یک قبته  در روزهار اَدیسون وظایفی ها بود که همگانی بود و

 ن کالهتری رار هرفته بودب از نوک مناسب اسسکتاتورامور متنوعی که مورد توجه متاالت 

[ که نمایشووگر د ین منافع ۷٠ بهشووت همشوودهها هرفته تا سووتایش تداتر برای خانا

سسکتاتوربورژوازیِ خواهان فرهنگ خاص خود بود  اختالف بین  [ ۷۱ ایل کورتجانوو  ا

ش ست  اثر اخیر ایدهرو شرافیِ عا یِ دورهنگر و اموزنده ا سانا را بهال ا قور کامل ی رن

سی را که به بیان میلتون  اعالن می شت هاکندب ک شاخهشدهخا ن به ای ه[ در تمام 

هنری صلح و جنگب چه عمومی و چه خصوصیب تحصیل کردهب ها مرد عمل است و 

ها فلسووفهب ملها اسووت از ایدا یسووا پرشووور افالقونیب و در عین حال از اسووتعداد و 

ستین مظهر جان  ست؛ در حا ی که اثر نخ شیرزنی برخوردار ا شم سوارکاری و  توانایی 

ست؛ راهنمای  ا ست به بلالکی ابکی ا سه ا سط ا ای معلا مدر شده تو شنهاد  فها پی

سباندن پو ک –شکل نتد ادبیب و از ارایش و مد زنانه  ایی های زیبمثال خا کوبی یا چ

تادی تمسوووخرامیز می –بر روی صوووورت  هدف ادیسوووونب برعکِا نیز انت ند   ک

ستیلی صیلک ستعداد و تح صراً باا صدش   کرده نبود؛یونهب متمایز کردن قبتاتِ منح

هشایی و میانجیگری میان شهر و روستاب میان شهروند ثروتمند و ایجاد سازشب مشکل

های ایجاد شووده در خالل ی زمیندارب بود تا بدین وسوویله برخی از شووکافزادهنجیب

سده سلمنت فعال مانده بودب پر ی پیشجنگ داخلی  تر را که عامدانه در درام تجدید

 کند  

ها و حال بود با ارتباطاز نظر اجتماعیب شووخصوویتی میانه  جوزف[ اَدیسووونب خودب

ستگی ستوکراتیک  برترین هدف او در زندهیب سهای بورژوایی و اری ت اشب که بدان د

بود  دانشوووری بود که وارد خدمات عمومی دو تی شوود  « کُنتِا»یافتب ازدوار با یک 

باط مات دو تی او را در معرض ارت ماعی  رار داد خد ند کردو وی را بهرههای اجت  -م

این شووغل را از دسووت داد  اَدیسووون از نظر  ۱۷۱۱ها در سووال ا بته با سووتوط ویگ

شخصیتی خونسرد و دارای رفتاری ظریف و باو ار بود که ظاهری مدعی اشرافیت ها 

های وی از اموزش اسوووسکتاتوری کننده بود: خوانندهداشوووت  مع هفاب رأیش متتاعد

شنامهشد  ریچارمحظو  می سندهب نمای ستیل  نوی ستمدار ایر ندی و د ا سیا نویا و 

 تر وب ازکا از نظر ادراک و احساسب شخصیت بوژوایی یکسارچهدوست ادیسون[ب دست
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ی هیری دوهانهتری داشوووت  اما اَدیسوووونب با سووومتبسووویاری جهاتب جفابیت بیش

 تری یافته بود  اشب توفین بیشقبتاتی

ی هجدها بیندیشوویاب بالفاصووله قبتات متوسووط در سوودهدر  اهر به قلوک رمان

سن ذهن شکب دفو و ریچارد ضور خواهند یافت  بدون  [ب که به دالیلی پدر ۷۲مان ح

شمرده می سی  سی انگلی ستان نوی صیتدا شخ هایی کامالً بورژوایی بودند  اما شوندب 

ستگی شت و نتی هنری[ فیلدینگ ب شرافی دا ستوکراتیک و ا ی یک جهها و روابط اری

سی[ بود  فیلدینگب اهرچه بزرگ سدهترین رماناِرل  انگلی ستنویا  ان ی هجدها انگل

نبودب از قرین تلفین اخال یات اجتماعی مورد نظر ریچاردسووون با نشووواط اشووورافی 

نویسووی انگلیسووی را فراها اورد که سوورشووت امکان ایجاد بُعد جدیدی در رماننیکو

سده سلمنتهوی زیرک دورهید  فیلدینگ بف هی نوزدها فرابا سرانجام در   ی تجدید

ب کرد؛ از نظر اسلومنام ا تفاذ اریستوکراتیک مسخره میهای بورژوایی را بهنبودب ارزش

سن عاقفی ست که از ریچارد شی ا شتن  لب نیک تنها ارز تر بودب زیرا که معتتد بود دا

ی ریچاردسوونب محتاقانه حتیتتاً مها اسووت؛ با این حالب هنگام خندیدن به اخال یاتِ

تل می که ان را عادات بورژوایی ذهنی خود را منت ند  جاد ک تا ان چیزی را ای کرد 

[ب ۷۴« تَکِری»و نه « دیکنز»خواند و بدون ان نه [ می۷٣« ی فکاهی به نثرحماسووه»

 توانستند ان هونه بنویسند که نوشتند هیچ یک نمی

ی اش او را به درکی قبتاتی پیچیدهنویسووی که پیشووینهی رمانترین نمونهجا ب

«  واِدینبار»بسیار غنی از سرشت انسان رسانده وا تر اسکاتب   اضی و[ حتو دان اهلِ 

تب ی اصلی اسکای روستایی شد  دغدغهزادهاست که تبدیل به یک جنتلمن یا نجیب

 نویاب نسوووبتِ میان سووونت و تر ی بود که وی را بسووویار درهیر نتشعنوان رمانبه

ه در ی فدودا ی کی قبتات هوناهون کرد  غیروا عی بودنِ تماشووایی جامعهتغییریابنده

 رام»و « وِیوِر ی» داری فرابا نده  رار داشووت به بهترین شووکل در ی سوورمایهاسووتانه
های او دوهانگیِ احساسی [ مشهود است؛ همچنین رمز حُسن بهترین رمان۷۵ «روی

 یی زیبا و  هرمانانههیرانه ناممکن بودن شووویوهیهیرد تا پاسوووت که وی به کار می

یی را که ناهزیر از نظر عاقفی بدان تعلن داردب به تصووویری نمایشووی بکشوود  زندهی

سبت به نوک کهن جامعه سکات حا عمیتی ن شتب ی نظامی ارهانیک  جامعها دار[ دا
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ا ن  [ب۷۶ انتلتردههایش به نام با این حالب ان هونه که در یکی از بهترین داسوووتان

به دارسوووی  تیمر  حههویدب می[ می۷۷فیرفورد  ند که الی به ارث دا ی  انونی مربوط 

حن  ۱۷۴۸ی مفکور در سال ای  )الیحهتر از هر متدار وفاداری  بیلهارزشی دارد بیش

ستأجران انان را ملغی  سای  بایل در مورد محاکمه و کیفر دادن م صاحبان زمین و رؤ

داران و رؤسووای قوایف نواحی ی زمینتی بود که مورد سوووء اسووتفادهکرد؛ و این ح

[ ۷۸ی هرفت ( تاجر اهل هالسووگوب با یه نیکول جاروْکوهسووتانی اسووکاتلند  رار می

که  هرمان ظاهری  استب نه خودِ رام رویِ مسحورکننده «رام روی»  هرمان حتیتی 

های اجتماعی مشعشع فهمد  ارمانبتا را می استراتژی« با یه» داستان[ استب زیرا که 

بی و احسوواسووی فایدهندارندب بی کاراییو رمانتیکب اهر  اند  اسووکاتب که از نظر نسووَ

توانست ستایشگر زرق و برق ای و اریستوکرات بودب میمخلوقی از بورژواب انسان حرفه

ون ای ندارد  اوب در عین حالب همچو زیبایی باشووود و در همان حال ببیند که فایده

دانست که ا گوهای خاصی از رفتار دهتانی بدون تغییر با ی خواهند ماند شکسسیرب می

 ی نیرویی زیرزمینی و نامشهود برای تداوم در درون کل جامعه باشد دهندهتا تشکیل

 قور کاملی زمانی میان چاوسر و اسکات ادبیات خوبی که بتوان ان را بهدر فاصله

ستوکراتیک سن  بورژوایی یا اری ست  به نظر منب ریچارد سیار کا ا ست در بریتانیا ب دان

ستب و نیز اهر بجا می ستثنا ا زب دانیدب ان هونه که  وکاچ نیکه بورژوایی نام بودب یک ا

سدهترین رماندفو ها از بزرگ سان  ست  اما زمانهنوی ستِ ی نوزدها انگلیا ا ی در

سووت  جین اُسووتینب که تمام ی نوزدها اظهور نویسووندهان بورژوای انگلسووتان سووده

ستانرمان شدب در حتیتت دا سدههایش در  رن نوزدها چاد  ست که به  سی ا ی نوی

ست؛ او دختر یک رکتور  شایر بود و  فا [ یا پَریش۷٩هیجدها متعلن ا هردان در همس

هیرد؛ روحانیون جدا از درامدی بندی قبتاتی ثابت  رار میدر خارر از هرهونه الیه

[ داشووتند  که معموال عُشوور یا دَهَکی ما یاتی بود[ب از ۸٠خرده ما کان که از سوووی 

 هایشووهرکجهاتی نیز صوواحب اعتبار و ابرو بودند  اُسووتینب بدان معنا که به دنیای 

ستوکراتِ  ستب اری شهرهای بزرگب بورژوا نی شد تا به  شته با ستایی تعلن دا حتی  -رو

ی او علیه شوووهسوووواران یا وشوووتهترین قنزنها نیسوووتب چرا که جدی -بخواهیدل

شان هایی است که فها و ادراکب و حا مسدو یت اجتماعیهای احمن و خاناشوا یه

ی اجتماعی انان ندارد  توجه اُستین معموف است به انچه که وی ان تناسبی با مرتبه
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ها را به نامدب قبتاتی که به همان من باید ان[ می۸۱« حال/متوسووطمیانه»را قبتات 

سطِ ورت قبتهص شهری و خرده۸۲ی فرامتو صیف ۸٣زمینداران -[ غیر [ کوچک تو

شیده بود و این جدایی  ستین به او یک نوک جدایی بخ کنیا  مو عیت اجتماعی خود اُ

شفافیت خارق ستین به کمک ان میا عادهتا حدی علت وجودی  ست ای بود که اُ توان

ی ببیند و وصوووف کند  مسوووأ ه زیسوووتبای را که در ان میمبانی ا تصوووادی جامعه

سیار مؤدم و بیخانا شوهر کردن تربیت میهای جوان ب ا شوندب باتیه که فتط برای 

شنی فراوان و تکان دهندهب صبدر  رو شار ِت  نمایش غرور و تع شت  سرنو شده   داده 

سیدن به  -کند  وکِاب که با ا ای کا ینز نادان و مهمل ازدوار می چون این تنها راه ر

ست ام ستان -نیت ما ی ا صورت تراژدی درمیاز  لا دا امد؛ نویا مدرن   اعدتاً[ به 

ها دمیده اسووت که باعث هویی را بر تمام فضووا و مو عیتو ی جین اُسووتین روف بف ه

ای تتلیل بسفیریا  جین اُسووتین امیز مو عیت را بدون ذرهشووود ما سوورشووت یأسمی

 ِت دختری حسوواس و تیزهوش اسووت؛ این ی فراوانی دارد که نشووان دهد شوواردغدغه

ست  با وجود  ستب د یلی کافی بر این مدعا ست نزدیک او وا عیت که ا یزابت بِنِت دو

کندب چون در عصوووری که زنان برای هیچ ازدوار می این شوووار ِت با یک ابله دیوانه

ل پوبینندب وی هیچ راه هریز ا تصوووادی دیگری ندارد  دختران بیای تعلیا نمیحرفه

ی دهتان یا کارهر هسووتند که در مؤدم دارای وضووعی بسوویار بدتر از دختران قبته

کار کنند  اهر دختری هوشب زیبایی و روشووونفکری را همراه  توانندمیبیرون از خانه 

ست بتواند مردی را که ها  صورتی که بخت ها یارش هرددب ممکن ا شدب در  شته با دا

صبور و همدل  شمندب و ها  صیب ثروتمند و هو ستب به تور اندازد  اما این مو عیت ن ا

منظور مداخله در شود  استفاده از مو عیت اجتماعیب هوش و درایت بههر دختری نمی

ی کامل نشان داده شده است  به صورت یک عمل خودشکنانه« اِما» زندهی دیگران در

ستاناهاهانه اِما ستین در میان دا ستب و رمترین رمان قبتاتی اُ ست که های او انی ا

صاف ظریف روابط میان قبته و جبر شف و و ست  در این کا جا ها با ناهزیر اخال ی ا

شن ضل دختران دانای بافرهنگ و ی بیبینانهدریافت رو ستیا: اهر ی مع پول مواجه ه

شووود به شووودب محکوم میا در به تور انداختن فرَنک چرچیل موفن نمیجین فِیرفَکْ

شرایمی که برا ضروری و مفید بود زندهی[ در  ستخدام -ی این هونه دختران   یعنی ا
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سرخانگی برای در منزل ثروتمندان  و هو ناک بود این معلا« معلا سرخانه»به صورت 

ی خدمتکاران که حتی مورد  بول افتادند به قبتهناهزیر کمابیش فرو می دخترانی که

ستین در ان قبته ها نبودند  این واهمه شارات تلخ ب خیلاِماها را اُ شنب از قرین ا ی رو

سرخانگی است  شار ِت برونته زیر و زبر این و معدودب ممرف کرده که توصیف کار معلا

با د ت نشوووان داده اسوووتب و ی جین اُسوووتین  جین ایرها را در ها و واهمهنگرانی

سوز و هداز و دل سوزی برای خود به کار برده و ا بته ملودرامش را تتریباً بدون اندک 

 پیش از برونته ها موضوک را بی سروصدا و با ظرافت ممرف کرده است  

سبات قبتاتی و [ در میان تمام رمان۸۴ ترغیب ستین از نظر پرداختن به منا های اُ

اسووت  این اثر  ترتر و نامحسوووسی اثار او ظریفهاب از همههای ما ی انیرسوواختز

ی احتمال زندهی مناسب در جهانی که در ان مرتب باید سازش داستانی است در باره

صووورت هیردب جهانی که در ان تعادل میان مما بات اجتماعی و مما بات شووخصووی 

جریان تصوومیماتی که باید در  ها در همیشووه ظریف و شووکننده اسووت و شووخصوویتب

های جزئی و عادی زندهی روزمره هرفته شووودب و ها در خالل تصوومیاتی که مو عیت

هیرد و تر اتخاذ هرددب شوووکل میهای بزرگتر در برابر مو عیتهای مهاباید در  حظه

ار بسی های ادمیْدهد  شاید بتوان هفت که این هزینه در مورد او ویتخود را نشان می

ستین ب صله دارد  جین اُ سیار با یک اثر بورژوایی فا سا ب ستب و ی خود رمان ب ورژوایی ا

در  وار بورژواییو مسیحی را به نشان دادن سستی و شکست در برابر ایمان متعصبانه

سفیلد پارک ستان مالحظات اخال ی و [ متها کرده۸۵ مان اندب و یب در وا عب در این دا

سته و  وی م سوم اجتماعیِ برج ستب به قوری که از مرزهای هرنوک رویکرد مر وجود ا

هفرد  از میان تمام توصوویفاتی که جین اُسووتین در بام و ار و و متداول بورژوایی می

تایج اخال ی ان در اثارش کرده )عواملی که برای اُسوووتین  ندفضووویلتمتانتب و ن  -ا

صفی  ست(ب هیچ چیز ناففتر از و سیار غیربورژوایی ا ضعی که ب سفیکه او در مو لد مان
اش در پورتسوووموثب ماندهوا دین اُمُّل و عتب با« فِنی پرایا»در مورد مال ات پارک 

ها راحتی و انضووباط در مانسووفیلد پارکب به دسووت دادهب نیسووت  نتصووان بعد از سووال

کند تا به خاقر عواقف عمین و جسمی و اخال یب که بر وی غا ب امدهب و وادارش می

ی روسووتایی عمویش را رها و مسووتمر خانه اشب نظا و ارامش مرتبادهعال ه به خانو

صیت و محیط بازتام یافته است   شخ کند و بازهرددب در درک عمین او از روابط میان 
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جین اُسووتین هیچ نوک دغدغه و اشووفتگی سوواختگی در مورد پول و ملک ندارد  در 

یب تانْمی ترغ کاپی که  ند ثروت دارد و این وِنتوُرث بیسوووت و پنج هزا خوانیا  ر پو

ست که  صتی که برای هردو خیلی بهتر سرانجام نامزد او می« اَن»هنگامی ا شود؛ فر

ایشان پول نه به معنای دار هستند؛ براست  این هردو اهل ذوق و سلیته و اصل و نسب

ورزانه؛ پول برای انان به اندوزی خسوووتتظاهر مبتفالنه اسوووت و نه به معنای ثروت

 کاریستوکراتینظا و ارضای ذوائن فرهیختگان است  اینب در وا عب رد و نشانی معنای 
ست؛ یعنی این که وی باید بدین قرین در مورد پول و  ستین ا صیت[ جین اُ شخ در  

اوردب خیلی رک و صووریح ی هوشوومند و اهاهش به بار میانچه که ثروت برای دارنده

ستند که در سندهانی  ویاً بورژوا ه شد  نوی شرمندهی می با  شوند ومورد پول دچار 

ستانوانمود می صلی اخال ی در رفتار  هرمانان دا شان دخا ت دارد  کنند که فتط ا های

[ چه متدار ارزش ما ی داردب و ی در ۸۶« اسکوایر بی »هوید که ریچاردُسن هرهز نمی

اش د یتًا های داستانیدانیا که میزان امالک و درامد تمام شخصیتمورد اُستینب می

 چه  در است  

-تاتیمراتب  قبی انگلیسی بود که سلسهنویا برجستهجین اُستین اخرین رمان

سلا می ست [ اجتماعی را م فکر و ذکرش این بود که بتواند قرق هوناهونی را که  دان

صیت شخصب و امال فردی متفاوت را شخ صادی م ضع اجتماعی و ا ت های متمایزب موا

ها را با مما بات و مالزمات ساختار ی انبندی کند و رابمهدب قبتهکربه ها مرتبط می

اجتماعی تعیین نماید  مخا ف متکبران بود و نفرت داشت از کسانی چون وا تر ا یوتب 

به فکر نمی تام و مرت به هیچ چیز جز م یدی که  که  ِ کترین دو »کرد و فردی بود 

چرا که این خانا معتتد بود مرتبه ذاتاً  دادبرحمانه مورد اسووتهزا  رار میرا بی« بورگ

[  و احسووان و بخشووش[ ۸۷اشوورافی -اسووت  او حتیتتاً به ا زامات اخال ی اوربرتری

شت نیک  سر صاحبان متام باید  ثروتمندان معتتد بودب بدین باور بود که ثروتمندان و 

ا سیار مهخود را از قرین اخال یات و تحصیالت و رفتار اجتماعی نیک موجه نمایند  ب

کند تا این که نمی« دارسووی»ا یزابت احسوواس عشوون به  غرور و تعصووباسووت که در 

اش از مهربانی او با شووونود که خادمهبیند و ها میهمزمان ها امالک بزرگ او را می

سخن می صاحب ملک  ستأجرانش و از رفتار مثال زدنی خوبش به عنوان یک  هوید  م
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یک مفهوم رنسانسی از اریستوکراسی وجود دارد؛ و ی جا چیزی تتریباً شبیه به در این

جین اُسووتین در وا ع تماس مسووتتیمی با سوونت رنسووانا نداشووتب و انچه که ما در 

ای اسووت کهب در تحت تأثیر شوودههایش داریا موضووع اریسووتوکراتیک متعادلرمان

ی بزرگ که تخیل ی دیگری از یک نویسووندهنمونه –بورژوازیب اخال ی شووده اسووت 

 های ناشی از قبتات هوناهون غنا یافته است اش به وساقت جریانخال یا

شووود  دیکنز که فرزند ی به کلی جدیدی میرمان در انگلسووتان با دیکنز وارد دوره

رفت  ی کارهر فروفکری بودب کوتاه مدتی در منجالم بدبختی قبتهکارمند دو تی بی

نگیز بودنش هرهز فراموش نکرد  همین ارا با سووویاهی و نفرت و رنج کار در کارخانه

جوان ی نوزادهتجربه بود که به وی اهاهی قبتاتی کارا و روشنی بخشید  او یک نجیب

ستون و هرینبی  سر از کارهاه مِردِ شتش چیز بهتری بود؛ اما  سرنو [ در اورد  ۸۸بود؛ 

ستب  شته ا ست"ان هونه که خود نو سا گی خدمتکار کوچو وی فرزی بوده ا  " در ده 

هایی بودند از سوورنوشووتی که اهر دیکنز در ان های کوچک انبار تنها نمونهدیگر بچه

تواند رنج هیچ کالمی نمی"شوود  خود نوشووتب ماندب دچارش میمحیط و شوورایط می

 "رفتاب بیان کند ها در شوورایط انان فرو میپنهان روحا راب زمانی که همراه با ان بچه

دیوید نگاری او موجود اسوووت و ها در ز خودزیسوووتهایی ااین سوووخن ها در بریده
 بار سووویاه وکه رمانی اسوووت  ویاً مبتنی بر شووورف زندهانی  دنیای جنایت کاپرفیلد

شر قبتهزیرزمینی پایین شدت کثیف و پر از جهل بودب در تمام که به ی کارهرترین  

شت  از غوغا می سیدب از بیزندهی دیکنزب بر تخیل او غلبه دا سیدبمی نظمیتر و از  تر

هایی بودند که بسوویار به ها ترسترسووید  اینجرم و سووبعیت فترا و بیچارهان نیز می

تام و تمامش با این  ی همد یواسووومهی متوسوووط تعلن داشوووتندب و دیکنزب بهقبته

هانب و نگرانی پرشوووورش برای کودکان تحت سووورکوم و سوووتاب زده ربانیان و فلک

هاب شووورایط کار روسوووسیان و دیگر ها و زنداندر کارخانهاش از شووورایط کار نگرانی

ی متوسط تعلن داشت  های اجتماعیب اساساً در توصیف این  فجایع[ به قبتهشرارت

ششحل وی در تمام مواردِ رنجراه های بورژوایی بود: او ها و رذایل اجتماعی بفل و بخ

شت و عمیتاً به اتحادیه صنفی واز پار مان نفرت دا تا  اعتماد بودب وسندیکایی بی های 

وجه نسفیرفت که هیچ سووازمانی در تحتن اهداف اجتماعی وی توفین هیچاخر عمر به

اش بشری و توانایی تدریج به سرشت نیکخواهد داشت  این درست است که دیکنز به
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صالف جامعه بدبین سمیول پیکویک و برادران چیریبِل تر میدر ا ستین ۸٩شد:  [ نخ

بینیا  اخرین شووان را نمیدیکنز هسووتند که بعداً اصووالً نظایر های مخلوقشووخصوویت

قور شووگفت اورب نمایشووگر نفرت از پول در های اوب با هیاهوی بسوویار و بهداسووتان

سیر ارزشیی پولجامعه صاف انحراف از م ست و و ست که تحتتش از دو سانی ا های ان

سانی  ستمرب و احترام به حرمت ان ی شده در جامعهدر مفهوم پفیرفته -قرین توفین م

صر ویکتوریا ست   -ع سختزمانهممکن ا )با بخش  ارزوهای بزرگب دوریت کوچکب ی 

ای های ناامید کنندهدر اصوول رمان دوسووت مشووترک مای ان( و پایانی اصوولی و او یه

های اخال ی وعده داده شده توسط مسیحیان دهند چگونه ارزشهستند که نشان می

شیوهبورژوا ب ست  دیکنز ا  سط نهادهای بورژوایی منمبن نی شده تو ی زندهی تحمیل 

ی بورژوازی نگفاشووت تا  ذات[ اصووول اخال ی خود را هرهز پایش را بیرون از محدوده

ی زندهی خواسووت اختالف و ناهماهنگی میان ان اصووول اخال ی و شوویوهمی بیابد: او

ساختار جامعهمورد مما به شان دهد  هرهز نیز تهی بورژوازی از قبی  سط را ن ی متو

مانند جورر ا یوت  ماریان اوانا[ دارای ان  امت روشووونفکرانه و وسوووعت مما عات 

صی ارتتا یابدب  شخ ساس و اداراک  سمحی فراتر از اح ادبیات اروپایی نبود که بتواند به 

سد که  سن نیتی تابناک در محکومیتی بر شدید خود نیفتد و به ح ضادهای  در دام ت

صیتج شخ سترود در ورر ا یوت در پرداخت  سوبُن و ا ای با  هایی همچون دکتر کا

 نویانویا بزرگ استب یک رمان[ به ان رسیده است  دیکنز یک رمان٩٠ مارچمیدل

اند از دام مو عیت هایش ناشوویهاب قنزها و کابوسقبعیی متوسووط که شووو قبته

ماعت کثیف و  ناک از ج پایین و نفرتندیدهامبورژوایی اوب هراسووو تات  زده از ی قب

ستوکرات ستهی باال  جورر ا یوتب در بهترین اثرشب رمانهای قبتهاری تری نویا برج

ستب زیرا که به متیاس  ابل شتتوجهی بر نخوتا ی قبتاتی هاهاب و ترسها و خواردا

ی خود او بود ی قبتاتزمینهخویش غلبه کردهب امری که تا حدی ناشی از ابهام در پا

ستهو نیزب به شنقور برج شمه میتریب از درایت و رو سرچ عواملی  -هرفتفکری وی 

 که وی را از دنیای روشنفکران اروپایی  زمانش[ رها کرده بود 

تاتیب تَکِری  منظراز  یبقب مانعج که نویا دورهترین ر یاسوووت؛ زیرا  ی ویکتور

ی بود و او خودش در کلکته به دنیا [ ما یات٩۱دار پدرش در شرکت هند شر ی منصب
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تأثیرات غریبی )از  به  یان منجر  ند با ه مه  مده بود  مُراب تاتی( در مردان  منظرا قب

یک شاهدشب در میان دیگرانب راجِرد  –جا شده بودانگلیسی شاغل و درهیر کار در ان

مالحی اصوو که بتوانند با تر از انتر و پیچیده[؛ تأثیراتی بسوویار هوناهون٩۲کیسلینگ 

ی زمینهبه فها درایند  ا بتهب تا جای خاصیب این که پا« سندرم امسریا یستی»نظیر 

سنده میقبتاتی رمان سبتی ندارد: اهر نوی صر ویکتوریا چه بودهب منا ست خنویا ع وا

صیب ان هونه که این عالین در رفتار  سب کندب باید به عالین مخاقبان خا موفتیتی ک

دانیا که شوودب پاسووخ بگوید  مثالً میها منعکا مین کتابخانهدهندهاناشووران و وام

ان نویسی نوزدهاب و فشار بر داستانمحبوبیت یک رمان سه جلدی در انگلستان سده

های سووه جلدیب چه داسووتان مناسووب خال یت انان بوده یا نبوده برای تو ید داسووتان

[ ٩٣« ی مودیکتابخانهی برهزیده»ی مسووتتیا  درت و نفوذ  عبارت[ باشوودب نتیجه

ی ها؛ این مدیریت سووولیتهی انها و هردانندهای بزرگ بود از کتابخانهبود که زنجیره

ب ۱۸٩۴تا  ۱۸۴۲ی مسووتتل خود را داشووت و به قور هسووتردهب در بخش غا ب دوره

به  ی  حنب و حال و هوای داستان انگلیسی بود  دیگر این کهب انتشار رمانکنندهتعیین

ی ی ویژهی نوزدها اروپا عملی عادی بودب نتیجهپاور ی در مجالتب که در سده صورت

صادی  این  ست به قیفی از عوامل اجتماعی و ا ت سته ا مما بات اجتماعی بود که واب

ی خود بر ساختار داستان اثر هفاشتب درست ان هونه که به نوبه ی انتشار رمانشیوه

ستاران تعیین ستانندهکنمما بات خاص ویرا های کوتاهی بود که او ین بار ی قول دا

ی هنرمندِ شووودندب حتی برای نویسوووندهای( چاد میها )ممبوعات دورهدر هاهنامه

ها مسووائلِ مربوط به چیزی حسوواسووی چون هِنری جیمز ها وضووع چنین بود  اما این

خواند  در چارچوم [ می٩۴« شووناسووی مبتفلجامعه»اسووت که جورر  وکاچ ان را 

شووده توسووط این عوامل اجتماعی بیرونیب در بافتار ادبیب موضووع های اعمالحدویتم

سانیْ تفاوت ساس ان شکافیب و در نوک اح سندهب میزان مو ست نوی های عظیمی ممکن ا

«  جنسوویِ »هایِ تحمیل شووده بر نمایشِ وجوهِ تر از محدودیتپیدا شووود  تَکِری بیش

اش ین تصوومیا هرفته بود که کتابخانهچن« مودی»شوود تا دیکنز  زندهی پریشووان می

ند خریده  ند ان را در جمع خانواده برای دخترش بلند بخوا هیچ اثر ادبی که پدر نتوا

شد و کتابخانه ستاننخواهد  شمارهان دا سیار عظیمی در  سها ب های به های مودی 

ی شووگفتی اسووت این اسووت که در چنان فروش رفته داشووتند  اما پرسووشووی که مایه
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 جِین اِیرمخصوووصوواً توسووط زنان نویسوونده   –شوود کرد م محدودی چه میچارچو

سده ستین رمان  شان داد )و حتی نخ سی زنانه را ن سات جن سا ی نوزدها بود که اح

وجود این احسوواس را پفیرفت(ب در حا ی که بررسووی جورر ا یوت از ناکامی جنسووی 

میدل سووکسووی زن در  [ ان حاب ناتوانی جنسووی مردانه و بیداری٩۵زنانه و واالیشِ 
افرین و تتریباً با چنان د ت قبی وب در عین حالب ظرافت و اعتتادِ راسوووخِ خیال مارچ

کند و تا عمن و خالق نمایانده شوووده که خواننده راب هر در ها معصوووومب جفم می

 کشد انتهای مو عیت به دنبال خود می

ته بزرگ تَکِری ند هونهب نویا عصووور ویکتوریا نیسوووتب و ترین رمانا ب یب به چ

ی ازادی او غبمه هاسووت؛ و عمدتاً نیز به خاقر ابهام پایگاه قبتاتی وی ترین انجا ب

ستان سدهدا سان  ستند ازادانهخورد که میی هجده را مینوی سائل تر دربارهتوان ی م

صر ویکتوریا تا ان حد نبود و قرز  سخن بگویند؛ در حا ی که این ازادی در ع سی  جن

 نویسوووان وی عصووور ویکتوریا قوری بود که هاه ما را به یاد متا هبه جامعه نگاه تکری

یا  نایی  یات ج هان ادب ند یات زیرزمینی»نویسووو بت می[ دوره٩۶« ادب ندازد  ی ا یزا ا

هرب ظاهای ادبیب بهی ارزشحتی اهر از نظر متایسووه –کنا که بنابراینب پیشوونهاد می

سوب و دیکنز سبی میان تکری از یک  شد  تنا سوی دیگرب موجود نبا و جورر ا یوت از 

سندهانی بزرگ صل ر –تر از تکری بودند( )زیرا که معتتدم این دو نوی ا به مابتی این ف

 تکری اختصاص دهیا  

ی مستتیا و صریحی است علیه ب حملهبازار خودفروشیبهترین رمان تَکِریب یعنی 

تکری در این داستان با ترسیا ی نوزدها  اوایل سده« ی خومجامعه»اصول حاکا بر 

ی شخصی درامیخته و شدهای که در ان دورنگی با منافع محاسبهامیزی جامعهو رنگ

عنوان تبدیل به دستورا عملی برای موفتیت هشته استب و در عین حالب با خلن زنی به

ستانب که این ویژهی صیت کانونی دا شان دادن اینشخ  ها را به حد اعال داردب و نیز ن

ستوط خود می ست و  شک سراکه چگونه زن مفکور در اثر افراط باعث  نجام این شودب 

هفارد که جامعه کسوووانی را که اصوووول بنیادین ان را ممابن میداوری را در برابر ما 

درسووتی مورد  ضوواوت و محکومیت  رار کنندب بهخویش دنبال می برداشووت منمتی

ی هااند  نخستین داستانخود نیز پیرو ان دهد؛ و این همان اصو ی است که  ضاتمی
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شان داده بود که وی عال ه سی به رابمهتکری ن سوا صیِ یای تتریباً و شخ  میان نفع 

باز داسوووتان اهرچه  هرمان زیبا و حته کترینبغیر اخال ی و موفتیت دارد؛ در رمانِ 

 -ها اسوووت ای متعلن به بخش اول  رن هجدکه خدمتکار مهمانخانه - یعنی کترین[

و پرستش نفع شخصیب زنی است که  ی اعالیی است از زندهی غیراخال یِ زشتنمونه

ه حاال به ک -اش با کشتن شوهرشب به این امید که بتواند با فاسن پو دار و موفن  بلی

ازدوار کند؛ اما او که  اتل اسوووت در پایان اعدام  -وجدان اسوووت ی خود او بیاندازه

کندب قوری است که به صورت یک هشدار وحشتناک جلوه می [؛ داستان٩۷شود می

های تکری تا حدی دسووتخوش ابهام و اشووفتگی اسووت  اهرچه خود و هویی که انگیزه

کننده نیسووتب داسووتانب اما  حظاتی را هونه خصوولت نیکوی جبرانکترین دارای هیچ

د محترم نمایش اراذل به افرا دربر دارد که نگرانی نویسوونده را در اشوواره به شووباهت

نویسووان ما اشووتباه بزرهی بدون شووک داسووتان»نویسوود: دهد  در فصوول پنجا میمی

ها چنین کنند؛ انکنند اهر اراذل را از تمامی خصوووائل انسوووانیِ  میف محروم میمی

رسد این است کهب در تمام انگیزی که به فکر میی غاجا تنها نکتهو در این –اند کرده

[ب و رفتار با دوستانب و غیرهب افراد ٩۸زندهیب احساسات انتزاعی مسائل مها خصوصی 

تکری در پایان کتام  و ی« کار شباهت دارند رذل تا چه حدِ ترسناکی به افراد درست

 نویسد: کند و می حنش را عوض می

هدف نویسنده این بوده کهب با د تب هر شخصیتی راب جز انان که به غایت پست و 

راها حفف کند  این که وی به تمامی در این متصود خود ناموفن نبودهب شرورندب از ماج

شته بر میها که وی بخت دیدناز خواندن برخی نتدهای روزنامه اید؛ و نیز شان را دا

کرده و ان را یکی از « کترین»ها از رمان ای که نتدهای این روزنامهاز سوووءاسووتفاده

ثار معرفی کردهو غیراخال یترین اورترینب ماللخام یار ترین ا ند  برای مؤ ف بسووو ا

سر زبان ست که دریابد چنین عتایدی در همه جا  شنودکننده ا سترش خ ست و ه ها

[ رو به افول اسووت و در ٩٩کند که عال ه به ادبیات جنایی ب زیرا او را متتاعد مییافته

موجود در برابرش قور کاملب ضدِّاخالقِ حاضر و شرایمی که نا دِ ممبوعاتِ عمومیب به

ه چنان ک -خوردکار و صدین از این کار یکه میرا الپوشانی و پنهان کردهب فرد درست

جایِ خود را به بیان درسووت و کامل از سوووءاسووتفاده اعالم و خشووا و انزجارِ به -باید

صیتمی شخ صه غیراخال ی کند   ستندهای   ست؛ و ی ه شکی ها در این مورد نی ب و 
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سنده فروتنان شد  به عتیدهنوی ست که پایان کار چنان نبا  ی ماب ذهن مردمبه امیدوار ا

ا وده و مسموم شده بود و الزم بود که دارویی تجویز  بی حاکا بر کار ادبیدر اثر شیوه

 شود که باعث استفراغ کلی سا هردد تا پا از ان رفتار و عادات بهتری ایجاد کند  

شد  ۱٠۱ی فریزر در مجله ۱۸٣۸ -۴٠های ی سال[ در فاصله۱٠٠ کترین [ ظاهر 

له در  ندون ۱۸۴۴همین مج خت بَری  ی که در سوووال  [۱٠۲ ب چاد کرد   ۱۸۵۶را 

[ به چاد رسوووید  در ۱٠٣ خاقرات جنام بری  یندونویرایش جدیدش تحت عنوان 

باز زبل استب که داستانش جا مشکل اخال ی حتی حادتر است  بَری یک رذل حتهاین

ار هوید که انگهوید  مؤ ف قوری سخن میراً صاد انه و خودستایانه میرا به زبانی ظاه

مات از درون ذهن خود  هرمانِ منفی بیرون می نگ در کل مان هونه که فیلدی ایدب ه

سوووادهی اجرا کرده بود؛ اما در همان حال که  هرمان فیلدینگ به [۱٠۴ جاناتان وایلد

اید و تمایل دارد که هر حرکت در میمخا ف جریان اِسوووتانداردهای اخال ی رایج به 

سه سو ضعف نوک و سیر مهربانی یا هر نوک نزاکت اندازد که نوعی  ای را بگرداند و در م

سخن هفتن  هرمان تکری غا باً به  شودب قرز  ست و باید در برابرش پایداری  اخال ی ا

ی ردارقوری که نمایشگر عیاشی و کالهبی اخال ی متعارف و  راردادی استب بهشیوه

شه ست؛ و نت سردانهاو شتناک وی را با ی خون ی او را برای ازدوار با ثروتب و رفتار وح

کند و حکا داسووتانی کاماًل هایش را تصوواحب کردهب برمال میزنشب زمانی که او و پول

ران ی دیگی شرورانهی نتشهاش نتیجهی پایانیاموزنده و  ابل  بول را دارد که فاجعه

ستهی دلمرد»در تخریب  سر « ب تنها و فتیرشک سرا سخن در  ست  تداوم این  حن  ا

ی کند تکرای است که در عین حال هاه روشن میاستب و نکته داستان کاری برجسته

 حن اخال ی مممدن راوی نگران اسوووت؛ به همین  در مورد واکنش خوانندهانش به

رت ظاهر ا وال بَری بها بیند که در حاشوویه اشوواره کند که نباید به صووود یلب الزم می

 دهند  

اُپرای سوووائل کرد؟ ایا همان هدفی را داشوووت که جان هِی در می وا عاً تکری چه
کرد؟ تا نشوووان دهد که زندهی متتلبان و تبهکاران ذاتاً دنبال می [۱٠۵ )اُپرای هدا(

رسووود که دسوووت کا هاه این تفاوتی با زندهی افراد محترم واالمتام ندارد؟ به نظر می

شه  در پایان رمان  ستب و ی نه همی شیده ا ستان را چنین نام  کترینهونه اندی وی دا
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ای اجرا ی رذا ت ساده و روشنی است که توسط عدهاز اغار تا پایانب صحنه»دهدب می

ب با این حالب در جای «ها هرهز به سوی  فها و[ احساسی نیکو راه نبردندشدهب و این

کندب که در حتیتت شخصیتی به کترین ا رار می« همیی مبعال ه»دیگری به داشتن 

ست  اهر می شگر ا شور شدب باید کامالً  شته با سی را به کترین دا سا ست چنین اح توان

تر از انب به بِکی )ربکا( شوووارد ای ها به بَری  یندونب وب حتی بیششوووک عال هبی

شک کند در مورد  شود به این کهخواننده اغلب هدایت می بری  یندونبداشت  در َمی

ای که در ان بَریب هنگامی که پول و  باس خوم دارد )هرچند که اخال یات جامعه

ضع ما ی شدب و هرهاه و شته با صعود و پیروزی ها دا ست(ب امکان  اش وخیا نخریده ا

ستوط کند  در  ست  شی ا ست: خود عنوان بازار خودفرو سیار فراهیرتر ا شکی ب چنین 

که جامعه چیزی نیسوووت جز بازار خودفروشوووی  جامعه  دهدرمان به ما هشووودار می

خود  شوووند؛ وکند که نتش بر ام میهای بکیِ تردسوت را تنها زمانی تتبیح میترفند

 کنند که غیر از مواردتر موارد همان هونه جلوه میکنندهان نیز در کامالً بیشتتبیح

ترفندهای بکی ندارد  شوووانب از هیچ نظر تفاوتی با های اصووولیما یب رفتارها و روش

 فاره»هویندب در عبارت ها میایب ان هونه که ایتا یاییترین امر در چنین جامعهمها

شته باش -[۱٠۶« اونا بلّا فیگورا شده و تنها جنایتی  -ظاهری خوش پوش دا صه  خال

ست در همین هرد  رار شود جامعه ادم را به خاقرش تحت پیکه باعث می شک دهد 

 کار است  

ا در ر بازار خودفروشیهای تکری )تا هنگامی که مای مربوط به نخستین داستانمع

سال -هیردبر می ستین بار در  شد(  ۱۸۴۷-۸های این اثر نخ شر  سمت منت در نوزده  

ی او به جامعه و نیز به اشوورار و تبهکاران ان  اهر ی میان حملهمربوط اسووت به رابمه

صا تب ست که فرد فا د ا شه جامعه چنان ا ی خانوادهی باال و منابع ما ی )و یا حتی ری

فتط بدون دومی( بتواند تنها با کالهبرداری و دورویی هفران کندب پا جامعه تبهکار 

شیا که منتتد چنین جامعه شته با ستب و ما باید انتظار دا ستانش  هرمانی ا ای در دا

هیچ یک از  هرمانان  بیافریند که  اقعانه علیه اِسووتانداردهای ان جامعه بشووورد  و ی

پفیرند و کاله ها را میکنند: انمنفی تکری اصووول و اِسووتانداردهای جامعه را رد نمی

ر بازادارند  بسیار معنادار است که تکری های خودش برمیجامعه را با امکانات و سالف
رغا این توصیفب خواند و این کهب علیمی« داستانی بدون  هرمان» را  اشخودفروشی
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کارب تیزهوش  و زیبا[ را به صورت  هرمان اهی بکی شاردِ بسیار خودپسندب نادرسته

پریده و نمایدب هرچند که  هرمان ظاهری رمان املیا اسوووت که زنی اسوووت رنگمی

های تکری حتی بر خودش روشن نبوده کننده و معمو ی  یا انگیزهپاکدامنب و ی کسل

شن شهامت بینش رو شته  و یا  صل کتام بکی به عنوان  خود را ندا ستین دو ف در نخ

 «او دچار شومی فتر زودرس شده »شود تا فردی منفی و تبهکار  یک  ربانی نموده می

سرخدمتکاری در کوئینز کراو ی صل دهاب و تی که  ستب خا تش ۱٠۷ و حتی در ف [ ا

 پفیرد که: می

سی میاهر مایه شدب چه ک سباتش پیدا  سخنی توانای از خودخواهی در محا ست 

شی ست و او کامالً  ابل بگوید جز این که دوراندی ست؟ دخترکِ فا د دو توجیه بوده ا

من در این دنیا تنها هستا  هیچ چیزی ندارم جز انچه که از کار خودم »هوید: یاور می

ستا می صف عتل من را ها به د صورتیب که ن ستلیِ  پ  اید؛ و و تی که این املیای ف

ضع مممدن ها رویشب ربکای بیچاره  د پول داردب و یک خانوادهنداردب ده هزار پون و و

 «      فتط خودش را دارد و عتل و شعورش را که به ان اعتماد کند 

ترین فرد و شخصیتی کاردانب جا ب و  ابل استب و مراتبب زیرکبکی در داستان به

ان نیسوووت بکی  هرم برد که  رارکندب هاه از یاد میها فکر میچون تکری به این نکته

این رمان اهرچه داستانی است که »هوید: ی او میام دربارهداستان باشد  در فصل سی

شون بریتانیا  ست کا بگفارید ادعا کنیا که  هرمان زن دارد  در    هرمان مرد نداردب د

ها و شووود که در برابر دود یایب حتی خود دوک بزرگب پیدا نمیدیدههیچ مرد جنگ

شواری شد سردتر و متینها خوند سخت اجودان با سر [ اهر ۱٠۸« تر از زن ملوس و 

بینیا که جا قنزی نهفته استب ستایش به تعدیلش شتافته است  نیزب و تی میدر این

 ی پیشنهاد ازدوار استببکی در کار برانگیختن و راندن شوهر پو داری به سوی مرحله

ست؛ و ی چون بکی ای مکنندهشنویا که چنین حرکت تحریکمی عموالً کار مادران ا

 مادر نداردب خودش باید این کار را انجام دهد  

به یاب تکری  که زنی معمو یب یعنی امل نافی این اسووووت  ویژه در فصوووول یکاب 

ست  می هرمان ستان او سد: بانوی دا ستب نیازی چون او  هرمان»نوی ستان نی بانوی دا

و ی در فصل دوم بی سروصدا به او « ئه کنا ی شخص او توصیفی ارانیست که در باره
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صورت  شاره می« بانوی اثرش هرمان»به  کند  تتریباً انگار که هاه تکری از زبان بَری ا

سخن می صل نامنظا نیز خماهای هوید و هاه حرف خودش را می یندون  زند  در فوا

شکلی بی صل دومب خواننده چنین مرحمانهب فاش میبکیب به  هب خواند کیشوند  در ف

رفتارش در مورد فرزندش نیز « هرهز ندیدیا بکی کار نیکی برای کسووی انجام دهد »

ن شود  من ایرفتاری بسیار زننده و نفرت بار نموده می -و مستمراً بعد از ان –ناههان 

سش سیار غیر ابل  بول میرا پر ست کدانا؛ ماجرا تتریباً به هونهبرانگیز و ب ه انگار ای ا

تر به صوووورت یک  ربانی خلن کرده تا یک زن شووورور و تبهکار؛ کی را بیشتکری ب

شی  هرمانانهی دیگر این که تکری  بالً این یتیا بینکته ست را در حال تال  کا و دو

شان داده بودب ان ها  سب مو عیتی در زندهی ن ستایش و نیز در مبارزه برای ک و  ابل 

تر به ز هویی که تکری به د یل این که بیشبار است؛ نیای که سراسر شرارتدر جامعه

کندب تا به خود اَعمال جنایتکارانهب کمی ترسویده ی ان روز حمله میهای جامعهارزش

منظور جبران این امرب در مراحل نهایی داسووتانب یک رشووته اعمال و رفتار اسووت  به

 ریابد کهکند این قور داش کمک میدهدب که به خوانندهخشوون را به بکی نسووبت می

است که باید متصر شناخته شودب نه جامعه  پیشنهاد عجیب نامستتیا تکری « بکی»

را مسموم کردهب در نظر من « جُو ِسد ی»در اواخر رمانب بدین معنی که بکی بوده که 

شووود که ناشووی اسووت از همان نگرانی  این کمی به یک ملودرام این قور فهمیده می

کنیا بکیب زمانی رمان جاهایی ها هسوووت که ما حا میماند  در کامالً ناممکن می

ستب می شد  او یکی از نادرترین افراد در رمان که منافعش در خمر نی شنده با تواند بخ

هوید که تا چه حد برای می -ی مخفی خود به خودب و بدون هیچ انگیزه –اسوووت که

ست  بی شده ا سف  ِسد یِ عزیز متأ ِسد یب م»ربکا )بکی( هفت: "ابرویی ا ای  رد ا ای 

او این حرف را با  "«بسووویار مهربانی بود  وا عاً متأسوووفا که راه خمایی رفته اسوووت 

[ که هیچ ارزش و اعتباری برای احسوواسووات ربکا  ائل ۱٠٩اقمینان خاقر به رادون 

 ۴۱زند  مجدداًب در فصووول کندب میاعتنایی میصوووبرانه به حرفش بینیسوووت و بی

ی ربکاسوووتب او را بوسووویدب ب که حاال خواهرخوانده«یدی جین ِ»خوانیاب و تی که می

به کا  تأثیر  رار رب حت  فت  راسوووتی ت به »هر به قریتی اشوووک را  در بر هرفتن بکی 

ماجراجوی ملوس چشوووا که می –اورد های  نان  بهکه همچ یار  ندرت دانیا بسووو

 «  شد ی او میبخش چهرهزینت
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صل ستا ۴۲در ف سیار به کانون اخال ی دا ای از متن شویا؛ در بریدهن نزدیک میب

 خوانیا: که ارزش نتل دارد چنین می

ست  فکر زادهزن یک نجیب»کرد ربکا با خود فکر می" سخت نی ستایی بودن  ی رو

شووودم  تونسوووتا سوووا ی پنج هزار پوند داشوووته باشووواب زن خوبی میکنا اهه میمی

 دم بزنا و زردا وهای روی ی مهدکودک واسه خودم بگردم و تونستا توی محوقهمی

یاه هل و ه بدها و برگدیوار رو بشووومرم   نه را ام  های خشوووک های توی هلخو

شون چمورهب و واسه ها بسرسا رماتیساتونستا از پیرزنها رو جدا کنا  میشمعدونی

از  -کراونی  برابر دو نیا شوولینگ یا دوازده و نیا پنا[ بخرمها سووود نیافتیربیچاره

شا و ده میل شد  میهزار پوند چیزی کا نمیسا ی پنج  سوار  شکه  ستا حتی در تون

ها شام بخورمب و  باس مد پیرارسال رو بسوشا  بروم کلیسا و اون ورتر برم و با همسایه

سری شینا و بیدار بمونا؛ یا رو شروی نیمکت بزرگ فامیلی ب شا و پ ت ام را پایین بک

ول تونستا به همه پدم  اهه فتط پول داشتاب میکرها بخواباب ا بته اهر تمرین میپرده

اش افتخار کنند و بهها و اربام احضوووار روف میخوانبدها  این همون کاریه که عزایا

صیتبیچاره کنند  به ما بدبختمی کنند  کار که هیچی نداریا با ترحا نگاه میهای مع

باز و ودلکنند دسوووتهای ما یک اسوووکناس پنج پوندی بدهندب خیال میاهه به بچه

ه و جز ربکا چ« دونند اند و ماها رو اهه بچه نداشته باشیا مستحن تحتیر میبخشنده

ی پول و ایا مسووأ ه فتط مسووأ ه -داند که او حن دارد که این قور فکر کندکسووی می

ست ست که بین او و یک زن در سه را ها کار اختالف ایجاد میثروت ا سو کند؟ اهر و

اش بهتر است؟ اهر یک شغل اسان و تواند بگوید که از همسایهاب کی میدر نظر بگیری

ست ستپرپول نتواند ادم را در صدا ت کندب د شهرداری کا حفظ که میکار و با کند  

سواره از مهمانی کبام بره برمی سط راه نمیکه  ستد تا یک رون مرغ کش هرددب و ای

کی رود  بیک نان درسووته را کش میبرود  به او هرسوونگی بدهید تا ببینید که چمور 

داد و نیکی و بدی جهان ها تسوولی میمو عیت یهونه افکار و متایسووهخودش را با این

  "هفاشت را در ترازوی تتسیا و تعادل می

 دهد؛اما این فتط بکی نیسووت که خودش را با چنین افکار و اشوواراتی تسوولی می

امالً با بکی باشد و افکار او را توسعه و هوید ممکن است حن کمؤ ف است که دارد می
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هوید این اسوووت که تعداد کمی از افراد چه که ظاهراً تکری میبخشووود  انتوان می

اندب و یب برای اکثریت عظیاب سوورشووتشووانب ذاتاً نیکهسووتند که فارغ از وضووع مادی

سووازد  چون چنین اسووتب رفتار اخال ی چیزی اسووت که جامعه و شوورایط ان را می

شروک میتر افراد از مرحلهیشب شرایطب درجهتکنند و بعد برپایهی اخال یِ خنثی   ی 

یابند؛ بنابراین هیراترین اختالفات میان مردم سووورشوووتی یا خالف ان تحول مینیک

شووناختی اسووت؛ وب در حتیتتب این های رواناختالفات اخال ی نیسووتب بل که تفاوت

ست که صیت ا شخ شش یا هیرایی و فردیت  سیا و واجد بیش ک ترین ارزش برای تر

هایی داریا مثل ا ای پیت کراو ی )که در میان توصوویف اسووت  بنابراین شووخصوویت

رب تهاب اعیان و اشوراف و افراد عادی انگلسوتانب پیرمردی فرومایهتمامی قبتات بارون»

ب و بدعننتنبلب )»ب مثل جو سِد ی «(شود تر از او یافت نمیتر و بدناممکارترب خودخواه

پیرزن دنیاقلبب خودخواهب بی نزاکت و )»ب مثل میا کراو ی «(هفرانعیاش و خوش

سساسب المفهب در دنیا هیچ فکر و ذکری ندارد جز »و رادون کراو ی )که «( زمختب نا

سب ستها شکار رفتنی نظامیهایشب دارود ب کهب ا بتهب در کنار خودِ «(اشو بازی اشب 

ستانبکیب همه خا ن  درت حت ست که اند  وب در میان اینیتی دا سی ا هاب بکی تنها ک

 حتیتتاً هوش و دانایی سرشاری دارد  

ست درباره ستانی ا شیب به تعبیریب دا سان بازار خودفرو ی بهای تحرک اجتماعی: ان

بختی دارد که در این دنیا برایدب اهر واجد دانایی و زیرکی باشوود در تشووخیص میان 

 داندبکند ارجمند است و انچه که حتیتتاً ارجمند میارا[ ابراز میانچه که جامعه  اشک

ی کافی شووانا داشووته باشوود که کسووی و این که فرد در انجام ترفندهایش به اندازه

مد» مل می« نفه هدافی ع مال و ا مابن ا عام م عهوی در مالء  جام که  ند  ی محترم ک

ست»ها را ان ستب و ی همین فرد در« نادر صوص بتواند ان ترفندها را  اعالم کرده ا خ

ند  کار بز باال می۱۱٠به  ماعی  تاتی[ اجت بان تر ی  قب که از نرد یت [  ان  رودب وا ع

صعود میساختار جامعه دارد  اما جامعه میل ندارد که  و کند فاش میای را که در ان 

ی یی را که بر پایهقلب باید خیلی مواظب باشوود که اصووول پنهانیبرودب پا فرد جاه

ی هاکند فاش نکند  جای شوووگفتی ندارد که دورویی و تزویر یکی از مایهان عمل می

سترود ی رمانعمده ست: ادم ها ا ایان پکزنیف و با  صر ویکتوریا [ را به ۱۱۱های ع

ندازهیاد می به ا کا( شوووارد را  تکری  یا جورر ا یوت اوردب و ها بکی )رب ی دیکنز 
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ستب زیرا نه رمان نیروی عظیا تخیل دیکنز را دارد و نه زیرکی عمین نویا بزرهی نی

 ترازاخال ی جورر ا یوت را  اما در مورد تحرک اجتماعی  رن نوزدها  انگلستان[ د ین

اش پنهان هویدب حتی اهر بکوشوود حتیتت را از خود و خوانندهان هردو حتیتت را می

ادشوودهب از تکری اسووت که دیکنزب از مرزهای موضوووک یارزوهای بزرگ کند  فتط در 

شود که مجرم سساسگزاری پسرک کارهر رود  اما قنز و بازی روزهار باعث میفراتر می

سووا می را به یک جنتلمن تبدیل و دیکنز را درهیر نوعی احسوواسووات باقناً متنا ض 

کند  ادبیات اروپا پر اسووت از تصوواویر کند؛ و این امر تحلیل قبتاتی را دشووواریام می

ماعی کهب همچنان که دیدیاب از سووووی قبتات باال هدف قنز و های اجتنوکیسوووه

ی متوسووط حتیتیب اماب ارتتا و تر ی ی قبتهتمسووخرند  در نظر نویسوونده و خواننده

شاهزاده سیدن به  ستحتاق ر سیندرال ا ستگی بودب و  شای شتب چنان که نوعی  اش را دا

شت و به پمالیِرمان  ستحتاق را دا سون ها این ا [ ۱۱۲ یزادهخان سمیول ریچارد

سید شیوهبرای رمان .خود ر ستین و تکِریب که هردوب اهرچهب به  سانی مثل اُ های نوی

ضع قبته سبت به مو سیار هوناهونب ن سط اندکی زاویهب ستنددار میی متو ب رفتار نگری

ی مو عیت و تحرک اجتماعی اسووتب چندان موضوووک هاب که بازتام کنندهشووخصوویت

های اخال ی در پا وا عیت عنوان روشوووی در کشوووفتأیید یا محکومیت اخال یب به

 پشت ساختار اجتماعی نبود  

 

 

 های مترجم یادداشت
ی مترجا استب جز غا ب عبارات انگلیسی و التین  منابع ها افزودهتوضیح: تمام مما ب داخل  الم

فرهنگ همراه ادبیات ی من عالوه بر مما ب و منابع فضووای مجازیب ازجمله بریتانیکاب و مورد اسووتفاده
سیانگ سته لی سفوردب و ویرا شگاه اک سانیبی مارهارت درابلب چاد دان شوری فرهنگ علوم ان ب داریوش ا

 شان اهمیت چندانی ندارد  برخی منابع تاریخی عادی ها بوده است که ذکر نام

تا ه چنین اسوووت: ۱   Literature and social mobility by David[ عنوان اصووولی م

Daichesکند در تحت عنوان تر در بند اولب به مجموعه متاالتی اشوواره مییینی متا هب پا  نویسوونده
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تاریخ و اهاهی قبتاتی تاریخ و اهاهی های مرتبط با عنوان بحثبه« ایسوووتوان مِزاروش»که  جوانب 
 ی  وکاچب که زنده یاد محومد جعفر پوینده ان را ترجمه کردهب هرد اورده است ب نوشتهقبتاتی

 ۲ ]Geoffrey Chaucer (۱۴٠٠ - ۱٣۴٠). 

 ٣ ]Faerie Queene به  ای حماسیمنظومه منتشر شدب ۱۵٩٠ابتدا در سال ب که ی پریانملکه

شود  این اثر به د یل فرم خاص است که شامل شش کتام می ی ادموند اسسنسرزبان انگلیسی و نوشته

فضایل اخال ی شهسواران  توجه و اغازهر سبک شعری اسسنسری است  منظومه در پی بررسیان  ابل

های مفهومی متعدد دارد  در این اثرب سلوک است که الیه هاست  تمثیلْ مصا ح کار اصلی انیا شوا یه

  .های اخال ی و انضباط در کانون توجه استزادهانب شرافتمندیب ارزشو راه و روش زندهی نجیب
 ۴ ]courtly love «سوارانه شه شن  شن نام متعهدانه ها جا ان را بکه در این« ع صورت ع ه 

یرد  هی او شکل میی وفادار به شاه و ملکهامب عشتی است که میان یک شهسوار یا شوا یهترجمه کرده

ستب اجتنام  شاه ا سر  سی با بانویشب که هم شوا یه( از تماس جن سوار ) شه سیب  شن غیرجن در این ع

هفارد  چنین عشووتی ت به نمایش میکند و بدین ترتیب رفتار و منشووی در اور اصووا ت و شوورافمی

)  خستشهسوار نیر در فیلا ویای است و با دنیای وا عی ارتباقی ندارد  عشن النِسالت به هوئنهافسانه

ی کینگ ارترب ریچارد هیرب شوووهسووووارب و جو یا اورموندب همسووور ارتر( نمونه–با بازی شوووون کانری 

سته شن برج شن داش اکل به مرجان از جنا همان ع شاید ع سی  صر فار ست  در ادبیات معا ی ان ا

 پاک و نام باشد  

 ۵ ]butler 

شاهزاده را بلَک می۶  سوم و برادر جان هاونت )نک  پایین(  این  سر ادوارد  ظاهراً چون  خواندند[ پ

  پوشید! باس رزمی و زره سیاه می

 ۷ ]Dilectus Vallectus Noster  

 ۸ ]John of Gaunt  دوک  نکستر و پسر ادوارد سوم 

 ٩ ]Troilus and Criseyde سیده امنظومه شن تِرویلِا )مرد( و کری شتانه  ع سی و عا ی حما

کنند  داری ابدی خود را به ها ابراز میهیرد و دو عاشوون وفاهای تروا شووکل می)زن( در جریان جنگ

ست تروا باعث می شک ست اهل تروا  و ی  سیده زنی ا ضهکری سراّی شود که او را در جریان معاو ی ا

سیده بعداً با یک رزمنده«تروی» ستند  کری ضهب به یونان بفر کند و ی یونانی ارتباط پیدا میب برای معاو

 شود یم وفاییی نخستین بیبدین قرین نمونه

 ۱٠ ]Boethius ی پنجا تا ششا میالدی( در عین انیسیوس ما ینوس سورینوس بوئتیوس )سده

سوفی بود که کتام  سفه ارام»حال فیل سفه یا فل صورت هفتگو بین خود و« بخشی ارامجان فل  را به 

اهیت هفرای م)بانوی فلسفه( نوشت  بانوی فلسفه با بحث و هفتگو با بوئتیوس در مورد «  ِیدی فلسفه»

( ب و این "تواند وا عاً امن باشوودب تا زمانی که بخت او را رها کندهیچ کا هرهز نمی"شووهرت و ثروت )

سفه ان را  سلی میمی "یک خیر حتیتی"که برتری نهایی امور ذهنیب که بانوی فل هد و دخواندب او را ت
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تمام ان چیزی اسووت که دارایی  اید و فضوویلت وا عاًکند که خوشووبختی از درون به وجود میادعا می

 .افتدشخص استب زیرا در اثر تغییر در بخت و ثروت به خمر نمی

 ۱۱ ]The Canterbury Tales ترین اثر جفری چاوسرمعروف. 

 ۱۲ ]auctoritee   ب به معانی هوناهونِ مرجعیتب مؤ فب     نکThe Oxford Companion 

edited by Douglas Grayto Chaucer,   
 ۱٣ ]fabliau ی زشت و زننده در  ا ب شعر که هاه به مسائل سکسی هونهحکایات مضحک هزل

 ی متوسط مربوط است  تر به قبتهپردازد و بیشها می

 ۱۴ ]Breton Lay/Lai 

 ۱۵ ]Lollards ب «زیستیساده»ی چهاردهاب پیروان اصالحات مفهبی و مبلغان الالردهاب در سده

 وارب و غا باً ها شوا یه بودند  )از متأ هان کاتو یک رُم(ب و قرز زندهی مسیح« جان ویکلیف»نظرات 

 ۱۶ ]John Ball ساده شی از پیروان جنبش  شی سال ک ستی )الالردی( که در  م  جایی  ۱٣۸۱زی

کرد و بیت مفکور را برای انان در اقراف  ندن دهتانان را به انتالم برای ایجاد مسووواوات دعوت می

ستان می صورت الالیی درامد و دهتانان انگل شعری که بعداَ به  ست از  معه  شی ا خواند  این عبارت بخ

شووورش و سووسا انتالم ضوود سوواز را در حوا ی پایان  رن چهاردها میالدی متحد کرد؛ ابتدا زمینه

های مرگ سیاه در اثر قاعونب شد  رهبران  یام از جملهب رابرت کیوب ابل فدودا ی انگلستانب پا از سال

ستراوب تاما فرینگدون و  شدند و تایلر تکهبه فجیع "وات تایلر"کرب جک ا شکال هردن زده  تکه ترین ا

 نگلستان ر ا زد  هفا انتالم دهتانی پایان فدودا یسا را در اشد  مع

 ۱۷]by William Langland Piers Plowman 

 ۱۸ ]villeinage رعیتی  -بندهی  ویلوِن رعیت وابسته به زمین بود؛ ا تصاد زمین 

 ۱٩ ]pardoner فروش امرزشگر یا امرزش 

 ۲٠ ]Flemyng/ Fleming ها مردمان سوواکن هلند وبلژیک و  وهزامبورگ فعلی یعنی فلمینگ

و پارچه بافانی ماهر بودند  انان مدتی بود که وارد انگلسووتانب وب ان هونه که از حکایت چاوسوور  فالندرز

 یام کردند ) یام وات تایلر( که  ۱٣۸۱ایدب باعث اعتراض دهتانان شووده بودند  دهتانان در سووال برمی

 عالوه بر تایلزب جک استراو و جان بال از رهبران ان بودند  

 ۲۱ ] 

 

 

 

 

به « روباه»امدهب تاریخ و افسانه در ها امیخته است   هاحکایت دعاخوان راهبهدر این  معهب که در 

شفته شاره دارد که مرغی را دزدیده و اکنون اها ی برا ست که جانور ا ستراو»اند  نکته این ا  در« جک ا

 ( ها بوده  ۲٠عین حال یکی از رهبران  یام دهتانی )نک یادداشت 

Certes, he Jakke Straw and his meynee  

Ne made never shoutes half so shrille, When 

that they wolden any Flemyng kille  

As thilke day was maad upon the fox.  

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198117650.001.0001/acref-9780198117650
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198117650.001.0001/acref-9780198117650
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198117650.001.0001/acref-9780198117650
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 ۲۲ ]social ambivalence  

 ۲٣ ]Thomas Hoccleve (۱۴۲۶- ۱٣۶۸شاعر انگیسی ) 

 ۲۴ ]Lydgate 

 ۲۵ ]Bury St. Edmunds در جنوم شر ی انگلستان 

 ۲۶ ]John Skelton 

 ۲۷]The Goliard  جوان بودند که هرد و دوره کردهتحصیلکشیشان عموماً ها یا قلبههروهی از

مخصوصًا به التین اشعار قنز و هجو و در فرانسهب ا مان و انگلستان در اروپای  رون دوازدها وسیزدها 

شخواری میترانه شن و نو ستایش ع سخریههایی در  هایی علیه روحانیون سرودند  اما در مواردی ها به 

 اند  کلیسای کاتو یک پرداخته

 ۲۸ ]The Book of Philip Sparrow 

 ۲٩ ]Wars of the Roses   میان دو  ۱۴۵۵ تا جون ۱۴۸۷ ی میدر فاصووله های رُزها:جنگ

شاخه از خاندان سلمنتی پالنتاژنه برای تصاحب سلمنت جنگ داخلی خونینی در هرفتب یک شاخه با 

شاخه از  سیار زیادی از هردو  سسید از یورک  مردان ب شان رُز  ستر و دیگری با ن سر  از  نک شان رُز  ن

 خاندان سلمنتی نابود شدند  

 ٣٠ ]John Donne ی هفدها انگلستان  ی سدهی شانزدها تا نیمهشاعر و روحانی ربع اخر سده 

 ٣۱ ]Earl تر از دوک اسوووتب عنوان اشووورافی متامی که دو پله باالتر از متام بارون و دو پله پایین

شبیه  سلمنه»    چیزی  سلمنه« ا  شاهک یا نایب ا  ستکه هاه ممکن بود  شاندهی یا وا ی د ک ی ین

 از  حا  معنی تحوالت زیادی پیدا کرده است  منمتۀ کوچک باشد؛ هاه نیز شهردار بود 

 ٣۲ ]The Rape of Lucrece 

 ٣٣ ]sugared sonnets  ستب همه سمرش ده هجایی ا سمری و هر شعری چهارده  سونات:    

 دارای وزن و  افیه 

 ٣۴ ]Love’s Labour’s Lost کرده است  معنای عنوان  ا دین پازارهادی ترجمهاین اثر را عالء

 ابهام استرنجور از 

 ٣۵ ]Great House نه خا ندانی بزرگ را ها در بر در وا ع  خا یا  که معموالً هروه  ی بزرگ 

 هرفت  ظاهراً محل نمایش تداتر  می

 ٣۶ ]Sidney’s The Arcadia Philip یای کنتا ارکیدیی داستان فیلیپ سیدنیب نویسندهب
ی شووانزدها و به صووورت نثر شووود  این اثر در اواخر سوودههفته می یاارکیدی که به اختصووار پمبوروک

 های شعری شَبانی نوشته شده و شامل پنج کتام است  همراه با دیا وگ

 ٣۷ ]John F. Danby ی بختشوواعران بر تسهی نویسوونده (Poets on Fortune’s Hill, 

1952 ) 

 ٣۸ ]Hill of Fortune  ها هست  « بلندی بخت»که به مفهوم استعاری 
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 ٣٩ ]monolitique 

 ۴٠ ]Great House literature 

 ۴۱ ]Beaumont and Fletcher  

 ۴۲ ]Blackfriars 

 ۴٣ ]G E Bentley 

 ۴۴ ]Cymbelineشنامه شاه بریتانیا( نمای سیمبلین )نام  سسیر بر پایهتراژدی  شک ست اثر  ی ای ا

 مربوط است هایی که به تاریخ بریتانیا تاریخ باستانی و افسانه

 ۴۵ ]Muriel Bradbrook 

 ۴۶ ]Fulke Greville کرد که حدود پنجاه متر ارتفاک در  صوور یا کاسوولِ وُریکشووایر زندهی می

شیه  تسه ست  نک حا ستان ا صرهای انگل ی بخت )یا بلندی بخت( که به قور دارد و یکی از زیباترین  

ستوکر شاره به اری شده که ها ا ستعاری ها به کار برده  صر ا شاره به   ست و ها ا ات بودن هرویل ا

  Warwickدژمانند واریک 

 ۴۷ ]Jacobean سلمنت جیمز اول ) جکوبین سبک ادبی مربوط به دوره ی   - ۱۶۲۵)جکوبنی(ب 

ی تراژدی ی ا یزابت اول شووروک شوود  سووبکی بود بازتام کننده( در انگلسووتان که پا از دوره۱۶٠٣

 وتار را به نمایشبرد و ذهنیت و افتی تیره)تراژدی جکوبینی( که ثبات نظا اجتماعی را زیر سوووؤال می

 هفاشت  می

 ۴۸ ]Christopher (Kit) Marlowe (۱۵٩٣ - ۱۵۶۴شووواعرب مترجا و نمایشووونامه ) نویا

 انگلیسی دوره ی ا یزابتی که تأثیر زیادی روی شکسسیر داشت 

 ۴٩ ]Robert Green 

 ۵٠ ]George Peele  

 ۵۱ ]Thomas Kyd 

 ۵۲ ]John Lyly 

 ۵٣ ]Weald of Kent 

 ۵۴ ]Thomas Lodge 

 ۵۵ ]Jeremy Collier 

 ۵۶ ]country estates  شامل همه چیزب از جمله عمارت یا خانه ی بزرگ و باغ یا امالک اربابیب 

 ها و مزرعه و ضمایا ان

 ۵۷ ]Louis B. Wright 

 ۵۸ ]Richard Braithwaite 

 ۵٩ ]Henry Peacham 

 ۶٠ ]Il Cortegiano 
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 ۶۱ ]Baldassare Castiglione 

 ۶۲ ]Thomas Hoby 

 ۶٣ ]Cupids Schoole 

 (William Fulwoodی ویلیام فا وود )[ نوشته۶۴ 

 ۶۵ ]Joseph Addison and Richard Steele  سسکتاتور ست با همکاری یکدیگر ا این دو دو

 هفاری کردند  را پایه

 ۶۶ ]Samuel Richardson 

 ۶۷ ]A Father to a Daughter in Service on Hearing of her Master’s 

attempting her Virtue 
 ۶۸ ]Pamela 

 ۶٩ ]Spectator  

 ۷٠ ]Paradise Lost 

 ۷۱ ]Il Cortegiano  راهنمای همراهان درباریThe Book of the Courtier  

 ۷۲ ]Defoe and Richardon 

 ۷٣ ]comic epic in prose  

 ۷۴ ]William M. Thackerayشی» ی خوبی از   منوچهر بدیعی ترجمه تکری  «بازار خودفرو

 کرده و انتشارات نیلوفر ان را چاد کرده است 

 ۷۵ ]Waverley and Rob Roy ی وا تر   نام دو کتام و دو شخصیت در دو رمان مفکور نوشته

  اسکات 

 ۷۶ ]Redgauntlet (۱۸۲۴) 

 ۷۷ ]Alan Fairford , Darsie Latimer 

 ۷۸ ]Bailie Nicol Jarvie 

 ۷٩ ]rector هردان )پَریش: کلیسای کوچک یا غیراصلی در بخش(پریش 

 ۸٠ ]landed gentry را پیشنهاد کرده است  « مهترنژادان»ی داریوش اشوری برابرنهاده 

 ۸۱]middling  

 ۸۲] upper-middle  

 ۸٣ ]lesser landed gentry  
 ۸۴ ]Persuasion  

 ۸۵ ]Mansfield Park 

 ۸۶ ]Squire B-  جنام بی »یا  «اربام بی »ب »( در رمان سَنَدنمایepistology novel )ب پَمال

نب پسووور  وارث و اکنون اربام یا ما ک روسوووتا و  -که فوت کرده -« خانا بی »اثر سووومیول ریچارسوووُ

سا ه ست  پمال دختر جوان پانزده  ست که تاکنون برای خانا ما ک کارفرمای پمال ا ی منزه و زیبایی ا
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سرش کار میکرده و اکنون بکار می سر میرای پ ستفاده و به او تجاوز کند  کند  پ سوءا خواهد از پمال 

صدا می سرو شدن  شدید دختر نازنین که باعث بلند   کند که با ویزاده را ناهزیر میشودب خانمتاومت 

 (  نیز نک پایان متا ه Squireهای یک روستا ازدوار کند )اسکوایر یعنی ما ک غا ب زمین

 ۸۷ ]noblesse oblige 

 ۸۸ ]Murdstone and Grinby 

 ۸٩ ]Samuel Pickwick  وCheeryble نام به  یکب و دو برادر  چار ز و سووومیول پیکو های 

صیت شخ ستان دیکنز به نامادوین چیریبل به ترتیب  شت) پیکویک پیسرزهای های تخیلی دو دا ها یاددا

 اند هستند که به فارسی ترجمه شده نیکلبینیکالس ب نخستین رمان دیکنز( و های پیکویکنامهیا 

 ٩٠ ]Middlemarch 

ی هندِ بریتانیا به دنیا امد  پدرشب ریموند تکری در انجا [ تکری تنها فرزند خانواده در کلکته٩۱ 

 ها  منشی یا منصبداری بود در جمع ما یاتچی

 ٩۲ ]Rudyard Kipling نویا انگلیسی نگارب شاعر و داستانروزنامه 

 ٩٣ ]Mudie’s select Library 

 ٩۴ ]vulgar sociology شناسی مبتفل یا عامیانه جامعه 

 ٩۵ ]frustration and sublimation ی نامهواژه -ناکامی و واالیش )تصوووعید( میل جنسوووی
 ب محومد نتی براهنی و دیگران روانشناسی

 ٩۶ ]Rogue Literature  جنایی-یا پورنو« زیرزمینی»ادبیات 

در ۱۷۲۶کترین هِیزب در دنیای وا عیب زنی بود که به جرم  تل شوهرش در نها ماه می سال [ ٩۷ 

  ندن سوزانده شد 

 ٩۸ ]abstraract feelings 

 ٩٩ ]Newgate Literature  که در تتویا مان  نایی ز بار و حوادث ج یات مبتنی بر اخ ادب

شر میماهانه ستفاده از ی زندان نیوهیت  ندن منت سندهانب از جمله تکری و دیکنزب معموالً با ا شد  نوی

 افریدند  هایی جنایی میها که شرف جزئیات زندهی انان را در برداشتب داستاناین خبرنامه

 ۱٠٠ ]Catherine 

 ۱٠۱ ]Fraser’s magazine 

 ۱٠۲] The Luck of Barry Lindon  

 ۱٠٣] The memories of Barry Lindon; Esq.  

 ۱٠۴ ]Jonathan Wild 

 ۱٠۵ ]John Gay, The Beggar’s Opera 

 ۱٠۶ ]fare una bella figura  

 ۱٠۷ ]Queen’s Crawley 
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 ٣۸۲ص -ی منوچهر بدیعی[ از ترجمه۱٠۸ 

 ۱٠٩ ]Rawdon بازار خودفروشیهای از شخصیت   

هدان( [۱۱٠  ظان )زا حافظب واع به خلوت منبر میکین جلوه در محرام و  به  ول  ند / چون  کن

 کنندند ان کار دیگر میرومی

 ۱۱۱]and Bulstrode Pecksniff  
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اعتقادِ حاکمیت به سیاستِ ی هنود در سینمای ایران، برهی هدوِم دهی هنیم

 وهشتم شاهدسیفجرِ ی هتبلورِ آن را در جشنواراستتیک و سیاستِ بازنمایی است. 

بودیم، و از این رو این جشنواره یک بزنگاهِ تاریخیِ مهم در تاریخ سینمای بعد از انقالب 

 برای خواندنِ خطوطِ سرکوبِ استتیکِ اقتصاد سیاسیِ حاکم است. 

آن صحبت ی هکم دربارکمخواهیم می این طفلِ جدید، این استتیک جدید که

شکل «( اوج»ی مؤسسهگذارِ اقتصادی )امثالِ سرمایه نیم، در رحمِ نهادهای کالنک

ی هبه عرص هاسرازیر شدنِ آنی هنود، زمانی هدومِ دهی هگرفته است که نیم

گیریِ این استتیکِ جدید با وروِد شکلهنگامیِ همرو، اینسینماست. از

 ترین اشکالِ پیوندِ زیربنایارتدکسیگرِ نشانگذارهای جدید به سینما، سرمایه کالن

بندیِ مفصلشناسی است؛ پیوندی که هرگز چنین زیباییاقتصاد سیاسی و روبنای 

 تروتمیز و شیکی در سینمای پس از انقالب نداشته. 

ی بارزِ آن، هاتوان سخن گفت. یکی از نمونهمی ی آشکارِ گوناگونیهااز نمونه

هدویان در آثار م اطالعاتیِ سپاه است؛ فیگوری که مشخصاًشدنِ فیگورِ  شناختیزیبایی

 لباس شخصیِدر فیلمِ  -تر مهمزعمِ من بسیار بهاما  -ترِ آن نازل)یا شکلِ بسیار 

مایلی شدن، ش شناختیزیباییشود. این فیگور از طریق می امسال( بازتولیدی هجشنوار

عتراض به واقعیتِ تاریخیِ این پدیده جوره در ا کند که همان بینندگانی که همهمی پیدا

نند. زمی برند و برایش دستمی زنند، در صندلی سینما از این فیگور لذتمی فریاد

دید:  1ماجرای نیمروزفر در  دی حجازیها توان در نقشِمی سرنمونیِ آن رای ه)نمون

ی، ترکی هخوردن، شوخی با لهج ی کمیک مانند عادت به تخمههاکاراکتری با مشخصه

منطقِ او که برخالِف واقعیتِ تاریخیِ این روحیه، بیعصبی و ی هو از همه بدتر روحی

تر،  کند.( اما در نگاهی گستردهمی ترپررنگکمیک کاراکتر را ی هدر سینما اتفاقا وجه

ِم شود، بلکه با تحکینمیی جدید از این فیگور خالصه هاسازیتیپبه  مسئله صرفاً

شصت  یهاین باِل خاِص سرکوب در دهی هگرانستمختیِ این فیگور، گفتارِ شنازیبایی

بیل از ق -شناختی زیباییشود. در این مناسبات می در قالبِ یک ضرورتِ تاریخی ظاهر

متری به سیاِق مستندهای روایت فتح، تکنولوژیِ میلی16ی هارفتن به سراغ فیلم

ی ماجراجا که حتی  )تا آن هاگیِ فیلمکاریِ کیفیتِ تصویر، ژستِ مستندبوددست
یتِ واقع»طرفی که یواشکی مشغول ضبط تصویر از  اندازِ دوربینِ بیچشماز  نیمروز
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ی اهی دقیق، و بسیاری ظرافتهاشود(، طراحیِ صحنه و گریممی است روایت« بالمنازع

آمیزِ مغلطهتماشاگرِ اتفاقا معترض دست به دامنِ تفکیکِ  -شناختیِ دیگر زیبایی

 شناختیِ خود را از اثری که شدیداًزیباییتا بتواند لذتِ  1شودمی کالسیکِ فرم و محتوا

ا من در عینِ مخالفت ب»ی خود بدین مضمون که ایدئولوژیک است، توجیه کند. تبرئه

که فراموش کرده است ؛ حال آن«ستایممحتوای ایدئولوژیکِ اثر، فرم زیبای آن را می

کند نه چیزی به نام محتوای آن، چه که چنین فیلمی را ایدئولوژیک می آنی که همه

 فرم آن است.  بلکه دقیقاً

ی شصت از طریقِ های دههاز سوی دیگر، تکرارِ واریاسیونالِ روایتِ حاکمیت از واقعه

دد، هایی متعشده در دِل فیلم گذارینشانهشناسیِ مشخص و زیباییرشد و تکرارِ این 

ی شدنِ روایاتتثبیتدهد؛ یعنی شده قرار می مرور مرجعِ پذیرفتهبهحاکمیت را روایتِ 

د. کننکه سپاه پاسداران را ناجیِ کشور در برابرِ حزب توده و نیز مجاهدین معرفی می

حاکی از چنین وضعیتی بود؛  ایستاده در غبارو  1ماجرای نیمروزها بعد از تنها )واکنش

ای برایشان کشف شده و شناسیزیباییهایی که تازه ی چنین پروژهچه برسد به ادامه

ترِ آن لنازی گویم که نمونهوضعیت مهیاست برای بازتولیدهای مختلف جدیدتر! باز می

بود که مثل یک شاگرِد  لباس شخصی گذاریِ اوج فیلمدر همین جشنواره با سرمایه

                                                      
شناسی های زیباییترین خوانشراستیاولیه برای حتی دستکه چه سراغ افالطون و ارسطو برویم که منبع حال آن 1

ت: چیزی به یکی اس ی انتقادی برویم، پاسخ تقریباًشناسیِ رادیکالِ نظریهو تبیین فرم هستند، و چه سراغ زیبایی

چیزها از آن یابیِ همان ایده )مُثُل( است که هستی نام محتوا در جداییِ با فرم وجود ندارد. برای افالطون فرم عیناً

 -هستی اما بی -( امرِ بالقوه holeیافتن است. یا در نگاه ارسطو که ماده ) یافتن همان فرم است و از این رو، مادیت

ها یابد؛ نگاهی که بعدتر در التقاط با فهمی از افالطون در نزدِ نوافالطونییافتن فعلیت می است که در فرآیندِ فرم

ی اسالمی با ای که بعدها در فلسفهچیزی جز فرم نیست و ماده )هوله -نا خیر است که هما -شود: احد تکرار می

ی خودِ عدم است و خروجِ ماده از معدومیت در نتیجه یابد( اصالًارسطویی با نام هیوال بسط می-همین روندِ افالطونی

هِ عدم است. در نگا ماده اساساًفرم است؛ پس همین که چیزی عدم نیست برای این است که فرم ظهور یافته وگرنه 

دیگر است؛ که ی رشدِ بورژوازی و لذا جداافتادگیِ ساحتِ نظر و عمل از یکی این تضادها نتیجهمارکس جوان همه

های عقل )نظیرِ فرم و هم منطبق شوند، دوآلیتهبر -داری ی الغای سرمایهدر نتیجه -اگر عمل و نظر در زندگی 

جا که هرنوع تفسیرِ مبتنی بر ای از فرم است تا آنی انتقادی بسط چنین ایدهند. نظریهگردمحتوا( هم ملغی می

تواند شود. سرسپردگی هنر مدرن به فرم بر این مبناست؛ فرم است که میپنداشتِ چیزی به نام محتوا تخطئه می

  بخش باشد.شوبنده و رهاییتواند سیاسی، رادیکال، برآابزارِ فاشیسم و بازوی سرکوب، و یا از سوی دیگر می
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که  پرداخت )اینهای فرماِل پدرش مهدویان میکن به بازتولیِد تکنیکشگورفح

شد تر بود و تماشاگرش از شدتِ شعارهای ایدئولوژیکی که به سمتش پرتاب مینازل

ی دو اثرِ اول مهدویان رو بود که به اندازهایناز کرد، دقیقاًخوری پیدا میدلاحساسِ 

را از  لباس شخصیفیلِم  ایش را نداشت.( اما این که دقیقاًهکردنِ ایدهفیلمیکتواناییِ 

یابم، ناشی از وسواسِ شدیِد آن در بازنمایِی نظامی دارتر میمسئلهتر و مهماین نظر 

 شناسیِ تصویری است. زیباییمشخص از یک 

یلم ی فگویی چیزی جز بازنمایِی یک استتیک نیست؛ همه لباس شخصیفیلم 

تر از ادهسبسیار بسیط و  شناختی است. دقیقاً زیباییمانیفستی برای یک نظام  صرفاً

ی درام اهمیتی ندارد و شدههای مهدویان است، چون در آن دیگر روندِ فیلمیکنمونه

جا که بازنمایِ یک استتیکِ تصویری است اهمیت دارد. فیلم  تا آن چیز صرفاً همه

چیزی که بیش از هرچیز در این  مشخص است و آنبازنمایِی خودِ یک استتیک  اساساً

ی بعدتر. فیلم ترسناک است همین است، و شعارهای آشکار ایدئولوژیک در وهله

پردازی، طراحی لباس، طراحیِ صحنه، موقعیتِ دوربین، تدوین و کیفیت و رنِگ چهره

 وبِ خاصِ مو حاکی از یک اسلموبهنگاری، همه زیرنویسی ها و نحوهتصویر، حتی فونت

گرفته در جناحِ خاصی از سینمای بدنه است؛ مقطعی از سینمای بدنه با مجارِی شکل

شدن روی صرفِ  مالیِ مشخص که استتیکِ خاص خود را پیدا کرده است. کمی دقیق

های مدِ امروزی ریشِ دانشجویی، ریشتهشمایلِ قهرمانان کافی است: تیپِ موفرفری، 

هایی که هم وجهِ پردازیچهرهو ... .  1،صتیش های دههدر تلفیق با ریش

ند، و هم ای شصتهای زمخت و خشنِ واقعیتِ دههی چهرهشده شناختیزیبایی

یافته با مدهای امروزی. برای مثال دیگر حتی دور از ذهن نیست تصورِ مُدِ هنریِ تلفیق

 .ماجرای نیمروزم پردازیِ جواد عزتی )در شمایلِ سعید امامی( در فیلدانشجویی با چهره

ی نههای مهدویان(، گزی)نسبت به فیلم لباس شخصیترِ از این نظر، فیلمِ بسیار ساده

سساتِ این قبیلی در ؤو سایر م« اوج» شناسیزیباییتری برای مانیفستِ مناسب

ای در کار نیست هیچ درام پیچیده سینماست. چون هیچ پیچ و خِم دراماتیک و اساساً 

                                                      
تی خود شصهای دههی آن با تیپشناسانهی نود و تواناییِ تلفیقِ زیباییبررسیِ سیرِ مُد شدنِ ریش بلند در دهه 1

 اش بازشناسی شود. های طبقاتیخصوص اگر در نسبِت خاستگاهای جالب باشد! بهتواند موردِ مطالعهمی
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تواند بودن از شدت وضوح نمی مشت شعار است که این حجم شعاریچیز یک  و همه

قدری ترسناک باشد، جز آن که با یک فرمِ خاصی از استتیکِ تصویری مواجهیم و  آن

ف تمام توجه در آن معطو این البته که ترسناک است. فیلم بسیار ساده است چون اصالً

 به نظام استتیکیِ تصویری است. 

ای فاشیستی در دلِ این بخش از سینما گره چه با نگره نی اول آپس در وهله

ی استتیک است نه شعارها. اما نباید فراموش کرد که در دلِ این خورده است، مسئله

کم مهایی که کهای تصویری هستند، از چهرهشناسیزیبایی ها که عمدتاًشناسیزیبایی

یتِ دوربین و رنگ و کیفیتِ یابند تا وضعدارند شکلِ آشنایی در سینمای ایران می

منِ قرآن و اسالم و ؤکم فیگورِ م تصویر، یک روایتِ جدید هم در حال ظهور است: کم

 ها بود کهدهد. اگر سالاختیار میبهاحکام جای خود را به پروتاگونیستِ سپاهیِ آتش

 یِکرد، اکنون نوبت به جوانانِ سپاهکاراکترِ روحانی نقش ناجیِ معنوی را بازی می

ها را هم جبران کند لوحی یا سُستیِ روحانی اهی سادهگ اختیار رسیده تا حتیبهآتش

ا آن است؛ ام لباس شخصیفیلم  ی کاملِ این روایت، قطعاًو ناجیِ مملکت باشد. )نمونه

ای که امیر جدیدی، قهرمانِ خصوص صحنهبه – روز صفرهای دیگری چون را در فیلم

جا حتی ارجاعی به تدین هم ندارد،  پوشِ فیلم که در هیچشیک اختیار وبهآتش تماماً

توان ردیابی کرد، هم می -دهد مسئولِ ریشوی فرودگاه را مورد ضرب و تهدید قرار می

ی جدیدِ دیگری که تابعِ همین وضعیتِ جدید در نیمه شناسیزیباییهایی با یعنی فیلم

این گذار از  اره خواهیم کرد.( قطعاًی نود شکل یافته است و به آن هم اشدومِ دهه

به قهرماِن سپاهیِ  -به عنوانِ فیگورِ سابقِ اصلِی حاکمیت  -معنویتِ روحانی 

پایِ روایتِ اقتصاد سیاسِی ایران: گذار از شعارِ  اختیار، گذاری است همبهآتش

ه. باز پاهای سنشینان به نولیبرالیسمِ وابسته به سرمایه محوری و اسالمِ کوخمستضعف

جا از ک ها مستقیماًی این فیلممتن فراموش نکنیم که بودجه الزم است که در برون

 شوند. مین میأت

ی اوج و امثال آن را در تشکیل نظام سسهؤی مهالیوودمآبانههایاما وقتی تالش 

های تاریخیِ ایدئولوژیک کنار بگذاریم، با طیف دیگری استتیکِ جدید برای ساختنِ فیلم

های ها هم در دلِ یک نظامِ استتیکیِ جدید از میانهشویم که آنمیمواجه  هافیلم از
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تیکیِ های استای فِیک: فیکِ نظامشناسیزیباییهایی با اند. فیلمی نود سر برآوردهدهه

ه برای خر، کأداریِ متولیبرال، یا به بیان بهتر، مطابق منطقِ فرهنگیِ سرمایهی نهادولت

؛ دوست شکل گرفته است ی فرهنگی نوکیسهتهیِ طبقهمیان شناسیییزیباارضای 

ی پایِ انباشت سرمایههم –ی فرهنگی ی انباشتِ سرمایهواسطهای که بهیعنی طبقه

 یهای شبکههای مخاطبِ ابتذالِ سریالنیاز دارد تا خود را متمایز از گروه -اقتصادی 

هایی و ... )نمونه دوزیست، مغز استخوانی چون هاینازلِ فیلم شناسیزیبایییا  1خانگی

وفیلمفارسی بازخوانی ی نهاتوانند تحتِ عنوانِ فیلماز همین جشنواره، که حتی می

اما  شود،تری میپیچیده شناسیزیباییشوند( بازشناسی کند. پس دست به دامنِ 

برداریِ پیک صرفاًتر نیست، بلکه پیچیده ابداً شناسیزیباییطور که گفتیم این همان

  2.است –هالیوود  نظام استتیک و مشخصاً -های استتیکِ دیگر فِیکی از نظام

تر یش(، پغالمرضا تختیو  ی ابوقریبتنگهتوان از دو فیلم اخیرِ بهرام توکلی )می 

 ز صفررو(، و اکنون شبی که ماه کامل شدخصوص فیلمِ های نرگس آبیار )بهحتی فیلم

شناسی نام برد. در این میان، عنوانِ اسکلتِ این زیباییسعید ملکان در جشنواره به

ی های باالاش در ردههای شخصیوربطی جالبی است؛ کسی که خطسعید ملکان نمونه

پردازی بود که پس از  دار است و از سوی دیگر در ابتدا چهرهسیاستیِ حاکم مسئله

خودش را با  روز صفرده شد و حاال هم که فیلِم کننزمانی تبدیل به تهیه اندک

ام های این نظی اوج تولید کرده؛ و نیز حضورش در اکثرِ فیلمسسهؤکنندگِی متهیه

 کننده.پرداز یا تهیهعنوان چهرهاستتیک یا به

                                                      
 شناسانههای رواندار، روابطِ عاطفیِ زرد و درگیریسرمایهشده، کاراکترهای کالن زداییشدت سیاستهای بهدرام 1

 ترین شکل، و ... . خانوادگی آن هم در نازلو درون

 های پاپیکنندگانِ موسیقیخواهند خود را از مصرفهایی که میی نود مثال خوبی است. گروهموسیقیِ پاپ دهه 2

یرند( گها بهره میوفور از آنبه های نمایش خانگی دقیقاًهایی که فیلماد و ... )موسیقینظیرِ حامد همایون، حمید هیر

شو  هایی چون بُمرانی، پالت، دنگتری جا بزنند، سراغ گروههای پیچیدهشناسیگیرِ زیباییمتمایز کنند و خود را پی

ای، موهوم است. چرا که دومی روی دیگرِ ختیشناروند؛ تمایزی که از اساس و بر مبنای هر منطقِ زیباییو ... می

نیست؛ « هنر»کدام خبری از  کند، در هیچی اول است )صنعتِ فرهنگ با صنعتِ فرهنگ فرقی نمیهمان دسته

ی دوم مقلدِ فِیکِ نظام استتیکِ منطقِ شود(؛ با این تفاوت که دستهزیرا هنر با گسست از صنعِت فرهنگ آغاز می

 خر است. أداریِ متفرهنگیِ سرمایه
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ند نیز روی فرودست میهایی را که سراغِ بازنماییِ طبقهاما این نحوِ استتیک فیلم 

 و ابدهومن سیدی و ی زدهمغزهای کوچک زنگهایی مثل شته. فیلمنصیب نگذابی
و فرورفتن در اگزوتیسم و  شناختیزیباییکه با مصرفِ ونیم متری شیشو  روز یک

ر و تزداییِ بیشهای بصری و نیز سانتیمانتالیسمِ درام، منجر به سیاستجذابیت

جا هم باز دست به  در اینشود. ی فرودست میکردنِ خودِ طبقهتر مصرفبیش هرچه

ی هالیوود»ایم. بسامدِ بسیار زیادِ صفتِ شدهدامنِ همان نظام استتیکِ فیک و کپی

تر مورد پسند واقع شدند، تا هایی که بیشی امسال برای فیلمدر جشنواره« بودن

نای شسعید ملکان بود، تا حتی  روز صفری بارزش که همان حدودی گویاست؛ از نمونه
 ی سعید روستایی و ...(. ی پروژهمحمد کارت )در ادامهی پروانه

هنگام است با سرازیرشدنِ فیک هم شناختیزیباییهای اما برآمدنِ این نظام 

-ناختیشزیباییگویم پیوندِ اقتصاد سیاسی با روبنای سرمایه در سینما. این که می

ی نود پدیدار شده است، ی دههمیانهترین نمودِ خود در سینمای  فرهنگی در ارتدکسی

ی سسهؤگذاری چون مسرمایه ناشی از همین امر است. با سرازیرشدنِ نهادهای کالن

های شناسیزیباییاوج به سینما بود که سینمای ایدئولوژیک توانست مسلح به 

ز این بعد ا - 1ترین نمودش البته در فِیک -هالیوود تری شود. به بیان دیگر، رازِپیچیده

زدند که ها از آن دم میارانِ فرهنگیِ جمهوری اسالمی سالذگهمه سال که سیاست

 -الخصوص سینما علی –های فرهنگی خودی باید از آن یاد گرفت و آن را در صنعت

خود مکشوف و به کار بسته شد. بهبه کار بست، با ورودِ پول به صنعت سینما خود

یابد، چون اکنون است که حاکمیت با شتاب ظهور میسیاستِ استتیکِ جدید اکنون 

 کالن گذارِدارد و لذا نهادهای سرمایهی نئولیبرالی گام برمیاش به سوی توسعهفزاینده

 اند. گذاری در سینما شدهوارد سرمایه

ی نوارهگذار در جشسرمایه فیک با نهادهای کالن شناسیزیباییترین اتصالِ کلیدی 

های گذارِ فیلمهای سرمایه«کمپانی»ی لوگوهای شد؛ تقلیِد مضحکانه امسال رونمایی

                                                      
-ی اروپای غربیسلمانی چیزی جز تقلیدِ مضحکِ توسعه ی اقتصادیِ نئولیبرالِ بنبه همان منوال که توسعه 1

بِه چیز است. این ش های اماراتی و قطری گویای همهمال از اَبَرفروشگاه های فِیکِ ایرانبرداریآمریکایی نیست. کپی

 مدنظر.  -اما فیکِ  -پیچیده سیِ شبهِشناتوسعه، متناظر است با زیبایی
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وابسته به  گذارِ غالباًسساتِ سرمایهؤی اوج و دیگر مسسهؤامسال جشنواره )مانند م

صرِ گذار در عهای سرمایههایشان از روشِ تبلیغِ لوگوهای کمپانیسپاه( در ابتدای فیلم

چندمی، هارِ دسته ید. رمزِ اصلِی این نوع توسعههالیووهای استودیوییِ سینمایغول

 در تمام شئون است و در این تقلید هم در فِیک بودن کم نگذاشته است! « فیک بودن»

قدر هم نازل، اما در  خطرِ پیوندِ سرمایه با یک نظام استتیکِ موفق )هرچه 

؛ استی متوسط موفق( خطر بسیار بزرگی شدنش در طیف وسیعی از طبقه مقبول

فاشیسم. در پایان اشاره به  شناختیزیباییهای خطرِ به راه افتادِن تولید انبوهِ فرم

 تواند تا حدودی گویا باشد: ، میدرختِ گردوی بسیار خطرناکِ فیلمِ آخرِ مهدویان، نمونه

کردن و لذا  شناختیحادی طرفیم که جز روان با یک سانتیمانتالیسمِ شدیداً 

ی کامل، گداییِ حاِد احساسات ی دیگری ندارد. یک روضهوظیفه کردن زداییسیاست

های سوزناکِ کُردی شدن، دامنِ الالیی به ییدگرفتنِ ایدئولوژی، دستأبرای ت

ترین روابط انسانی را به کار بستن، سوءاستفاده از کودک برای ترین و شکنندهمانتیکرُ

کِ ن در طول فیلم برای من یادآورِ تکنیی تماشاگراسانتیمانتالیسمِ بیشتر، و ... . گریه

ن تریتر، ابزاریاش با قدرت سلطه بود. و از همه شنیع خوانی در نسبتِ تاریخیروضه

کردنِ همین سانتیمانتالیسم. کردها ی ممکنِ این فیلم از کُردها برای پررنگاستفاده

ند؛ ایاسیِ ایرانسالِ اخیر تاریخ س ی چهلشدههای سرکوبترین اقلیتشک از اصلیبی

ا را ههای وجودِ آنها رفته تا آخرین شیرهاقلیتی که اکنون فیلم آخر مهدویان سراغ آن

بودن و تحتِ سرکوبِ قدرت حاکم  بودن و اقلیت دیدهی رنجیعنی همین چهره -هم 

قدر مظلوم و محروم و تحتِ ستم  ببینید؛ این کردها چه»مصرف کند.  -ها را بودنِ آن

تان اما برای چه؟ برای این که با گریستن« ند! پس برایشان گریه کنید!ابوده

های هومن سازیِ فیلم استتیک شان را هم مصرف کنید )کاری که مثالًبودن مظلوم

 دهد(؛ چون نه براینشینان صورت میسیدی و سعید روستایی از کودکان کار و حاشیه

ها، بلکه بر تصاحب و بازتولیدِ آن ی برها با قدرتِ سلطهی آنمقاومت و مبارزه

 کنید. مظلومیت و سرکوبِ ی فیلم گریه میها توسط سازندهایدئولوژیکِ مظلومیتِ آن

ایدئولوژیکِ روایتِ این فیلمساز است که بازگویی و  این طبقه، تنها در خوانشِ شدیداً

فیلم  هایپررئالیستیِ فرمِ ی این، در وسواسِ شود. و همهدر نتیجه تصاحب می
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کردنِ حاد است  مستندسازیِ حاد، وجهِ دیگرِ زیباشناختی 1.شده است برساخته

ان عنوزدایی و تثبیتِ آن به ند، چرا که کارکرد هردو عین هم است؛ سیاستاهنگام )هم

ای از نیروهای تاریخی(. گویی در اوِج مانیفستِ یک تصویر ازلی، نه مجموعه

 واقعیت مستند و عینِ ی هیک مجسم بزک و بلکه صرفاً شدت بیبودن، به شناختیزیبایی

خوبی کردنِ فاشیسم. )و از آدورنو به توان گذاشت بزکمی است. اسم این برخورد را

ایم که خودِ این فاشیسم هم نه دارای یک ذاتِ متعین، بلکه اساسا کنشِ افراطی آموخته

لباس شویم که از همین روست اهمیتِ فیلم می و حاِد بزک کردن است؛ باز یادآور
در مسیر این پروژه؛ چرا که اگر شعارها را کنار بگذاریم، با چیزی جز عملِ  شخصی

 افراطیِ بزک کردن طرف نیستیم.( 

اگه کُرد امیدش »گوید می جا که شعاریِ پیمان معادی در دادگاه الهه، آنی هجمل 

دها باجِ فیلم به کرصرفاً « ه بود )نقل به مضمون(داد که تا اآلن نابود شدمی رو از دست

 شدنِ بیشتر است.  برای مصرف

 

 

                                                      
اریِ شروعِ کها، تکنیک اصلیِ پروپاگاندایی است؛ اشتباهاتِ ریزی )مانندِ پنهانخودی در این فیلمبه تکنیک گل 1

این مورد  های دیگر مثالًبودِ شدیدِ امکانات پزشکی و غیر پزشکی، یا در فیلمها، کمی شیمیایی در بیمارستانفاجعه

 شود چون منجر به خسارات بیشتریی اشتباه بازنمایی میمثابههای سپاه بهگذشت و مهربانیِ اطالعاتی عموالًکه م

عنوان های نظامی و فرهنگیِ دیگر بهشوند، مانندِ سرکوبشود، و ...( و چون با استتیکِ خاص خودش بازنمایی میمی

 اند. حقیقتی ضروری در تاریخ معاصر جا افتاده
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 دیگویدرخت با جنگل سخن م

 با صحرا علف

 با کهکشان ستاره

 میگویمن با تو سخن م و

 شاملو احمد

 

 طیپژوهش  گر مح یامام دیدکتر کاووس س   ادیبه زنده میتقد

در  1396بهمن  19در  یکه با تأس  ف به ل  کل نام لوم س  تیز

لت. همچن نیزندان او شگران و  گرید میآوریم ادیبه نیدرگذ کن

 ،یکش  ورمان را از جملهس س  اب رج  س  تیز طیپژوهش  گران مح

جوکار که در  منمراد طاه از و هو ،یانیب لوفرین ه،یکوهپا رض  ایعل

ستگ 1396بهمن  لدند  مدتیطوالن یو به زندان ها رید محکوب 

 اند.و همچنان در زندان

 

های سازمان ملل لناسان و گزارشی علمی، اقلیمس هشدارهای مکرر جام همقدمه

متحد در مورد خطرات نالی از تغییرات اقلیمی گرمایش زمین، و حضور میلیونی مردب 

ی دهد که جام هنشان می در سراسر جهان در جن ش دادخواهی علیه انقراض ط ی ت

 .ی فاج ه نزدیک تر لده استبوب خود به آستانهانسانی در رابطه با زیست

کنند که همراه با رلد جم یت و ما یادآوری میوقفه بههای علمی بیان وه پژوهش

ود تری به خی زمین در تمامی اب اد سرعت بیشتسلط اقتصاد سودمحور تخریب کره

ی گرفته است. به همین س ب بنا به آمار مرکز بهدالت و محیط زیست جهانی دانشکده

های نرخ نابودی و تخریب ط ی ت و گونه پزلکی دانشگاه هاروارد، در حال حاضر

[ 1میلیون سال پیش سرعت گرفته است.]  65زیستی، هزار برابر نس ت به نرخ ط ی ی 

های قط ی، لدن یخهای زیستی، ذوببه همین س ب گرمایش زمین و انقراض گونه

 هایها، تخریب صخرهزایی، سیل، قحطی، نابودی تدریجی دریاچهفرسایش خاک، بیابان
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تری در سراسر دنیا در حال رفتن جنگل ها با لدت بیشویژه ازبین مرجانی و به

 .گسترش است

گیری بحران محیط زیست، خ رهایی که از تخریب در کشور ما نیز همراه با لدت

های برخی کننده است. پژوهشلود حقیقتاً نگرانمناطق جنگلی ایران منتشر می

، 1357دهد که پس از جابهجایی قدرت در سال یداری نیز نشان مکارلناسان جنگل

ها روند تخریب منابع ط ی ی و مناطق جنگلی ایران با این تفکر که گویی جنگل

دانیم که بدون عذاب ی است که در اختیارمان قرار گرفته، خود را مجاز می«غنیمت»

است که یشتی م  –ها را تاراج کنیم. چه بسا به دلیل همین نگاه غارتی وجدان آن

ته تری نس ت به گذلها با لدت بیشی تجاری از جنگلکشی گستردهتخریب و بهره

ی اجتماعی و سوءظن به ادامه دارد. در چهل سال اخیر، همراه با ایجاد فضای بسته

اری زدایی و واگذکارلناسان و ف االن مدافع محیط زیست، مسئوالن حکومتی با مقررات

دف سودبَری کالن و نامحدود اقتصادی از منابع محدود جنگلها به بخش خصوصی با ه

کشی و کانال کشی آب، ی ساختن جاده و بزرگراه، لولهجنگلی کشورمان و به بهانه

تری قیمت ویالیی، به نابودی جنگلها لتاب بیشساختن کارخانه و لهرک های گران

ر مربع جنگل و مرتع مت 350اکنون در هر ثانیه لود هماند. به طوری که گفته میداده

[ به همین س ب در زیستسامانِ لکنندهی محیط زیست و 2در ایران نابود میشود.]

[ جنگلهای هیرکانی 3«]تخریب وحشتناک»مناطق جنگلی کشورمان هر روز لاهد 

)خزری( و جنگلهای ایرانی   تورانی در مرکز ایران تا سوزاندن جنگلهای بلوط زاگرس 

 یهای کهگیلویه هستیم. همینطور جنگلهای ناحیهگلدر غرب کشور و تخریب جن

ارس اران در آذربایجان لرقی و پولشهای گیاهی و نخلستانها در جنوب کشور نیز در 

م رض نابودی گسترده قرار دارند. همچنین مجموعهی گونههای زیستی موجود در آنها، 

ها تهاند. استانداریمراتب بیش از گذلته در خطر تخریب و غارت و انقراض قرار گرفبه

های بایست ف االنه حافظ محیط زیست و جنگلو سازمان محیط زیست کشور که می

گونه که در های حفاظت از محیط زیست بدهند، آنایران بالند و به مردب آموزش

ی خانهخ رها آمده است، متأسفانه خودِ این سازمان ها دست در دست نهادها و وزارت

های با لکوه تر جنگلکِن تخریب هرچه بیشالً جاده صافدیگر و لرکت ها عم
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ی داری کشور م تقدندس اگر اجرای پروژهاند. برخی از کارلناسان جنگلکشورمان لده

های دریای خزر توسط وزارت نیرو با تأیید و همدستی سازمان محیط زیست انتقال آب

های هیرکانی نابود خواهند هکتار از جنگل 100ترین لرایط در خول ینانه»انجاب لود 

سال ) درخت مادر( هیرکانی و اصله درخت کهن 55237هکتار  100لد و در این 

 [4.«]دترالی لودرختچه باید پاک

ری که دای نظاب سرمایهدر اب اد جهانی نیز با آغاز انقالب صن تی و تکوین و توس ه

ن توس ه جدید، تحت عناوی ی سنتی انسان با ط ی ت تغییر کرد، سیستم تولیدیموازنه

کشی از ط ی ت و تخریب محیط زیست در تماب الکال خود ی بهرهو پیشرفت به رابطه

داری با دو ویژگی خاص به تخریب محیط ی جدید تولید سرمایهلدت بخشید. لیوه

داری در چند قرن گذلته چنان ویژگی اول، این که سرمایه»زیست اب ادی جهانی داد. 

ای ی زمین موفق بوده که میدان عملیاتی تخریب آن از سطح منطقهر کرهب« غل ه»در 

کشی از ط ی ت هرچه به سطح کل سیاره زمین انتقال یافته است. ویژگی دوب، بهره

تر جهانی لده است. زیرا عناصر ط ی ت همراه با لرایط زیست انسان، به لکلی بیش

م یار اقتصادی، ی نی سودآوری لده  فزاینده به سپهر اقتصادی وارد لده و تابع همان

 [5.«]است

در چهار دههی گذلته نیز که سرمایهداری نولی رال با مقرراتزدایی و 

خصوصیسازیهای گسترده، وض یت متفاوت و بغرنجی در سطح جهان به وجود آورده 

ان، ها، پرندگها، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، کوهستانمنابع محدود ط ی ی، جنگل

عنوان کاالهای بالقوه، زیر ای بههای کشاورزی نیز به صورت فزایندهها و زمینانهرودخ

اند. در این چارچوب اقتصادی ی نامحدود سرمایه و سودجویی قرار گرفتهفشار و سلطه

های جهان در تاریخ نیمی از تخریب و نابودی جنگل»ی و تاریخی است کهس اجتماع –

[ همچنین بنا به آمار و ارزیابی 6«]اتفاق افتاده است 1990تا  1950های بشر بین سال

تا کنون هر ساله لش  2000سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، از سال 

 [7.]ای نابود لده استکنندههای جهان با سرعت خیرهمیلیون هکتار از جنگل

یان ی ما از مههای تنفس سیارها در واقع لشگفتن ندارد که با از بین رفتن جنگل

ی های گیاهی، ملک مشاع همهها و پولشها و درخترود. به همین اعت ار، جنگلمی

 .های آینده استویژه نسلمردب به
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 «سوزان سیمارد»ی محیط زیست   از جمله گران حوزهلناسان و پژوهشبوبزیست 

ان، ی درخترویهدهند که با قطع بیی کانادایی   به ما نشان میلناس برجستهاقلیم

ی زمین با خطر مواجه لوند بلکه حیات کل موجودات کرهها نابود میتنها جنگلنه

 «سوزان سیمارد»های ی علمی پژوهشلود. به منظور آلنایی با نتایج و تجربهمی

داری دانشگاه بریتیش کلم یای کانادا، گزارش کوتاهی بوب لناس و جنگلاستاد زیست

 .خوانیداب که در زیر میبه فارسی برگردانده «wild child» نترنتیی ایرا از نشریه

 
 های کانادااش   جنگلتصویر سوزان سیمارد در محیط پژوهش

 

ی خود در جنگلهای کانادا نشان میدهد سوزان سیمارد ، در پی تحقیقات سی ساله

اک های خالیهای هستند که در زیر درختان، ل کهی اجتماعی پیچیده و بههمپیوسته

 اقتصاد ت اونی»رابطهای تنگاتنگ با یکدیگر دارند و در همیاری با هم، ل یه یک 

عمل میکنند. آنها مواد مغذّی مانند کربن و آب و نیتروژن را بین خود « زیرزمینی

ی تقسیم میکنند تا جنگلها لکوفا و سرس ز و سرزنده باقی بمانند و از این رهگذر ادامه

 .ره زمین امکان پذیر بالدحیات بر روی ک

ی زمین، ها بهمثابه لشهای کرهپیش از این میدانستیم که درختان و جنگل 

دهند، سطح دی اکسید کربن محیطی در هوا را با جذبِ کربن کاهش میآلودگی زیست

ی حیاتی برای ادامه زندگی است را در آتمسفر تث یت کرده و اکسیژن را که یک ماده
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خانهای م ارزه با این کنش و واکنش، با اثرات مخرب گازهای گل تولید میکنند و

ی هوا، کنندهمیکنند. آموخته بودیم که جنگلها مانع از فرسایش خاک، م تدل

محدودکنندهی سیل و محافظ آب هستند. لیکن پژوهش ارزلمند سوزان سیمارد 

ی بزرگ به جلو ها، گامی زندگی درختان و نقش پر اهمیت جنگلدانش ما را از لیوه

 ها دارای اجتماعمانند خود نشان میدهد جنگلمی رد. خانم سیمارد با پژوهش بی

(Community )ی حیاتشان،درارت اطی پیچیده و خاص خود هستند که برای ادامه

 . تنیده با هم قرار دارند

ها که اجتماع و کند که با درختان و جنگلوی با این پژوهش مهم ما را موظف می

تر بالیم، از حضور با تر و مهربانی زیستی مشخص خود را دارند حساسبطهرا

م. ها محافظت کنیای م نوی برقرار و ف االنه از آنها رابطهلان لذت ب ریم و با آنلکوه

 .مان لویمنگر، مانع از انقراض محیط زیستتا به یاری این رفتار خردمندانه و آینده

گر همچنین این پژوهش

کند مان میناپذیر تشویقخستگی

که برای سالمت و لادابی روان و 

ها جسم خود مداب به میان جنگل

برویم. با درختان از نزدیک آلنا 

ها سالب کنیم. به لویم. به آن

لان کنیم. آرامی و مهربانی لمس

لان بهره از امکانات لفابخش

 ها دوستکه آنب ریم، و مانند این

ند ازلان و خویشاوند ما هست

 .داری کنیممراق ت و نگه
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 وگوی درختان به زبانی که ما انسانها میتوانیم از آنها بیاموزیمگفت

و برای  دهددنیایی از مسیر بینهایتهای زیستشناسی که درختان را به هم پیوند می

 دای رفتار کندهد به گونهکند، به جنگل اجازه میآنها امکان برقراری ارت اط فراهم می

 .که یک ارگانیسم یا یک تن واحد است

ی انگیزسالهی سوزان سیمارد در جنگلی در کانادا به کشف حیرتهای سیپژوهش

های گویند و آنها اغلب تا مسافتمی« سخن»منجر لد. او کشف کرد که درختان هم 

 .کنندزیاد با هم ارت اط برقرار می

دگی خود به یکدیگر وابستهاند. ی زندرختان بسیار اجتماعی هستند و برای ادامه

ونهی گهای قارچای از ریشهی گستردهها بسیار حیاتی است. وجود ل کهارت اط بین آن

ای های سرّی انگیزهکند. این پیابها را ردوبدل میهای مخفی بین آن، پیاب«مو مانند»

ه نیازمند لود که درختان، مواد مغذّی و آب و کربن و نیتروژن را به درختانی کمی

 .هستند به التراک بگذارند

 زرگب کانادا –های با لکوه استان بریتیش کلم یا سوزان سیمارد در میان جنگل

اش در جنگل را چنین بیان کرده است که ساعتها در ی زندگیتجربه او. است لده

ها کشیده و به مدت طوالنی با کنجکاوی و حوصله به سرلاخهجنگل روی زمین دراز می

ی زندگی و بقای ی نحوههای او دربارهلده است. پژوهشها خیره میتاج درخت و

ی جنگلی سقوط میکند. لود که روزی سگاش در یک چالهتر میها زمانی جدیدرخت

انگیزی هنگامیکه در تالش است سگاش را از چاله بیرون بکشد ناگهان به کشف لگفت

( Mycelium) های تودرتوی زیرزمینیریشه ای ازی ل کهدست پیدا می کند. او متوجه

هم به( The Biological super Highway) های بیولوژیکیلود که مانند بزرگراهمی

 .لودها موضوع اصلی پژوهش او میاند. کشف این ریشهمتصل

گر در مقط ی دیگر از زندگی خود وقتی که پس از مدتی فاصله، این زن پژوهش

تازگی پژوهشگران رختان بازگشت، متوجه این نکته لد که بهی ددوباره به مطال ه

ی هتواند کربن را به ریشی بذر کاج میاند که یک ریشهعلمی در آزمایشگاه کشف کرده

بذر کاج دیگر منتقل کند. بینش جدید نالی از این کشف او را وادالت که پژوهش 

ی او م نی بر این که درختان تری ادامه دهد. ایدهخود را در جنگل با امیدواری بیش
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و  برانگیز بودهای خاک به التراک بگذارند بحثتوانند اطالعات خود را در زیر الیهمی

کردند وی دچار توهم لده است. موانع و مشکالت تأمین بسیاری از همکارانش تصور می

اامید ر ناش س ب نشد که سوزان، از ادامهی کای تحقیقاتیمنابع مالی برای اجرای پروژه

لود بلکه برعکس باعث لد که او با اتکا به تواناییهای زنانهاش، آستین همت را باال 

های لخصی خود را انجاب دهد. به این ترتیب بود که این پژوهشگر بزند و آزمایش

های [ درخت صنوبر و درخت سرو را در یکی از جنگل8درخت غان،] 240خستگیناپذیر 

ن فرضیه را در سر دالت که درختان غان و صنوبر در زیر خاک کانادا کالت. زیرا او ای

ها وصل نخواهد لد. کالت و نگهداری لوند ولی درخت سرو به آنهم متصل میبه

ها درختان، آن هم در جنگل ط  اً کار سادهای نیست مثالً به خاطر این که خرس

پالستیکی پولاند و ها را با کیسه های های جوان نشوند، بذرها و نهالمتوجه نهال

کیسهها را از انواع متفاوت گاز کربن پر کرد. سپس گاز رادیو اکتیو را به درخت غان و 

 .گاز دی اکسید کربن پایدار را به درون صنوبر تزریق کرد

را روی درختان قرار ( Geiger counter) سنج یا صداسنجوقتی که دستگاه تابش

مل است. اما در عوض، صدای بلند ارت اط داد متوجه لد که درخت سرو در سکوت کا

د. به توان لنیبین درختان غان و صنوبر که در حال رساندن کربن به یکدیگرند را می

د، فرستاین ترتیب بود که سوزان کشف کرد که درخت غان، کربن را به صنوبر می

ز، آمیویژه هنگامی که روی درخت صنوبر سایه افتاده است. با این کشف موفقیتبه

تری تحقیقاش را ادامه داد و در زمستان متوجه این ارت اط سوزان با امیدواری بیش

متقابل   اما برعکس   بین درخت غان و صنوبر لد. ی نی خالف آنچه که ق الً به وقوع 

هایش ریخت این بار درخت صنوبر بود پیوسته بود؛ وقتی درخت غان در زمستان برگ

 .غان فرستادتری برای درخت که کربن بیش

در گذلته، علم همواره اعتقاد دالته است که درختان برای دالتن کربن، نور 

یمارد ی سوزان سخورلید، آب و مواد مغذّی، با یکدیگر رقابت میکنند. اما کار پیشگامانه

ها هم وابستهاند و در پیوند مشترک با هم هستند؛ در واقع آننشان داد که درختان به

ان ادامه لکنند که به حیاتو تنیده با یکدیگر، به همدیگر کمک می در روابطی عمیق

 .دهند
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های این زن اندیشمند در عین حال کشف کرد که درختان از طریق همین ریشه 

تنیده )میسیلیوب( توسط نشانگرهای لیمیایی و هورمونی با یکدیگر سخن درهم

ص میکرد که کداب درختان به لد مشخهایی که بین درختان م ادله میمیگویند. پیاب

مواد مغذّی خاصی احتیاج دارند. سوزان در عین حال متوجه لد که درختان از طریق 

ها و از طریق رد و بدل کردن مواد لیمیایی ارت اط کربن، فسفر، نیتروژن، آب، هورمون

 گذارند. به این صورت کلبرقرار میکنند و سپس این عناصر را بین هم به التراک می

توی های تودرکنند. ل کهرختان زیست خود را ماندگار و جنگل را ترازمند و لکوفا مید

توان گفت در زیر هر اند که میها )میسیلیوب( به حدی در هم فشرده و گستردهریشه

 .وجود دارد« مانند -مو»های قدب انسان هزاران متر از این ریشه

 ی درختانِ مادرخرد و تجربه

هم های زیستی متفاوت را بهتک درختان جنگل و گونه )میسیلیوب(، تکها ریشه

ن کند. سوزان سیمارد در عیکنند. این ل که به رولی مشابه اینترنت کار میوصل می

ها مواد دهند و به آنتر را پرورش میحال کشف کرد که درختان مادر، درختان جوان

یقات خود متوجه لد که یک درخت رسانند. همچنین او طی سی سال تحقمغذّی می

مدت تواند به هزاران درخت دیگر وصل لود. وی در خالل این پژوهش طوالنیمادر می

 وگو با یکدیگر، در واقع مقاومت کل اجتماعباالخره کشف کرد که درختان از طریق گفت

(community )انگیز نشان داد که دهند. او با این کشف حیرتخود را افزایش می

 سازیانگیز جادویی از درختانی است که همدیگر را در همی لگفتگل یک جام هجن

 .کنندبا هم، یاری و حمایت می

محیطی پراهمیتی را در مورد عواقب تخریب های زیستها ط  اً درساین پژوهش

گویدس هنگامی که درختان مادر آسیب دیدهاند یا دهد. او میها به ما نشان میجنگل

ی تجربی خود را ها خِرَد و اندوختهط ی ی در حال از بین رفتن هستند آندر روندی 

ی درختان مادر را در یک زمان قطع کنند کنند. اما اگر همهبه نسل ب دی منتقل می

توانند این انتقال تجربه را انجاب دهند. او امیدوار است ها دیگر نمیو از بین ب رند آن

خردانه و مخرب جنگلداری مرسوب را متحول کند. لما ی تحقیقاتاش روش نابکه نتیجه
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ی رویهتوانید دو یا سه درخت را از یک محل قطع کنید، اما زمانی که قطع بیمی

تواند کل سیستم ی اوج برسد حتا بریدن یک درخت اضافه میدرختان به نقطه

گستردهی ها، با قطع ی تأسف است که ما انسانهم بریزد. مایهمحیطی را بهزیست

کنیم. ها را ض یف و ض یفتر میپیوسته جنگل( Clear cuttingری )بتماب درختان

ای بر محیط زیست دارد، اما با این حال امید درختان، تأثیر تخری ی عمده« بریِتماب»

 .ها برای به ودی و بازسازی خود ظرفیت عظیمی دارندنیز وجود دارد زیرا که جنگل

 لداری پایدارحل برای جنگچهار راه

 .های محلی خود برویمطور مداوب برای گشت و گذار به جنگلما باید به -

ها لامل مخازن سال را حفظ کنیم. به این دلیل که آنهای کهنما باید جنگل -

های ای از ریشهها و درختان مادر و ل کههای پراهمیتی از ژنو اندوخته

 .تنیده هستنددرهم

ی درختان مادر کنند باید از ل کهقطع می در هرجایی که درختان را -

ی زیستی خود را به نسل ب دی ها بتوانند خِرَد و اندوختهمحافظت لود تا آن

 .درختان منتقل کنند

 .های زیستی متفاوت، بازسازی کنیمها را با تنوع گونهما باید جنگل -

ان د بین درختی روابط پیچیده موجوتری دربارهبه این ترتیب، هرچه اطالعات بیش 

های خود را از خطر توانیم با تکیه بر این اطالعات، جنگللود، ما نیز میآلکار می

د های مسئوالنه و ارجمنها یاری رسانیم. پژوهشنابودی حفاظت کنیم و به لکوفایی آن

اق ًا ها وکند که دیدگاه خود را نس ت به درختان و جنگلسوزان سیمارد به ما کمک می

طی محیبار کنونی زیستتواند مسیر فاج هآموزد مییم. آنچه که او به ما میاصالح کن

ای همدالنه، مهربان، مسئوالنه و متوازن بین ما طرز چشمگیری تغییر دهد و رابطهرا به

 انسانها با درختان و ط ی ت پدید آورد.
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 ( یکی از رهبران۱۹۱۹-۱۸۸۳)( Eugen Levinéوینه )توضیح مترجم: اویگن لِ

بود. حزب کمونیست،  (KPD)جمهوری شورایی باواریا و عضو حزب کمونیست آلمان 

 هایهای حزبها و تمام کسانی بود که منتقد سیاستائتالفی از اسپارتاکیست

ها خواهان بودند. آن (USPD)ات مستقل دموکرسوسیالو  (SPD)ات دموکرسوسیال

های و سیاست« جمهوری آلمان»از وی ، فرار۱۹۱۸َ های انقالب نوامبرتعمیق خواسته

الب انق»حرکت به سمت  ها و نهایتاًدموکراتسازشکارانه و پارلمانتاریستیِ سوسیال

به مونیخ فرستاده شد تا رهبری حزب  ۱۹۱۹لوینه در ماه مارس بودند. « سوسیالیستی

به زمانی او  جا بر عهده بگیرد.را در آن« پرچم سرخ»ی در مونیخ و مسئولیت نشریه

وزیر منتخب نخست - (Kurt Eisner) مونیخ رسید که پس از قتل کورت آیزنر

جمهوری شورایی و »کشمکشی میان  -شوراهای سربازان، کارگران و دهقانان 

در جریان بود. در آخرین روزهای ماه مارس، مجلس ایالتی بایرن، « پارلمانتاریسم

دموکرات را به عنوان از حزب سوسیال (Johannes Hoffmann)یوهانس هوفمن 

، شورای مرکزی و شورای انقالبی ۱۹۱۹آوریل  ۷وزیر انتخاب کرد؛ اما در نخست

 اعالم کردند و هوفمن به بامبرگ گریخت. « جمهوری شورایی»کارگران در مونیخ، 

ها و روشنفکران چپ رهبری در اولین فاز جمهوری شورایی، ائتالفی از آنارشیست

ی مقاومت خیابانبا های ارتش سرخ که یگانده گرفتند. بعد از آنشورای مرکزی را بر عه

، فاز دوم جمهوری شورایی با انحالل شورای کردندخنثی کودتای دولت هوفمن را 

 ۱۴آغاز شد و لوینه به عضویت این شورا درآمد. « شورای اجرایی»مرکزی و ایجاد 

 ارتش آزاد موسوم به راستینظامی دستنیروی شبه آوریل دولت هوفمن با همدستی

(Freikorps .مونیخ را محاصره کرد )آوریل با مقاومت ارتش سرخ، ارتش آزاد وادار  ۱۶

، وزیر دفاع وقت از حزب (Gustav Noske)نشینی شد. گوستاو نوسکه به عقب

هایی از ارتش آلمان را به ات، برای تقویت نیروهای ارتش آزاد، یگاندموکرسوسیال

های خرابکارانه، جمهوری شورایی مونیخ ی نظامی و انواع فعالیتمحاصرهمونیخ فرستاد. 

ی اجرایی تحت رهبری لوینه را تحت فشار شدیدی قرار داده بود؛ در نتیجه کمیته

ی موقتی برای مذاکره با دولت هوفمن تشکیل شد که ناکام گیری کرده و کمیتهکناره

 وی میز نبود. ای رماند چرا که جز تسلیمِ محض هیچ گزینه
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ها کارگر ، نیروهای ارتش آلمان و ارتش آزاد وارد مونیخ شدند و صداولِ ماه مه

وینه های اعدام سپرده شدند. لکمونیست، سوسیالیست و آنارشیست دستگیر و به جوخه

محاکمه و « خیانت بزرگ»به جرم  ۱۹۱۹ژوئن  ۳دستگیر و  هم ۱۳مخفی شد اما در 

 صبح روز بعد اعدام شد. 

دموکرات و کمونیست و شکست ی اشتباهات رهبران سوسیالدرباره هافارغ از داوری

های بعد، خواندن دفاعیات لوینه دشواری، فاشیسم در سالظهور انقالب دوم و در نهایت 

ر ی کارگر بر سرنوشت خود، دهای مبارزه برای حاکمیت طبقهتناقض و بعضاً پیچیدگی

 گذارد. ی جمهوری شورایی باوارایا، را پیش روی ما میتجربه

 ها، دفاعیاتاین ترجمه بر اساس متن آلمانی دفاعیات از کتاب )اویگن لوینه: طرح

صفحات  Jugendinternationale ،۱۹۲۵دادگاه و موارد دیگر؛ چاپ دوم انتشارات 

ه تطبیق داده شد سایت( انجام شده و سپس با متن انگلیسی موجود در این ۴۶تا  ۳۶

ست که از متن انگلیسی افزوده شده هاییبخشمشخص شده   {}است. آنچه در متن با

 ام.کردهو آنچه در ] [ آمده را خودم اضافه 

 
*** 

 

ام[ اظهارنظر کنم. حتی پیش از اولین ی پروندهکه ]درباره برای من دشوار است

ک ی برآمده ازها و کلیت این دادگاه، تنها بازجویی توضیح دادم که تمام این دادرسی

ها بر تن «خیانتِ بزرگ»]کیفرخواستِ[ ی[ حقوقی ندارد. وضعیتِ سیاسی بوده و ]پایه

طور که استوار است که جمهوری شورایی در هم شکسته شده است. همانواقعیت این 

ت خورده خیانت اسشکستگفته شده: تنها خیانتِ « آخرین اخبار مونیخ»ی در سرمقاله

ات ی مالحظشود. پس ]اتهام[ِ خیانت بزرگ نتیجهو خیانتِ پیروز، خیانت محسوب نمی

 ست و نه حقوقی.سیاسی

دانم که همواره آن را دشمنِ سیاسی ای میی آن طبقهنمایندهمن این دادگاه را 

ا ها باشم امگوی عملکردم در برابر کمونیستتوانستم پاسخام. شاید میخود شمرده

ام را چونان ]خطری[ در در برابر دشمنانی از خودم دفاع کنم که آنچه کرده گونهچه

https://libcom.org/history/last-words-eugen-leviné
https://libcom.org/history/last-words-eugen-leviné
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وضعیت مشابهی قرار داشتم؛ آنجا از اند؟ من در روسیه در دیدهشان میبرابر موجودیت

ی کافی، تبرئه شدم. حاال که این تاکتیک را دفاع امتناع کردم و به دلیل فقدان ادله

کنم صراحت توضیح خواهم داد. من از خودم دفاع نمیبهکنم، دالیل آن را نیز دنبال نمی

باید حاال  خواستم،تری از سوی شما دارم؛ اگر چنین میچون انتظار مجازات خفیف

کردم ]چرا که[ وکالی من، که از نظر سیاسی و انسانی از من به شما سکوت می

 توانستند انجام دهند.میتری مؤثرترند، دفاع بسیار نزدیک

دهم که مرا وادار کرد در من اکنون دادگاه را به همان دالیلی مورد خطاب قرار می

در سطح مطبوعات و در میان افکار تمام طول دادرسی، قاطعانه از خودم دفاع کنم. 

ی شخص من و همچنین ی جمهوری شورایی، دربارهعمومی شایعات وحشتناکی درباره

خواهم آنها را بی پاسخ بگذارم؛ ی روند کلی وقایع منتشر شده است که من نمیدرباره

که  داند و برخی از آنان ممکن است تردید کننشناختهتازگی مرا بهکارگران مونیخ تنها 

جا که من دیگر آزاد نیستم، باید از ]فرصتِ[ ام؟ }از آنسزاوار اعتمادشان بوده آیا واقعاً

 روشنی بیان کنم.{ بهاین دادگاه استفاده کنم تا همه چیز را 

دلیل دوم آن است که من عضو حزب کمونیست هستم، حزبی که در آلمان بیش از 

دانم یک بار در فضای ی خود میوظیفه همه مورد تنفر و اتهام است. به همین دلیل

هایی کار کرده،  ( با چه انگیزهKPDعمومی نشان دهم اعضای حزب کمونیست آلمان )

جرایی ا یکنند کار کنند. من این را به کارگران کمیتهخواهند کار کنند و تالش میمی

ه با هم قد عضو شوراهای کارخانه، که درهمکاری روزان و به }بیش از هزار و دویست{

ها مِ آنتا نااین دِین بر من است ایم، مدیونم؛ حتی اگر در نهایت مرا انکار کنند، کشیده

 را نیز ]از این اتهامات[ پاک کنم.

کنم، بلکه فرصتی را که برای تر از خودم دفاع نمیبنابراین من برای حکم سبک

ن و دادستان در دهم. تفاوت اصلی میان ماثبات حقیقت وجود دارد از دست نمی

های اجتماعی و سیاسی در آلمان و سایر نقاط جهان از ی پدیدهست که به همهاین

ی قدرت و توان رهبران برای عمل کنیم. دادستان دربارهمتضادی نگاه می زوایای کامالً

کند. به چشم او تاسِ وقایع تاریخ جهان بسته به در روند وقایع غلو میتأثیرگذاری و 

ن شود. اما خودِ رهبرادست رهبران صادق یا ناصادق بیفتد، متفاوت ریخته می اینکه به

ا رهبر هآیند حتی اگر خاستگاه اجتماعی متفاوتی داشته باشند. آنها بیرون میاز توده
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ها هستند؛ بلکه تنها به این دلیل که قادر به ادای آن شوند نه چون مافوقِ تودهمی

خواهند اما به خاطر فقدان آموزش طور شهودی میهبها چیزهایی هستند که توده

رو شما در محافل بورژواییِ خود افراد بسیاری را اینرسمی امکان بیانش را ندارند. از

مانم ی دارند اما در جمع کارگران من پیروز میتربیشخواهید یافت که از من دانش 

خواستند. تراژدی میکردند و ها احساس میام که تودهچرا که آن چیزی را گفته

خوبی بهها ی سیاسی محدودی داشتند. آنهای مونیخ این بود که هنوز تجربهتوده

د؛ خود باید پا به میدان بگذار فهمیده بودند که برای پیروزی، تمامِ پرولتاریا در کلیت

 تواند داشته باشد وهای مختلفی میکردند که این کلیت، برنامهبا این حال گمان می

وری ها به شکل صهای مستقل و کمونیستها، سوسیالیستاتدموکرسوسیالست فیکا

با هم توافق کنند. جمهوری شورایی مونیخ به دلیل فهم نادرست از همین شعار 

ی خود متحد شود، شکست خورد. وقتی پرولتاریا در هدف و اراده« وحدت»

صوریِ و سازمانی  امالً های کوبستناپذیر است اما وقتی وحدت بر اساس چفتشکست

ها، ارزیابی من از تمام نکاتی فرضانجام شود دوامی نخواهد داشت. بر اساس این پیش

 متفاوت خواهد بود. که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد با ارزیابی دادستان کامالً 

خواهم به شکل قانونی مسئولیت را تر کنم و نمیخواهم حکم خود را سبکمن نمی

دی ام. من تا حدووش شورای اجرایی بیندازم بلکه تمام و کمال پای اقداماتم ایستادهبه د

کردند طور غریزی احساس میبههایی را که کارگران ابتکار عمل را به دست گرفتم و ایده

ز توانم بگویم که من هرگچه آقای دادستان توصیف کردند میبیان کردم؛ اما برخالف آن

 د.نباشکرده ام که رهبران به کارگران تحمیل ردهدر انقالبی شرکت نک

اتورِ ی آژیتعنوان دانشجویی جوان به روسیه رفتم، فهمیده بودم که وظیفهبهوقتی 

ی خود به آنها برخالف ی تاریخی توده هاست نه تحمیل ارادهسیاسی بیانِ اراده

ها [ اقناع تودهشان. }این اصل مبنای عملکرد من بوده است؛ اقدام من ]در جهتِمیل

فانه اند، متاساند و اگر موافق نبودهداده اند، به من پاسخبوده است، اگر با من موافق بوده

ام که آن نقشی را بازی کنم که کردم و عواقب حقوقی اشتباهات دیگران را مجبور شده

گویم بلکه ها را از روی مالحظات شخصی نمیی اینبرعهده گرفتم.{ من همه

ی به عنوان گروه کنم این حزب معموالًهای بنیادین حزب کمونیست را بیان میهدیدگا
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شود که بنا دارد ترور و دیکتاتوری اقلیت را بر پرولتاریا تحمیل کند. در تعبیر می

ی حزب گواه این است که تنها پرولتاریا قادر است رهایی خود که هر خط از برنامهحالی

ست دیفراینای پرولتاریا در های تودهدی تنها یکی از کنشرا محقق کند و انقالب اقتصا

ی اعتبار باالترین نهادهای انقالبی دربارهبیهای که پیش رو دارد. فرمان

ان شها با عملتوانند به این حرفمیست. تنها کارگران خالی، حرف تو«کردناجتماعی»

امان با سرمایه، سینه به سینه در هر کارخانه، با فشار جان ببخشند. در مبارزات بی

ی، کارگران دهسازمانها، از دل اعتصابات، از طریق ایجاد مدام نهادهای ی تودهبالواسطه

 هایتوانند کنترل تولید و سرانجام هدایت واقعی امور را در دست بگیرند. تودهمی

 دار در فرآیند تولید به کاری مرده که سرمایهیهااریا باید بیاموزند که از ماشینپرولت

انِ اعضای سبهها باید گیرد به رهبران متفکر، آزاد و مستقلِ این فرآیند بدل شوند. آنمی

ها اند. آناحساس مسئولیت کنند چرا که یگانه مالکِ  تمامِ ثروت اجتماعی جامعهمؤثر 

ه و دارانهای سرمایهوری باال بدون رانهی بدون شالق کارآفرینی، بهرهکوشباید سخت

 گرایی در جهت نفعانضباط بدون یوغ و نظم بدون سلطه را توسعه دهند. حداکثر آرمان

های ها از پایهترین نظم شخصی و درک شهروندی واقعی تودهسختگیرانهعمومی، 

تفاوتی، خودخواهی و فساد بیه که گونی سوسیالیستی هستند؛ هماناخالقی جامعه

 اند.داریسرمایهی های اخالقی جامعهپایه

گاه آمیز به این دیدخشونتی برانگیزِ ترور و مبارزهمجادلهتمام رویکرد ما به پرسش 

عهده دارند. من بهها نه تنها بخش اساسی کار بلکه تمامیت آن را گردد که تودهبرمی

 ی دیکتاتوری پرولتاریا بیان کنم: بهام را دربارهام تا موضعتر این فرصت را داشتهپیش

ی واسط میان دیکتاتوری سرمایه و شما گفتم که دیکتاتوری پرولتاریا تنها مرحله

از افراد کارگر وجود دارد.  گیری دموکراسی کامل است که در آن تنها یک طبقهشکل

 ترین خشونت تحققاند با کمتوحزب کمونیست متقاعد شده است که این برنامه می

یابد اگر که اقلیت رو به اضمحاللِ مالکان، ذهن خود را در برابر ]این[ ضرورت تاریخی 

 شود که این اقلیتی مسلحانه، که اتهام اصلی ماست، آن زمانی آغاز مینبندند. مبارزه

 رد.بی خود دست به اسلحه میرو به افول برای دفاع از امتیازات طبقاتی و طبقه

ها انقالب پرولتری برای رسیدن به اهداف خود نیازی به ترور ندارد، از کشتار انسان»

ی مبارزه نیازی ندارد چرا که نه بر منزجر و متنفر است. انقالب پرولتری به این شیوه
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ه انگارانه پا بکه با توهمات سادهکند؛ برای اینضد افراد بلکه بر ضد نهادها مبارزه می

شته که با سرخوردگی ناشی از آن دست به انتقام خونین بزند. انقالب عرصه نگذا

رد آل خود درآوی اقلیت نیست تا جهان را با زور به شکل ایدهپرولتری تالش نومیدانه

تا رسالت  اندی عظیم مردم است که فراخوانده شدهتودهنفر ها بلکه کنش میلیون

 «]شان[ را به انجام برسانند.تاریخی

ارتش »آید؟ چرا وقتی ما به قدرت رسیدیم به وجود می طورچهین مبارزه پس ا

ی تاریخی به ما می آموزد که تاکنون طبقاتِ را به وجود آوردیم؟ چون تجربه« سرخ

مند از امتیازات ویژه، در برابر از دست رفتن این امتیازات به شکل مسلحانه از خود بهره

 اند.دفاع کرده

کنیم، چون ها زندگی نمیی ابریِ فاختهدانیم و چون در آشیانهیو چون ما این را م

حساب کنیم که در بایرن مناسباِت دیگری حاکم باشد و مسأله توانیم روی این نمی

ی سلب مالکیت بدهند، به همین دار بی هیچ مقاومت اجازهی سرمایهبورژوازی و طبقه

دارانِ سلب انند مقابل هجوم این سرمایهدلیل مجبور بودیم کارگران را مسلح کنیم تا بتو

 مالکیت شده بایستند.

طور بوده است و بنابراین هر کجا که بتوانیم به قدرت تاکنون در همه جا همین

طور عمل خواهیم کرد. }ما از کارگران نخواستیم مسلح شوند برسیم طبیعتا همین

، مندشدیم اگر طبقاتِ بهرهبریم. برعکس، ما خوشحال میریزی لذت میچراکه از خون

رسد که این روزی می–کردند می ه اجتنابنتیجی بیاز درگیر شدن در یک مبارزه

خواهم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که پیروزی نتیجه خواهد بود. میمبارزه بی

ریزی محقق شد. به عنوان مثال در برلین، اولین پرولتاریا در ماه نوامبر نیز بدون خون

وقتی گروهی از سلطنتی انجام شد اصطبل از ظهر مقابل  ها ساعت شش بعدشلیک

 دفاع آتش گشودند.{ افسران که از سیر وقایع خشمگین بودند به روی عابران بی

ی بورژوازی به باور من مسلح کردن پرولتاریا برای جلوگیری از هجوم مسلحانه

از بولتن  ایتر بخشی از مقالهضروری بود. }رئیس دادگاه یا دادستان عمومی پیش

ط ای که توسکه در آن ابراز نگرانی شده بود که هر اسلحه شورای اجرایی را نقل کردند

دا که من در ابتبورژوازی تحویل داده نشده، علیه پرولتاریا به کار خواهد رفت.{ در حالی
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کردم و }اعتقاد نداشتم که اوضاع در باواریا تفاوتی اوضاع را بسیار بدبینانه ارزیابی می

ی حمله به مونیخ بدهد؛{ ها اجازهبه پروسی نکندجرأت داشته باشد و دولت باواریا 

قدر مقاومت کنیم تا در سایر نقاط آلمان هم کم امیدوار شدم که شاید ما بتوانیم آنکم

جمهوری شورایی اعالم شود و در نهایت دولت هوفمن از حمله به ما خودداری کند. ما 

 دلیلیبیآن را حمام خون  دانیم بلکهحوادث روزهای اول ماه می را تهاجم پرولتاریا نمی

دانیم که گارد سفید ]برای مقابله با[ کارگران مونیخ به راه انداخت. در تمام طول می

اندازه یبام کار کنم، که دست در دست رفقای کمونیستم توانستهاقامتم در مونیخ از این

خود را جا همیشه یکدلی تام و تمامی وجود داشت و به همین دلیل شادمان بودم. این

کردم بلکه خودم را همبسته با این کارگران کمونیست و از این غریبه احساس نمی

دانستم. }بنابراین محق بودم، حداقل در آن طریق به تمام کارگران مونیخ متصل می

 دوره، به نامِ آنها صحبت کنم.{

انداز کلی من است، فراخواندن و عزل کردن ی دوم که آن هم در جهت چشم}نکته

سنگِ بنای جمهوری شورایی آن است که بر اساس هر نماینده در هر زمان است.{ 

شوراهای کارخانه ساخته شده است. کارگران نه بر اساس محل زیست بلکه بر مبنای 

هر روز کنار هم هستند و در جریان که جایی شوند؛ همانی میدهسازمانمحل کارشان 

است که انتخاب نمایندگان رسمی بر اساس جشوند؛ همانکار روزانه با هم آشنا می

ت گوسشان یاوهدانند که منتخبجا کارگران میآن رود.متفاوت پیش می اصولی کامالً

ایستد. به همین دلیل این ساختار برای ما طبیعی ست که بر سر حرف خود میکسییا 

جدید تنها حول کارگران شکل گرفته بود. هر  دولتِاز این گذشته این  –و عادی بود 

کنندگانش ماند که انتخابی کارگران تا زمانی در منصب خود باقی مینماینده

ام به شوراهای کارخانه نامهبرای پس دادن وکالت که من مکرراًخواستند. پس اینمی

وستانم من و د توانم بگویم کهرو میاین[ یک ژست توخالی نبود. ازپیشقدم شدم، ]صرفاً

ی[ }سی و پنج نفرمان ی اجرایی ]همهدر کمیته –شان توانم دوست خودم بنامممی –

گیری کنیم؛ هیچ یک از آوریل استعفا دادیم،{ هر لحظه آماده بودیم کناره ۲۷که در 

طوری که ما توانم به شما اطمینان دهم که آنما به منصبِ خود نچسبیده بود و می

خصوصی }نه برای ما و نه برای کارگرانِ خسته از کار بههیچ جذابیت  کردیمزندگی می

ی ما تنها از روی احساس مسئولیت در این مناصب حاضر روزانه{ وجود نداشت. همه
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 کنم کهکشیدیم. من این را رد میای سنگین به دوش میبودیم و آن را چون وظیفه

را با بود؛ هیچ کدام از ما قدرت حتی یک نفر از ما در هوای قدرت یا سرمست از آن 

ار ها سه بزور در دست نگرفت؛ قدرت از طرف کارگران مونیخ به ما تنفیذ شده بود. آن

در طول دو هفته ما را وادار کردند که این نمایندگی را حفظ کنیم. }بنابراین من این 

 ، لوینه (Levien)لویِن –ی جمع سه نفرهرا کنم که این سیاست ادعا را نیز رد می

) énLevi(وآکسلرود(Axelrod)   –  است. هیچ یککرده و یا اقلیتی بیگانه تعیین 

 اند.{انقالب نبوده-ی مبارزه با ضداز این سه نفر عضو دادگاهِ انقالب و یا کمیته

این اتهام را هم، که نه از طرف دادستان بلکه از بیرون علیه ما  خواهم شخصاً می

تبار روسدانم که خوبی میبهشود ما بیگانه هستیم. من طرح شده، رد کنم: گفته می

توانم خود را در حد پذیرش منصبی طور میههستم، یهودی هستم و باواریایی نیستم. چ

ا ست؟ برای درک این مسئله باید بوزیرینخستتراز همی وکیلم{ ببینم که }به گفته

 ی کارگر به این موضوع فکر کنید.ذهنیت طبقه

آرمان ما جمهوری شورایی آلمانِ آتی است که روزی در جمهوری شورایی جهانی 

متقاعد شده بودیم تا زمانی که این امر محقق نشده و تنها در  شود. ما طبیعتاًادغام می

جمهوری شورایی اعالم شده، همه باید همکاری کنند؛ اگر کسی برخی نقاطِ جدا از هم 

کند برای برعهده گرفتن منصبی مناسب است و کس دیگری برای آن احساس می

های منصب در دسترس نیست، باید آن را بپذیرد. من این منصب را پذیرفتم زیرا فعالیت

 همین دلیل قانع شدم وداد و به ی روابط اقتصادی میام به من بینشی در زمینهقبلی

کس دیگری در هیچدر واقع از نظر اخالقی ملزم به پذیرش این منصب بودم چرا که 

دسترس نبود؛ و تا زمانی که دراین منصب بودم خود را موظف به عمل در راستای 

 ام.]منافعِ[ پرولتاریای آلمان و پرولتاریای بین الملل و انقالب کمونیستی دانسته

اند؛ ]البته که[ راه انداختن اعتصاب عمومی ده روزه کرده بهمرا متهم آقای دادستان 

ام. بدیهی بود درست است که پیشنهاد فراخوان به اعتصاب عمومی را من طرح کرده

های پرولتر باید آماده باشند و آن هم مسلح؛ که برای حفظ دیکتاتوری پرولتاریا، توده

غارت و... ضروری بود. آقای دادستان پرسیدند چرا که ما پلیس نداشتیم و جلوگیری از 

که  توانستم توجیه کنم که ده روز مردم را از کار دور نگه دارم آن هم زمانی طورچه
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ها پرولتر را نه برای ده روز بلکه برای کار به شدت مورد نیاز بود. دولت آلمان میلیون

۱سودای بغداد و النگویصدها و صدها روز از کار دور نگه داشته است. دولت آلمان 
  

توانید ما را فقط به این خاطر که اهداف داشت و ما خواهان کمونیسم بودیم. نمی

هایی که دولت آلمان را به خاطر شیوهکردیم محکوم کنید، درحالیمتفاوتی را دنبال می

 محکوم نکردید. که پی گرفت

اند. عتصاب واداشته شدهکند که کارگران تنها به زورِ مسلسل به ادادستان ادعا می

 ی نمایندگان}در واقعیت{ درخواست اعتصاب عمومی به اتفاق آرا و با مشارکت کلیه

ی پست تصویب شد و ها و کارمندان شامل کارمندان ادارات دولتی و ادارهکارخانه

د؟ زنناز ترور و تخلف توسط اقلیت حرف می طورچههمگی خواهان اعتصاب بودند؛ پس 

پذیرد؟ چرا کند، میاعتبار میهایی که کارگران مونیخ را بیچرا دادستان افسانه

ی اند که از ارادهخواهد اذعان کند که آنها همان کاری را انجام داده]دادستان[ نمی

 به بعد از عید}انبوه{ خودشان برآمده؟ بعدتر پیشنهاد شد که اعتصاب، روز سه شن

اش متوقف شود. من پیشنهاد مخالف دادم. یکشنبه و پاک، به دلیل عواقب اقتصادی

شد شد این تصور ایجاد میشنبه کار از سر گرفته میدوشنبه عید پاک بود، اما اگر سه

تر بر تر و منطبقی شایستهکه اعتصاب رو به زوال رفته است؛ پس به عنوان یک نتیجه

های[ شنبه دوباره اعتصاب کنیم، تمام ]سالنن، پیشنهاد دادم که روز سهخواست کارگرا

ود روشنی نشان داده شبهتئاترها را همچنان بسته نگه داریم، ترامواها را متوقف کنیم تا 

ی خود کارگران منوط است. این ی کار یا توقف آن تنها به تصمیم آزادانهکه ادامه

عملی  طورچهداند که این تصمیم فته شد. دادستان میتصمیم دوباره به اتفاق آرا پذیر

شان در جلوی های آبیِ روشنشد: کارگران و صدها کارمند پست، زن و مرد با لباس

صف به سمت کاخ }ویتلزباخ{ راهپیمایی کردند تا همبستگی خود را با کسانی ابراز 

دن اهان به بردگی کشاناند که خوهایی بازنمایی شدهعنوان تروریستبهجا کنند که این

 پرولتاریای مونیخ هستند.

در مراحل آغازین جمهوری شورایی مجبور شدیم  طورچهداند{ که }دادستان می

ها را که جلوی پروپاگاندای مطبوعات بورژوایی را بگیریم. ما در موقعیتی نبودیم که آن

                                                      
 .است که در طول جنگ جهانی اول در اشغال ارتش آلمان بود النگوی کمونی در شمال شرقی فرانسه . ۱
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یند گول کنیم. میهاشان را تعطیهرحال مجبور شدیم روزنامهبهسانسور کنیم و  صرفاً

ی[ این ترور است. بله این ترور است، همان تروری که دولت هوفمن با ممنوعیت ]نشریه

کند؛ همان تروری که هیچ فرصتی را به من برای دفاع از خود اعمال می« پرچم سرخ»

جا به ریاست این دادگاه متوسل شوم تا که ایندهد مگر ایندر برابر رفقای حزبم نمی

 ام{ اظهارنظر کنم.ی پرونده}دربارهبتوانم 

ی ]در جمهور ی قضایی سختگیرانهبر رویه کند که من شخصاًدادستان مرا متهم می

هایی که در جمهوری شورایی به ام و همزمان مرا در غارتشورایی باواریا[ اصرار ورزیده

 Kämpferاهد فهمم. یا همانطور که شاین را نمی اند. واقعاً دوقوع پیوسته مقصر می

انه های قضایی سختگیرام به تریبونال دستور بدهم رویهابراز داشتند: من اجازه نداشته

که باید مجاز را اعمال کند که در نتیجه نباید به من اتهام غارت زده شود؛ یا این

ام مسئولیتِ تریبونال را، در جهتی که برای ]حفظ[ منافع کارگران و ]انجام[ بودهمی

دانستم، گوشزد کنم و در این صورت نیز نباید به خاطر انجام این ا ضروری میوظایف م

به دلیل بررسی امکان مجازات اعدام  کار مورد اتهام قرار بگیرم. دادستان که مرا صرفاً 

ام و نه مرتکب ست که نه غارت کردهمنیکند، خواهان مجازات اعدام برای محکوم می

 ام.قتل شده

ام. کند که من آن را به خطر انداختهصلحی داخلی صحبت می یدادستان درباره

وجه وجود ندارد. تا هیچبهام چرا که صلح داخلی من هیچ چیزی را به خطر نینداخته

های مختلف وجود داشته های دولتروی سربرگ صرفاً« سوسیالیسم»ی زمانی که کلمه

دارانی وجود دارند، که در پنج که سهامباشد صلح درونی وجود نخواهد داشت؛ تا زمانی

شان را دو برابر کنند، کارگرانی خواهند اند بدون هیچ کاری، داراییسالِ جنگ توانسته

 داران ]هرگز[شان را طلب کنند و سهامکنند از این ثروتِ افزوده سهمبود که تالش می

تی جنگ، وقر تأثیتر شدن شرایط اقتصادی تحت ای نخواهند داد. و با وخیمچنین اجازه

گردند و هیچ اشتغالی، هیچ مسکنی و هیچ پوشاکی میاسرای جنگی به خانه باز

منتظرشان نیست و اندک چیزی که هست هم، در فقدان جمهوری کمونیستی عادالنه 

 تواند اشکال متفاوتیی داخلی ادامه خواهد یافت؛ این مبارزه میشود، مبارزهتقسیم نمی
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زیر ناگی من و رفقایم نباشد اما این مبارزهتأیید ست مورد به خود بگیرد که ممکن ا

 توان جلوی آن ایستاد.خواهد یافت و نمی ادامه

جا در ساختمان دادگاه کارمندانی هستند، که با نگاهی به دور و برتان بیندازید، این

ی آشیانه»ها در مارک درآمد دارند. اگر به خانه ۱۸۰تا  ۱۵۰های کنونی زندگی، هزینه

ی کنونی نگاه کنید خواهید فهمید که این ما نیستیم که صلح داخلی «هااسپارتاکیست

را آشکار کردیم که صلحی وجود ندارد. تا مسأله را به خطر انداختیم بلکه ما تنها این 

زمانی که این صلح درونی وجود نداشته باشد، مبارزه هم ادامه خواهد داشت. و وقتی 

مسلحانه به خود بگیرد و آن همه رنج و بدبختی عظیم با خودش به ]مبارزه[ اشکال 

در روزهای اول ماه می به وجود آمده بود، آن وقت این ما نیستیم  همراه بیاورد که عمالً

ی کارگر را برای حاکمیت بر طبقه ند[ که حقّاهایی ]مسئولکه مقصریم بلکه آن

 کنند.سرنوشت خویش انکار می

ی هها بر عهدادعا کرده که مسئولیت اخالقی تیراندازی به گروگاندادستان همچنین 

کنم. مقصر کسانی هستند که پیش از این در من است. من قاطعانه این اتهام را رد می

ها که دادستانی آلمان تاکنون آنگیری زدند در حالیدست به گروگان ۱۹۱۴آگوست 

م اعدام صادر نکرده است.  اگر کسان شان حکرا تحت پیگرد قانونی قرار نداده و برای

ا جهایی هستند که دزدانه به بامبرگ گریختند و از آندیگری هم مقصر باشند، آن

 برای جنگ به مونیخ فرستادند. ۱پرولتاریای گمراه را به همراه واحدهای افسران و نگروها

ند کهای لوینه را قطع می)خشم و عصبانیت در بین قضات؛ رئیس دادگاه صحبت 

 خواهد که به این شکل ادامه ندهد.(و از او می

ها{ چه عواقبی را به دانم که }با بیان این حرفآقای رئیس، من خیلی خوب می

قدر مرا خشمگین کرده که در تمام خرم. اما باید بگویم که آقای دادستان  آنجان می

م }تقاضای{ حک ام سابقه نداشته است. دادستان برای توجیهی فعالیت سیاسیدوره

های ناشریفانه متهم کرده و این اتهام بیش از هر چیز بر اعدام، مرا به داشتن انگیزه

                                                      
ای خنثی بود و بار نژادپرستانه نداشت. از پوستان در آن زمان کلمهاطالق به سیاه ی نگرو برایاستفاده از کلمه. ۱ 

 .به این سو به خصوص در آلمان غربی این کلمه بار نژادپرستانه و تحقیرآمیز پیدا کرد ۱۹۷۰
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سی توان به کست که میترین اتهامیمطرح شده است، که سنگین« بزدلی»اساس اتهام 

 . استسال در مبارزات انقالبی شرکت داشته  ۱۶که زد 

گویم{ که اگر دادستان ت کنم و تنها میی این اتهام سکوام که درباره}من آماده

کند که پس از استعفا از دولت، و وقتی دیگر مسئولیتی نداشتم، به ارتش مرا متهم می

دهم که من باید بر اساس تر گفته ارجاع میام پیشچه وکیلسرخ نپیوستم، به آن

ای جلسه کردم؛ شب آخری رفقایم وجود داشت عمل میاحترام به قواعدی که در دایره

با رفقایم داشتم که در آن کارگران، اعضای ارتش سرخ و دیگران حاضر بودند و این 

ردند و گهایشان بر میتصمیم به اتفاق آرا گرفته شد که اعضای ارتش سرخ سر پست

شدم و پنهان شدم. من پنهان شوند. }من می مخفیاند آنهایی که اعضای دولت بوده

 که خود را نجات بدهم.{مونیستم مخفی کردم؛ اما نه برای اینخودم را با توافق رفقای ک

}اما{ آقایان قاضی، شما از یکی از اظهارات من بسیار خشمگین شدید. }من 

 کنم که محتوایتأکید خواهم ی بیان آن صحبت کنم{ اما میی شیوهخواهم دربارهنمی

ام که در بین سربازانی که به خواندهام واقعیت داشته است. خودم در روزنامه آنچه گفته

لت اند. از این گذشته دوتبار نیز حضور داشتهکردند سربازان آفریقاییمیمونیخ حمله 

هوفمن در بامبرگ از اقدامات مشخصِ دیگری نیز اجتناب نکرد. آیا نباید همگان اعتراف 

ذایی که توسط آهن و مسدود کردن ورود مواد غی مونیخ، بستن راهکنند که محاصره

انجام گرفته چیزی جز تکرار محاصره توسط انگلستان نیست که از لحاظ « دولت آزاد»

 گرفت؟اخالقی مورد اعتراض بسیار قرار می

توانم آقای دادستان را از طرح چنین اتهاماتی منع ، من نمی«بزدلی»ی اتهام درباره

اعدام کرده خواهش کنم  کنم اما شاید اجازه داشته باشم از کسی که درخواست حکم

ست که تنها جا بپذیرد که این تصور غلطیهنگام اجرای حکم حاضر باشد؛ شاید آن

اندازند. شما جنگند جان خود را به مخاطره میکسانی که در خط مقدم ارتش سرخ می

ید: شناسبعد از وقایع ژانویه در برلین را می« به پیش»ی[ آن شعر انقالبیِ ]نشریه

. «جا نیستند!ریا در یک ردیف؛ کارل، رزا و رفقا هیچ کدام اینای پرولتازهصدها جن»

من  ، دوستان«رفقا»سه روز بعد کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ به قتل رسیدند و 

هم  (Wolfgang Fernbach) فرنباخولفگانگ و  (Werner Möller)ورنر مولر 
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سرخ نبودند. لیبکنشت روز قبلش ها عضو ارتش به قتل رسیدند و هیچ کدام از آن

کرد. آقایان قضات! من دو بود که تمام و کمال مرگش را پیشگویی می ای نوشتهمقاله

بار به اتهام بزدلی توسط نمایندگان دولت باواریا به میز محاکمه کشیده شدم. بار اول 

جمهوری تأیید تأسیس به دلیل عدم   (Schneppenhorst) توسط اشنپن هورست

ایی و بار دوم توسط دادستان فعلی به دلیل جنگیدن؛ نه به زور اسلحه بلکه به شور

روش خودم و منطبق با درک و قضاوت خودم و عقب کشیدن از میدان جنگ طبق 

 توافق حزب کمونیست.

ر ام در کنادیگر نتوانسته ،خواهم بگویم که در طول شش ماه گذشتهدر پایان می

توانست به مالقاتم بیاید و نتوانستم پسر کوچک همسرم نمیام باشم. گاهی حتی خانواده

گی اند. زندزنگ گذاشتهبهام پاسبانِ گوشام را مالقات کنم چون جلوی در خانهساله سه

 Ernst) طلبی و بزدلی ندارد. وقتی تولرمن چنین است و هیچ نسبتی با قدرت

Toller)غیب کند، به من اتهام بزدلی خواست مرا به اعالم جمهوری شورایی تر، که می

نند، کهای ]اکثریت[ شروع میاتدموکرسوسیالدنبال چه هستی؟ »زد، من به او گفتم: 

 تحریکهای[ مستقل دموکراتکنند؛ ]سوسیالکنند و به ما خیانت میبعد فرار می

 رها را بیخ دیواکنند و ما کمونیستمان میو بعد نا امید پیوندندشوند، به ما میمی

 «گذارند.می

ها همگی مردگانی هستیم که به تعطیالت از این موضوع آگاهم که ما کمونیست

کنید یا باید به کارل لیبکنشت و رزا دانم شما مرخصی مرا تمدید میایم. نمیآمده

لوگزامبورگ بپیوندم. در هر صورت من با آرامش و خوشحالی درونی به استقبال حکم 

تواند متوقف دانم، حکم شما هر چه باشد{، رخدادها را نمییشما خواهم رفت. }زیرا م

طور که کنند. همانها را تحریک میاند که تودهکند. دادستان معتقد است رهبران

جمهوری شورایی را بگیرند، از بین -ها در شبهرهبران نتوانستند جلوی اشتباهات توده

 کند.نمی وجه جنبش را متوقفهیچبهرفتن یک یا چند رهبر هم 

دانم که{ دیر یا زود قضات دیگری در این تاالر خواهند نشست حال، من می}و با این

حاکمه م« خیانت بزرگ»اند، به جرم و کسانی که مقابل دیکتاتوری پرولتاریا ایستاده

دانید{، من تنها از خواهند شد. }حکم نهایی خود را اعالم کنید اگر آن را متناسب می

 ام، نام جمهوری شورایی که به آن احساس نزدیکیم تا فعالیت سیاسیخودم دفاع کرد
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ها و من به همراه یکدیگر، با هر دار نشود. آنکنم، و نام روشن کارگران مونیخ لکهمی

قالب مان را برای انالمللیی بینآنچه در توان دانش و اعتقادمان بود تالش کردیم وظیفه

 جهانی کمونیستی انجام دهیم.
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کیش ثنویت استتتارار ر را یریرفته دودن   ، مردم که در آغاز نبرد
 در طی مسیر مبارزه کشف - هاو رومی هاعرب، سفی ها و سیاهان

سیاهانمی شن  و اینمی کنن  که  سفی تر دا سفی ها  که توانن  از 
احترال ده دستتت آوردن یپ یر م م ی و امنان ارت ا ده م ام یپ 

شتتود تا دردی از ااشتتار نری م ت مستتت ب ده دودخ دود مو  
  .دپوشن  مردم از منافع و امتیازات دود  شم

  ۱۹۶۱، دوزخیان روی زمین، انتس فانونفر

 

عتتوام ی کتته دتته د تتو  خ هک یتت (۱۹۲۵تتت ۱۹۶۱فتترانتس فتتانون خ هدر ان یشتت

دتتر ع یتته  هتتادتته نتستتتین حرتتخت و نتستتتین ییروزخ، آ تتاهی  تت  استتتارارخ

، منجتر  شتتن  رستی (متی نایتریر دته ن تر کته شنستت سیستم سرکودگر استارار

آفری تاخ ستتیاه و آفری تتاخ ، میتتان آمرینتاخ ستتیاهانت . تتترثیرات مت ادتب  رتع شتت ه

آلیستم میتان ایت ه میتان ان یشته و عرتب؛ میان روشنفنر و مبتارز سیاستی؛ شرالی؛

میتتان حیتتات روانتتی و  میتتان تی یتتب فتترد و  نتتبش  راتتی؛ و یرا راتیستتم؛

استتتارار خ همیتتان مستترل ؛آفرینانیستتمیانمیتتان ناسیونالیستتم و  فیزینتتی؛خ همبتتارز

  .دکرمشاه ه  توانمیدر سیر زن  ی فانون را  وو استارار ن

را دو ستال ابتب  (خ ستفی هاصتورتپ ،یوستت ستیاه  فانون اولین کتتاب دتود

در  - ۱۹۶۱ ( را دردوزدیتتان روخ زمتتین  از دیِتتن دتتیِن فتتو و آدتترین کتتتادش

. کنتت متتی منتشتتر -رستتی ن  متتی زمتتانی کتته کشتتورهاخ آفری تتایی دتته استتت خل

خ هان یشتت، کنتت متتی انتت ازخایتتن دو تتتاریو شتتروو دتته یوستتتخ هاستتتارار در فاصتت 

د کتته شتتومی شتتود و اداتتاد   یتت خ در آن واردمتتی غنتتی، یادتت متتی فتتانون تنامتتب

  .اغ   د یع هستن 

 رایتی حساستیت دته  تزم، دانت متی که تئتورخ را از عرتب  ت ا نایتریر، فانون

استتت کتته  مشتتتب دتتراخ ستتدادت   یتت خ خهادتته دنبتتال یتتافتن یاستتو او .دارد

خ تیتت استتارار دتا آن موا ته هستتن . فتانون دتا و تود عرتر کوتتاه دتود هاد ق
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 او در ستتی و شتتش ستتالگی در اثتتر ادتتتخ دتته ستترطان دتتون از یتتاخ درآمتت ( 

  .اخ دردوردار دودالاادهاخ یرکار و از دخایت دارقنویسن ه

 .کندمی مغزاستعمار مردم را بی

ر ددیتب استتافاخ دتود از یتوزیتر متتتار الجزادر نامته اخ دته ، ۱۹۵۶ در، فانون

دهت . او در ایتن نامته متی یست مستئول دتتش روانتی دیرارستتان د یت ا را تو تی 

مغتتز منط تتی کوششتتی ع تتیم دتته من تتور دتتیخ هنتیجتت» ر را  ونتتانیتت نتتا الجزا

یش تتا آدترین هااز نتستتین نوشتته، کنت . فتانونمتی تی یتب ۳«کردن یتپ د تق

کتتته   دوددیگتتتانگی فرهنگتتتیخ ازهدتتتویش دردتتتار وافتتته تی یتتتبدتتتی، هتتتاآن

خ هتتادراتترار مانتت ن ن امخ هخ و استتتارار استتت و ا تتازدارخ دتتردههمایتتدریر

کته ، دتشت . ایتن تترمختمتی را تاریتق دهت (متی مبتنی در استتمرار ااتاتادخ را

، کننت متی م تی هت ایت دتتشآزادخعیتار در یتپ  نتبش فانون را ده تاهت  ترتام

شتاتتی دتتود آن را خ ه  طتتودنی هستتتن  کتته او دتتا تجردتتیتتپ رونتتخ هنتیجتت

  .ده می تو ی 

یوستتت دتتور واخ ستتیاهدتتردهخ هدر یتتپ دتتانواد ۱۹۲۵ه خییتتمتولتت   و، فتتانون

، ۱۹۴۰ در .ستتالگی شتتاه  نرادیرستتتی استتتارارخ استتتاز یتتانزده، در مارتینیتتپ

نیتتروخ شتت ن دولتتت فرانستته در درادتتر آلرتتان نتتازخ هتتزاران ستترداز یتتس از تستت یم

 کتته، هتتاشتتون . ایتتن فرانستتوخمتتی فتترانس یناهنتت ه-دو -دریتتایی فرانستته دتته فتتور

دتته آن  ۴،«امتا تتا دتته حتال آن را دتروز نت اده دودنت ، ذهنیتت نرادیرستتانه داشتتن »

کته دته تیاتیخت دستت یافتته دودنت   ایگتاه متادون ایشتان را  هااا یتی از آنتی ی

 دتتا و تتود، ایتتن  وانتتان آنتی تتیکردنتت . استتتارارخ یتتادآورخ متتیخ هدر  اماتت

تفتتاوت داشتتته  هتتادواهنتت  دتتا آفری اییمتتی رغتتم آن کتتهدتتهشتتان و شتت ن« تترب»

 عنواندتهفتانون دات ها ایتن امتر را  .ماننت متی در نگتاه استتارار ستیاه دتاای، داشن 

  ۵.ده می وااای مورد تی یب ارار« متافیزینیخ هتجرد»

داوط تت   عنواندتتهدتتراخ مبتتارزه دتتا نازیستتم ، ۱۹۴۳ در، فتتانون  نتت  ستتال داتت 

  ونته تو تی او ایتن انتتتاب را ایتن شتود.متی م یتق« آزادخ هنیروهاخ فرانست» ده
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شتود. متی اخ استت کته دته هرته مردتو ده  که مبتارزه دتر ع یته ستتم مسترلهمی

دته متا ، دتار کته کرامتت و آزادخ انستان زیتر ستدال دترودهر» کنت می فانون تاری 

فتانون در حتین ایتن نتستتین  .۶«ستیاهان یتا زردهتا، دته متا ستفی ها ،مردو  است

دتتراخ ، ۱۹۴۴ در، او .کنتت متتی نرادیرستتتی استتتارارخ را دودتتاره تجردتته، تاهتت 

دتترد. متتی ستترهدتتالجزایتتر اخ را در هفتتتهآمتتوزن ن تتامی  ن  خه ررانتت ن یتتپ دور

دتتا ترکیتت  دتتر  خ ستتفی هاصتتورتپ ،یوستتت ستتیاهدر کتتتاب دتتود ، ۱۹۵۲در ، فتتانون

استتارارخ کته ماننت  یتپ هترم شتامب طب تات خ هداوصیت ی نانی دتودن  امات

دومیتتان ، یهودیتتان، یتتایوستتتان دتتردهسفی ،  سفی یوستتتان ثروترنتت  متت تتف

دتته ایتتن ااامتتت کوتتتاه در ، دهتتی شتت ه استتتمتتردم( ستتازمانخ هتتتود، ییشتترفته

، را دوستت نت ارد فرانستوخ یهتودخ» کنت  کتهمتی  تردد. او مخح تهمتیدرالجزایر 

از ایتتن ، فتتانون .« ...عتترب ستتیاه را دوستتت نتت ارد، یهتتودخ عتترب را دوستتت نتت ارد

« ۷ت ستتیم نتترادخ مجرمیتتت»  کتته او آن را  رتتات تتتخن دارد ایتتن رونتت  رایدا، یتتس

فرصتتی استت دتراخ الجزایتر در  ۱۹۴۴ ااامتت ستال .درک کنت  کنت (متی توصتیف

 فتتانون در .داردمتتی ومیتتان رواکشتتف تتتوهین و تی یتترخ کتته استتتارار نستتبت دتته د
دتته ایتتن ، «وحشتتتناکخ هصتتین»من تتور یتتادآورخ یتتپ دتته، دوزدیتتان روخ زمتتین

در اردو تتاهی ، در شتتهر اورآن، ۱۹۴۴ ستتال»  تتردد متتیدرالجزایتتر ااامتتت کوتتتاه در 

ن امیتتتان فرانستتتوخ   تتتوخ کودکتتتان ، منت تتتر سوارشتتت ن در کشتتتتی دتتتودیم

خ هادتتراخ تاتتاح  ایتتن تنتته هادچتته کردنتت  ومتتی خ نتتان یرتتتابهارخ تنتتهیتتالجزا

  ۸.« ان هم افتاده دودن نفرت ده نان دا دشم و

دتتوددرتردینی خ هفتتانون دودتتاره دتتا ستتادتار هرمتتی استتتارار و ع تت ، در ارتتتش

 روهخ متت تتف دومیتتان رودتتهتتاستتفی ها در ابتتال دومیتتان و نیتتز در میتتان  روه

روزمتتره متفتتاوت شتتود. تباتتیا نتترادخ امتترخ اتتانونی استتت. شتترای  متتادخ متتی

 کتته  خ نتتادرادر و شتترای  استتتراحت و آستتایشهتتاهستتتن  و دیتتان دتتود را در  یره

دنت خ اولویتت، اهتب مترویتب یتا آنتی تی یتا آفری تایی داشت  کته فترددر استا  ایتن

فتتانون دتته یتت ر و خ هطتور کتته ایتتن نامتهرتتان، یادنت . ایتتن تجردتتهمتتی (ستتتشت ه ا

 متت تی دتتر اوتتترثیر دراز، دهتت متتی  تتواهی (۱۹۴۵آوریتتب  ۱۲ تتتاریو دتته متتادرن

    راردمی
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ا تر یتپ روز دبتر ، حتتی دته دتودم. ا تر درنگشتتم، ده هره  یز شتپ دارم
آرامتتش دتتود را حفتت  ، کشتتته شتت ن متتن در درادتتر دشتترن دتته شتترا رستتی 

او یتیش    ییت   او در راه آرمتانش کشتته شت . دگوییتواتت نگواما هتی ، کنی 
خ دنیتاد را و هتاپییستپر دفتاعی د، کتاذبزیترا ایتن ایت وولو خ  د ا رفتت؛

متن  تول دتوردم   دیگتر نبایت  متا را دته هیجتان آورد.، سیاستر اران کتودن
تاتتریم نا هتتانی متتن دتتراخ دفتتاو از منتتافع ، هتتی   یتتز،  تتا هتتی   یتتزایتتن

  ۹.کن نری تو یه، ده نری ها اهریتینکه دود او ده آ، دار رامزرعه

سر ستن . آنهی ه رران  دمی تجردیاتی که فانون از  ستمنایی نی خ هتیجها نو ه ا

نایریر تضتتادخ هستتتن  که در ا   ای وولو خ استتتارار ارار دارد. ای وولو خ ا تناب

 خهکن . نتیجمی تنیه« ترویج تر نخ هوظیف» مرکور در درترخ ستتتفی  و در و ود

ترای ی  -است  «دومیان ییشرفته» نزد« میب ده سفی  ش ن»  نین منط ی  سترن

ده ع ی  یپ، فانونخ هکه  یب ۱۰«انیراف و ودخ»  یزخ  ز  را ما این ت  نیستتتت. ا

نا دا تو ه ده ریی که این ن ام هادا ستترشتتت نادرادر ن ام استتتارار و  ایگاه نا زیرده

شبیه ش ن هرزمان ییشنهاد  کن .می دردورد، ده می ها ادتااصیوست افراد ده آن

 را ده ازدوددیگانگیرون  رفع ، دیر یا زود، دفاواادباین و تتتایت غیر  شتتتود.می و رد

  .آوردمیحرکت در

استتتارارزد انی کتته در نبتترد دتتر ع یتته آلرتتان خ هماننتت  هرتت،  نتتا فتتانون را

، او در داز شتت دته مارتینیتپ .کنت متی شت ت د ر توندته، انت نازخ شرکت کترده

 کان یت اخ حتزب کرونیستت  امته ستزرده هرراه درادرن  تودی در تتیم انتتادتاتی 

شتود. فتانون دات ات ستزر متی ( دستیج۱۹۴۵ فرانسه دراخ انتتادتات مج تس در ستال

 مارتینیتتپ توصتتیف« ستتیاهان»اخ اساستتی در کستت  آ تتاهی هتتویتیرا  هتتره

   کن می

تنها این اطرینان و ود داشتتت که نه، ۱۹۳۹ابب از  نا ها، آنتی یخ هنزد هر
 .دارن  ها فرقییها مطرئن دودن  که دا آفری اد نه آن، هستن  ها درترییاز آفری ا

خ هاارزن، ۱۹۴۵یس از ، [ آنتی ی ...] یوست دود و آنتی ی ارویاییآفری ایی سیاه
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ده ارویاخ سفی  دیره ش ه ، ۱۹۳۹ابب از ، ده . او در حالی کهمی دود را تغییر
سیاهش، دود ساادت را در  ریتتن از رنا  ستمی در حالی که   ۱۹۴۵در ، دان

سیاه سیاه، کشف کرد که نه ف    ست و ده هرین  هت نگاه دود د نه  یوست ا
، ۱۹۳۹ابب از ، د. آنتی ی ستتاکن فرانستتهکررا از این یس ماطوف آفری ا دواه  

شانمرتبات داطر ستسیاهسادت که می ن سه یو ساکن فران ست  آنتی ی  از  ،نی

  ۱۱.است یوستسیاهشود که می مرتبات مترکر، ده دا ۱۹۴۵

، دتتتا دویشتتتتن استتتتخ هشتتت ن ایتتتن رادطتتتفتتتانون کتتته شتتتاه  د ر تتتون

 خ و استتتارار تولیتت داردتترده کتته توستت   ناشتتی از رنتتا یوستتت ازدوددیگتتانگی

آفری تتاخ ستتیاه و شتترال آفری تتا از ، کنتت . آمرینتتاخ ستتیاهمتتی شتتود( را تئتتوریزهمتتی

هتتم دتته ازدوددیگتتانگیمشتتترک ان یشتتی ن دتته من تتور رفتتع ایتتن خ هطریتتق اراد

دتتر روخ از ، هتتا دتته من تتور فهریتت نخ آنهامردتتو  هستتتن . در نتیجتته کوشتتش

یی کتته هتتاخ هتتویتی آن و هرچنتتین م اومتهتتاتر ران، دوددیگتتانگی استتتارارخ

انتتتتاب شتتغ ی و دتت  ستتیر ،  ووایتتن  ستتت .شتتودمتتی متررکتتز، درمتتی انگیتتزد

 .ده می روشنفنرخ فانون را تیت ترثیر ارار

 استعمار همچون سیستم

را   فرانستته( تیاتتیخت دتتود یزشتتنی شتتهر لیتتونخ هفتتانون کتته در دانشتتن 

 منتت خ   استتتارارخ عخاتتههتتاو حرکت هتتامنط تتات دتته فاالیت، کنتت متتی دنبتتال

استت کته تنهتا  Tam – Tamشتود. او مستئول نشتریه اخ دانشتجویی دته نتام می

را دارد( تو تته  ۱۹۴۹ خفوریتته ۲۱ کتته تتتاریو  آنخ هشتتنادته شتت خ هشتترار

کنتت . دیویتت  متتی را دتته دتتود   تت  Présence africaineخ هفاتتالین مج تت

هتتاخ ااامتتت فتتانون در ستتال شتتود کتتهمتتی یتتادآور، نتتویس فتتانونزن  ینامتته، مَنِتتی

خ مبتارزاتی  ت  استتارارخ او هتایی هستتن  کته دتا فاالیتهالیون هرچنتین ستال

 تتاه هتتی ، دتتا و تتود ایتتن، او» شتتون .متتی در کنتتار دانشتتجویان کرونیستتت مشتتتب

 هافتتانون در ایتتن ستتال، دتتاددره ایننتته ۱۲.«دتته عضتتویت حتتزب کرونیستتت درنیامتت 

شتاه  ایتن امتر تات اد و تنتوو آثتارخ استت  .شتودمتی ده مطالاات  سترده مشغول
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او در ایتن  . ویت متی هتا استتناددته آن خ ستفی هاصتورتپ ،یوست ستیاهکه او در 

، یشناستتروان، کتتاوخهتتم دتته آثتتار مردتتو  دتته روانکتتتاب هتتم دتته آثتتار اددتتی و 

 کتته در آن دوره دستتیار متت  دتتود(  ا زیستانسیالیستتمخ همارکسیستتم یتتا ف ستتف

  .آوردمی اولها ن بکن  و یا از آنمی مرا اه

تتااتتی دتتا یرستتش او خ هرشتتت عنواندتتهی توستت  فتتانون یزشتتنروانانتتتتاب 

 .ی و ارهنگتتی آن هرتتاهنگی داردخ هتتویتهتتااز دوددیگتتانگی و تر رانخ هدردتتار

در تتتخن دتته من تتور تو تته دتته نتتتایج ، از هرتتان نتستتتین کارهتتاخ دتتود، فتتانون

 مرزهتتاخ میتتان یزشتتنی و سیاستتت را در هتتم، روانتتی ظ تتم و ستتتم اعرتتال شتت ه

در ، «ستتن روم شتترال آفری تتا» تیتتت عنتتوان، اوخ هریتتزد. نتستتتین م التتمتتی

 هتتاخاو شتباهت یتتاتولو خ .رستت متی دته  تتا  Espritخ هدر مج تت ۱۹۵۲ خفوریته

او  .کنتت متتی مهتتا رین اهتتب شتترال آفری تتا را مخح تته« دتت ون  تتایاه و متتر »

، دهنت متی را دته فرهنتا او نستبت تو ییات رایج یزشنان که نالته و غرغتر دیرتار

از زیتر کتار ، دروغگتو استت، کنت متی ترتار » کته فترد اهتب شترال آفری تاده این

فتانون  .کنت متی را متردود اعتخم ۱3«دزد استت، استت تنبتب، دغب استت، رودمیدر

شتت ه را حاصتتب م مشتتاه هیتتدهتت . او عخمتتی ماتریالیستتتی یعنس تو تتییدتتر

آن ایتن استت کته فترد شترال خ هدانت  کته نتیجتمتی زن  ی مبتنی در ظ م و ستم

اولتتین دردتتوردخ کتته دتتا دتتود دواهتت  داشتتت دتته صتتورت دتتروز دیرتتارخ » آفری تتا

د نتته ، مستترله ف تت  فتتردخ نیستتت ۱4.«متتر  استتتدتته صتتورت دتتروز ، عاتتبی

خ هد نتته ستت ط، عینتتی نیستتتخ هعار تت، ع تتت واااتتی .هرچنتتین ا ترتتاعی استتت

 .ش ه استتیریب

  کتته در هرتتین ستتال منتشتتر خ ستتفی هاصتتورتپ ،یوستتت ستتیاهکتتتاب 

فتتانون در ایتتن کتتتاب رفتارهتتاخ  .شتتودمتتی  تتردد( دتتا هرتتین روینتترد مشتتتبمتتی

تی یتتب ، استتتارارخ هستت طخ ههرچتتون نتیجتت، ستتیاهان را« شتترم از دتتود» هتتویتی

    کنمی

ست زم  ست م سیاهپو ست که رفع وااای از دوددیگانگی  دراخ ما کامخت وا   ا
و ا تراعی استتت. زیرا ا ر  خ ااتاتتادخهامستتت یم او از وااایت آ اهی فورخ و
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ست خ هنتیج، ح ارتی و ود داردخ هع   اادخ؛، ادت ا دو فرآین  ا سپس اات  ،و 

  ۱5.ح ارت از رنا یوست، مییدهتر دگو، ش ن ح ارت یااز طریق درونی

شتت ت  تترا را دتتهروینردهتتاخ فرهنتتا، در ایتتن نتستتتین کتتتاب دتتود، فتتانون

کتاو شتنا  و روانمتردم، او دتراخ ممتال دته ااکتتاو متانونی .دهت می مورد انت اد ارار

زیترا دتراخ  ؛ یتردمتی ایتراد ۱۶،ی استتارارشناستروانکتتاب خ هفرانسوخ و نویستن 

ح تتارت  یتتزخ استتت کتته ابتتب از استتتارار و تتود داشتتته خ هع تت » متتانونی

خ هرفتارهتتاخ هتتویتی استتتارارزد ان نتیجتت، دتترعنس، دتتراخ فتتانون ۱7.«استتت

نتتادرادر فتترد تیتتت ستت طه را در خ هایتتن رادطتت .نتتادرادر استتتارارخ استتتخ هرادطتت

، دنتتادراین .رتتان آن استتتدتترد کتته نفتترت از دتتود تر متتیعاتتبی فرو یو تتایت

تتتا در ، آ تتاه کتترد انناآ تتاهی» حتتب واااتتی ایتتن استتت کتته استتتارارزده را ازراه

د نته در  هتت تغییتر ستادتارهاخ ا ترتاعی ، دیال دود تخن نننت  ستفی  شتود

  ۱8.«اا ام نرای 

خ امتته ستتزر هتتافرهنگتتی از تی یب ازدوددیگتتانگیفتترانتس فتتانون دتتراخ افشتتاخ 

فتانون را ،  رایتیروینترد ماتریالیستتی و  ت  فرهنتا . یتردمتی  یزهایی را ار 

 ستتتاییستتیاه« خ هامیتت ودیت» ۱۹۶۱ کتته او آن را در، دتته ن تت  روینتترد ستتنگور

اخ در ستتتایی دتتراخ فتتانون مطرئنتتات مرح تتهستتیاه ۱۹.کنتت متتی هتت ایت، نامتت متتی

 د.کترکته دایت  از آن عبتور ، امتا ف ت  یتپ مرح ته فرآین  رفع ازدوددیگانگی استت؛

تتتوهینی استتت کتته انستتان ،  رنتته منط تتیو آنتتتی تتتز عتتاطفی» ایتتن لی تته

دتا در ن تر  ترفتن ، ا تر  ته ستتاییستیاه 20.«سفی یوست نمار انسانیت کرده استت

امتتا ا تتر   تترورخ استتت؛، کنتت (متتی اننتتار  کتته هرتته  یتتز استتتارارزده را استتتارار

ت   یتت  هتت ای (essentialisme رایتتی  زده را دتته ستترت یتتپ ذاتاستتتارار

، در فرآینتت  آزادستتازخ، ستتتاییستتیاه .شتتودمتتی دی تتی زود دتته زنتت ان تبتت یب، کنتت 

دته ، و در ایتن ادتزار، شت ن در ایتن لی تهمیبتو  .یپ ادزار است و نته یتپ هت ف

د کته دتراخ هریشته ستپرخ شتومیمنجتر  اخ رشتته خوار دتراخ احیتاتخن دیوانه

ش ه است. این امتر داعتا ایجتاد تتوهم تج یت  فرهنگتی و در نتیجته دورافتتادن از 

طتور هرتان ذات ستفی  و تود نت ارد، دتراخ فتانون .شتودمی مبارزه دراخ تغییر حال
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تنهتا و تایت ستیاه و تود دارد کته در طتول تتاریو  .که ذات سیاه مو تود نیستت

  و ود آم ه استده

ف تت  آن  .امتترخ استتت مردتتو  دتته زمتتان،  تتارد دررستتی در ایتتنمتتوخ همستترل
دواهنتت  آمتت  کتته ستتفی انی از ایتت  از دوددیگتتانگی درعتت ه از ستتیاهان و 

در متتورد دستتیارخ از  .شتتان ستتازن میبتتو ، نگرارنتت  در دتتری یایتت ار  رشتتته
از دوددیگتتانگی دتتا نپتتریرفتن زمتتان حتتال دتته  رفتتع، ان دیگتتر هتتمیوستتتسیاه

و ته نبایت  الهتام اساستی هتی دته ...ی یت ار دواهت  شت ، صورت امرخ اطای
و تته هتی دته .دستت آورممردمتان رنگتین یوستت دتهخ هدتویش را از  رشتت

، کته نتاروا ناشتنادته مانت ه استت، نبای  درص د تج یت  حیتات ترت ن ستیاه
دتواهم دته نرتی متن .ستازمنرتی اخهتی   رشتتهخ همن دودم را دترد .درآیم

 یوستتتسیاه[ ...ستترود  رشتتته ستتر دهتتم ]، ویشدتتخ هزیتتان حتتال و آینتت 
ن تتام خ همتتن دتترد [...] یوستتت دتتار و زحرتتتی نیستتتسفی  ؛متترموریتی نتت ارد

 یوستتتسیاه [...نیستتتم ]، خ کتته یتت رانم را از انستتانیت دتترخ نرتتودداردتترده

  2۱.و ود ن ارد سفی یوستهران طور که ، و ود ن ارد

 ۲۲.«استتتارار یتتپ سیستتتم استتت»، ۱۹۵۶  ان یتتب ستتارتر درخ هدتته نوشتتت

ااتاتتادخ استتت کتته خ هفتتانون ترکیتت  دارد کتته ایتتن سیستتتم داراخ یتتپ یایتت

 دتود ا تازهخ هنودتکنت  کته دتهمتی رفتارهاخ هتویتی و روانتی تولیت ها، ای وولو خ

ماننتت  متتمخت ، کتتردن ایتتن رفتارهتتاوارونتته .تولیتت  کنتت دهنتت  سیستتتم دتتود را دازمتی

دتراخ دیترون ، استتارار(خ هاستو دته  فتتار نرادیرستتان در ی ترکی  در درتترخ ستیاه

ممتب ، یرستت متی کستی هتم کته ستیاهان را»زیترا  آم ن از سیستم کتافی نیستت؛

 ستیاهی هتم کته، از آن طترف»و « استت "دیرتار"اهان نفترت دارد کسی که از ستی

 ممتتب ستتیاهی کتته نفتترت از ستتفی ها را موع تته، دواهتت  نتترادن را ستتفی  کنتت متتی

شت ن از ست طه مستت زم اات ام دته تتریت  آزاد 23.«دت دتت و زدتون استت، کن می

  کنت متی دعتوت دته عرتب، اخ از متارکسدتا تنترار  ر ته، فتانون .ن ام س طه است

ایجتتاد ارتبتتا   24.«د نتته تغییتتردادن آن استتت، شتتنادتن دنیتتا نیستتت، مستترله» 
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 یشتته و میتتان ان، ستترکوب استتتارارخ و مبتتارزه دتتراخ آزادخخ همیتتان تفنتتر دردتتار

او هرزمتتان یتتپ روشتتنفنر و یتتپ  .خ فتتانون استتتهتتاتواناییاز عرتتب ینتتی دیگتتر 

  .مبارز سیاسی دواه  دود

ا ترتاعی خ ها ترتاعی استت. ایتن رادطتخ هیتپ رادطت، دتراخ فتانون، استتارار

ح تتارت خ هع تت » استتتارارزده و هرچنتتین استتتارار ر استتت خ هتشتتنیب دهنتت 

خ ستتفی  هاصتتورتپ ،یوستتت ستتیاه 25.«م ادتتب احستتا  درتتترخ استتتخ هن طتت
دهتت . متتی ا ترتتاعی استتتارارخ را متتورد تی یتتب اتترارخ هح تتارت رادطتتخ ه نبتت

نویستتتن  ان و هنرمنتتت ان خ هدر نتستتتتین کنگتتتر، فتتتانون  نتتت  ستتتال داتتت 

در دانشتتگاه ستتوردن  Présence africainخ هسیاهپوستتت کتته دتته ادتنتتار مج تت

 یتی ی تت، یانتتی احستتا  درتتترخ، دیگتتر ایتتن رادطتتهخ هاز  نبتت، شتتودمتتی در تتزار

، «و فرهنتتایرستتتی نراد»تیتتت عنتتوان ، دهتت . ستتتنرانی اومتتی ماتریالیستتتی اراوتته

 . رایتی دارنت خ دیگتر استت کته رنتا فرهنتاهادر ت ادب دا دستیارخ از ستتنرانی

میتان استتمرار ااتاتادخ و نرادیرستتی خ هفانون تی یتب دتود را دتا یتادآورخ رادطت

و ، ااتت ام ع تتیم دتته من تتور استتارت ااتاتتادخ»یرستتتی رادنمنشتتا ِ  .کنتت متتی آغتتاز

میاتتول ا ترتتاعی یتتپ یرستتتی نراددنتتادراین  ۲۶.«حتتتی ان یتتاد دیولو یتتپ استتت

در  27.«عیتت  روانتتی» یتتا یتتپ« ترایتتب روحتتی» ن تتام استتتمرار ر استتت و نتته یتتپ

یی نراد ترا هستتن  کته هتاتنهتا فرهنا .نیستتن  نراد ترا هتافرهناخ هنتیجه هرت

  .ن هست ن ام س طه مردو  ده یپ

تتتاریو  یرستتتینراد .ان هرچنتتین تتتاریتی استتتروینتترد فتتانون در ستتتنرانی

 .دهتت متتی دتتود را دتتا شتترای  و متناستت  دتتا تتتوازن اتتوا تطبیتتقیرستتتی نراد .دارد

کتته استا  آن حفتت  کنت  دتتراخ ایتنمتتی از لیتتاش شتن ی تیتتول ییت ایرستتی نراد

دتتتر ع یتتته آلرتتتان هیت تتترخ و ایتتتام دتتتر تتتترثیر مبتتتارزه ویره دتتتهفتتتانون  .شتتتود

، یتتتس از هولوکاستتتت کنتتت  متتتی ترکیتتت یرستتتتی نراداستتتتارارزد ان دتتتر روخ 

 کنتت  و شتتن ی فرهنگتتی دتته دتتودمتتی شتتنب دیولو یتتپ دتتود را رهتتایرستتتی نراد

کنت  ع خنتی و فتردخ و دتر عوامتب ارثتی متی کته ادعتا، نرادیرستتیایتن »  یرد.می

خ دتارز افتتراد در درادتر میتتی  هتتااربیتتپ فترد و داوصتتیات و عنتس الخ هستازن 
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 فرهنگتتی تبتت یبیرستتتی نراددتته ، خ متت تتف استتتوار استتتهتتادتتود و مواایت

 منتتت ن تتتام، نرادیرستتتتیفتتتانون دتتته  روینتتترد، کتتتهستتترانجام آن 2۹.«شتتتودمتتتی

 systémiqueخ ه کتته دتتراخ مشتتروعیت دتشتتی ن دتته ستت طنرادیرستتتی  .( استتت

دیگتتر را تیتتت استتتارار خ اه اماتت اخ کتتهااتاتتادخ  تترورخ استتت( در  اماتته

نشتتان دتتود را دتتر ترتتامی یرستتتی نراد .استتت نایتتریرا تنتتاب، درآورده استتت

 ترتتامی اداتتاد ایتتن  اماتته را تیتتت تتترثیر اتترار ؛ تتراردمتتی خ ایتتن  اماتتهها نبتته

  .کن می در ترامی ا زا ِ این  اماه ردنه ؛ده می

شتتغ ی فتتانون خ هتجردتتو تتتاریتی در  منتت ن ام، هرتتین روینتترد ماتریالیستتتی

انترنتتی دتتود را در دیرارستتتان خ هدور، ۱۹۵۳در ، فتتانون .دتتوردمتتی دتته  شتتم

 تته از لیتتاش شتتغ ی  تته از ، یتتانزده ماهتتهخ هایتتن تجردتت . ررانتت متتی ستتنت آلتتبن

دیرارستتتان ستتنت آلتتبن تیتتت  . تتراردمتتی نشتتان دتتود را دتتر فتتانون، لیتتاش روانتتی

 ی نهتتادخدرمتتانروانمتت یریت فرانستتوا توستتنب اتترار دارد کتته ینتتی از ییشتتگامان 

 Psychothérapie institutionnelleان و یزشتتنروان .شتتودمتتی ( میستتوب

 انی کته روینترد مست    عزلتت ت زنت ان( در داتوص دیرتارخ روانتی راشناسروان

در ایتتن دیرارستتتان  ریتتان دارد.  شتتون  کتتهمتتی اختجردتته  تترب، یریرنتت نرتتی

  ده می ه را  نین تو ی دفرانسوا توسنب این تجر

دور ، دیوانته یتا ستالم، زنتان و متردانخ هدر سنت آلبن فر  در ایتن دتود کته هرت 
کتته دتواننتت  دتتر حستت  امنانتتات دتتود در متتن و شتتون  دتتراخ ایتتنمتتی هتتم  رتتع

شت ه و مترستفانه اغ ت  و تودخ شتان ایجتاد خ هکته در طتی تجردت، دویشتن دود
 رادطته دتا» خ هدپردازنت  و دتا تنیته دتر سته یایت و و ستتدته ، مغشون شت ه انت 

دتتا استتتفاده از  و« رادطتته دتتا  هتتان دتتاری»و « رادطتته دتتا دیگتتران » ، «دتتود 
درمتتان  تتون دادن و راهنرتتایی کتتردن دتته ، کتتردن و و فتتتیی ماننتت  هتتارون

  30.یردادته شود شتایتی و رفتارخ، احساسی، ادتخدت روحی
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 نتون » کنت  کتهمتی ت ویتت سنت آلتبن ایتن اعت تاد را نتزد فتانونخ هتجرد 

ستادتار و تتاریو ت ، خ آن ت در میتب تخاتی  ستم و روانهتادای  در ترتامی حوزه

  3۱.«مورد سدال ارار  یرد

کی تتومترخ  ۵۰در د یتت ا  شتتهرخ در یزشتتپروان عنواندتته فتتانون انتاتتاب

عیتتتار و و موا هتتته دتتتا نتتتتایج روانتتتی دشتتتونت ترتتتام، ۱۹۵۳الجزیتتتره(در  ووتتتن

 .شودمی اوداعا ت ویت این اعت اد در ، سیستراتیپ استارار

 بخشآزادیخشونت سرکوبگر و خشونت 

دتود را در خ هخ نوآورانتهاکنت  درداشتتمتی تتخن، دا رستی ن دته د یت ا، فانون

،  تتوهر دتتودمطتتادق ، استتتارار» کنتت  کتتهمتتی او ستتریاات کشتتف .عرتتب ییتتاده کنتت 
او در  ۳۲.«خ روانتتتی استتتتهادتتتزری دیرتتتار دتتتراخ دیرارستتتتانخ هکننتتت تهیتتته

کتته آن را از دیگتتر اشتتنال مو تتود یتتا ، خ ویر تتی دتتاص استتتارار استتتو و ستتت

خ هیافتتتنفتتی ستتازمان» دتتراخ او استتتارار .ستتاد ات مو تتود ستت طه مترتتایزمی کنتت 

یتتریرن هر ونتته استتت کتته دتته مو تت  آن از  وارخدیوانتته دیگتترخ و تاتتریم

،  تتادشتتونت در ایتتن ۳۳.«شتتودمتتی انستتانی دتتراخ دیگتترخ امتنتتاو خهدایاتت

  .داوری و عرومی است،  سترده، عیارترامها، دردخف سایر س طه

ستتاد ی تا اد و عرق  راحاتی که کافی استتت ده« حستتاستتیت»دراخ فهم این 
مطالاه و درآورد کن  می  تنها طی یپ روز( در استارارزده وارد ر یم استارارخ

ه د ق استتتارارزده تنها یپ د ق شتتود. در هر صتتورت دای  در ن ر داشتتت ک
سوخ .س طه نیستزیر سه توس  آلرانها، فران شغال فران سان داای، در زمان ا  ان

  ۳۴.مان ن 

هتتا را در دیرارستتتان دتتود کتته هتتم شتتننجه  تتران و هتتم اردانیتتان آن، فتتانون

عیتار فترار کنت . او ایتن دشتونت ترتام دشتونتنرتی توانت  از ایتن ، کن می ماالجه

او را دته استتافا از یستت دتود و ، دهت . ایتن کتار تی ی تیمتی را مورد تی یتب اترار

، عترب»، کنت . زیترامتی هت ایت ۱۹۵۶درالجزایتر  دتتشآزادخخ هییوستن ده  بهت

شتاتتیتی داورتتی استتت کتته در حالتتت دتتیخ هدیگانتتیتتپ ازدود، در کشتتور دتتود
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شتون  متی طتور کته مونگتو دتتی و اادیتب تابنِتر یتادآورهرتان ۳۵.«دردمی سرهمط ق د

متتزای رستتول آتشتتین عنواندتتهاو »، استتا  یتتپ دعتتوخ نادرستتت دتتر ع یتته فتتانوندر

امتا دشتونت در ن تام استتارارخ دته ییتامبر احتیتای  3۶.«شتودمتی دشونت مارفی

  .ده می شرح، ده آن شنب که  ریان دارد، ن ارد و فانون ف   دشونت را

دتتراخ فتتانون دررستتی و تی یتتب دشتتونت استتتارارزد ان از دررستتی و تی یتتب 

 نایتتریر استتت. تت ایی، استتت کتته آن نیتتز  نتت  شتتن ی، دشتتونت ن تتام استتتارارخ

دتته ، شتترووخ هن طتتکتتردن ایتتن منط تتی دومتتی استتت. فرامتتونخ هاولتتی نتیجتت

ع یتت میتان دو دشتونت و یتا ایجتاد ت تارن میتان ایتن دو خ هکتردن رادطتمانو 

کنت . متی رات دتر ایتن امتر ترکیت  و دتر اهریتت آن یافشتارخیشود. فانون دامی منجر

خ متاتت دخ از داتت ت ذاتتتات دشتتن استتتارار دتته هتتاممال، نتستتتخ هدر وه تت، او

 ۱۹۵۷کتته در ستتپتامبر، شتتننجهخ هاخ دردتتارفتتانون در م التته دهتت .متتی دستتت

روادت  میتان ینتی از کیفیتات » کنت  کته شتننجهمتی نشتانداطر، شتودمی منتشر

تتتوان هتتم دواستتتار حفتت  تستت   نرتتی شتت ه استتت و در نتیجتتهاشتتغالگر و اشتتغال

فتانون  ۳۷«کترد.هتاخ حفت  ایتن تست   را مینتوم دتود و هتم راهالجزایر فرانسه در 

دردتوردخ را کته دتراخ تو یته ، «خ فرانستههتاتدموکرا» دطتاب دته، سه متاه دات 

 دتتتشآزادخخ ه بهتت «ستتمتروری»، یم تت دتتتشآزادخخ هحرایتتت از مبتتارزعتت م

د  تتی  ا تتر، دنتتادراین»  یتترد متتی دهتت  دتته ستتترهمتتی را دهانتته اتترارالجزایتتر م تتی 

او دتراخ استت خل خ همبتارز، منت  شتوددهتره هتاتدموکرایشتتیبانی ایتن  دتواه  از

  ۳۸.«دای  روشن و شفاف داش 

اهتتر توستت  خ هستتازخ مستترلمنجتتر دتته نتستتتین ع خنتتی هتتا یرخایتتن مو تتع

، صتتت   و امنیتتتتخ هدردتتتار ۱۹۶۰در ستتتتنرانی او در آکتتترا در آوریتتتب، فتتتانون

را دتا ، «دتریممتی کتار ترا متا اهتر را دته» تیتت عنتوان، او ستنرانی دتود .شودمی

   کن می این یادآورخ اساسی آغاز

ر یتتم  .ر یتتم استتتارارخ ر یرتتی استتت کتته دتتا دشتتونت دراتترار شتت ه استتت
دتتردخف  .شتتودمتتی استتتارارخ ر یرتتی استتت کتته هرتتواره دتتا زور مستتت ر

خ تتریبتتتی هتتتامردمتتتان دیگتتترخ کتتته از لیتتتاش تننیپ، متتتردمخ هاراد
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هستتتن  دتتود را تیریتتب  تتتر و یتتا از لیتتاش عتت دخ نیرومنتت ترییشتترفته
 تویم کته  نتین سیستتری کته دتا دشتونت مستت ر شت ه متی من ان .کرده

مانت  و د تاخ آن تتادع حفت  ایتن متی وفتادارو تودخ دتود  است دته منطتق
دشتتونت نستتبت دتته  رشتتته ، دشتتونت در رفتتتار روزانتته [ ...دشتتونت استتت.]

 زیترا، آینت ه نستبت دته دشتونت، استت  ونته میتتوایی تهتی شت هکه از هر

  3۹.کن  که اد خ استمی ر یم استارارخ اظهار

 ا بتتارات، شتتودمتتی اعرتتال «دتتر روح و  ستتم» ایتتن دشتتونت  ن شتتن ی کتته

فتتانون  40.« تترددمتتی مو تت  تولیتت  یتتپ دشتتونت درونتتی در متتردم استتتارارزده»

 تردد و دته دته ایتن تی یتب دتود دتازمی (دوزدیتان روخ زمتین  در آدرین اثر دود

خ هارونتت  تتتاریتی ایتتن دشتتونت درونتتی و شتتنب او زنتت .متتی تاریتتق آن دستتت

تیرتب استت اادتب کنت . دشتونت استتارارخ غیترمتی دریی دیتان آن را دازیتادییی

کنت  کته متی دشتونتی را ایجتاد»و نتستین اثر آن این است کته نتزد استتارارزده 

ع یتته نتستتت در نرایتت  و استتتارارزده ایتتن دشتتونت رامتتی در عضتتخت او رستتوب

 رونتت  دشتتونت دتتراخ فتتانون ایتتن لی تته از« .دتتردمتتی هرنوعتتان دتتود دتته کتتار

شتتنب دوم ایتتن  4۱.«افتنتت متتی  تتان هتتماخ استتت کتته در آن ستتیاهان دتتهمرح تته»

دهتت . متتی کتتردن آن انجتتامدشتتونت تخشتتی استتت کتته استتتارارزده دتتراخ کانتتالیزه

د سته و مراستم زار ، راتب، رؤیتا، تیستینی از کتتاب دتوددر صفیات اادتب، فانون

کنتت ؛ هنگتتامی کتته رهتتایی واااتتی متتی یی دتتراخ رهتتایی دیتتالی توصتتیفهتتارا تخن

   یریر نیستهنوز امنان

 رداتت کنت  ومتی راتب حرایتتخ هح  ت .دهت متی رداتت رابخ هح  
در یتتپ ، خ ماتتینهتتادر تاریو، در ستتاعات ماتتین، متتردان و زنتتان .دهتت متتی

را  نرتایش صتامتی، زیتر نگتاه ستنگین ابی ته، آینت  ومتی  ردهم میب ماین
امتتا در ح ی تتت دستتیار متتن م ، نتت ارد کننتت  کتته در ظتتاهر ن رتتیمتتی شتتروو
کتتردن ستتتون ف تترات و دتتم، ار تنتتان دادنستترها را دتته عخمتتت اننتت .استتت

 راتی دتتراخ دور کتتردن ارواح یرتتاب دتت ن دته ع تت  حتتاکی از تتخن دستتته
  ۴۲.دراخ اظهار و ود هستن  دبیا دراخ آزاد ش ن و
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کننت ه خ دشتونت استتارارزده نگترانهادراخ استتارار ر ایتن نتستتین شتنب

 ۴۳« ترارخ   یتت سترمایهخ هتاخ   یت  و یبهتاراه»دتراخ دسترستی دته  .نیستتن 

، احتزاب ناسیونالیستت .دای  منت ر مانت  تتا شترای  مشتتب سیاستی فتراهم شتون 

دتته دشتتونت ترایتتب ن ارنتت  و دتته ، ستتازدمتتی طتتور کتته فتتانون داطرنشتتانهرتتان

هتا د تق را دته آن، در نتیجته .دهنت متی آمیتز فرادتواناانونی و مستالرتخ همبارز

خ هتتاامتتر دتته او کتته استتتارار ف تت  در  دادن ایتتندتتا نشتتان آورنتت متتیحرکتتت در

« نشتتان دادن» دتته فنتتر، رهبتتر در دستتیارخ از اواتتات  فهرتت متتی اتت رت راخ همبتتارز
یی هاامتا آشتفتگی .هتا را دته کتار نبتردکته آندتراخ ایتن ...خ دتویش استتهاا رت

دیت ن مردمتی هتا، شتنی ن نطق، آمت ن، شتون  ت رفتتنمی که از این رهگرر ایجاد
دستتتگیرخ و تبایتت  ، ت تتاهرات ن تتامی، خ دورودتترهتتای یس، انتت آمتت هکتته  تتردهم 

کننت  کته متی فنتر را در متردم ال تا ایتن هتات ترامی ایتن  تون و درون رهبران
خ هدر ایتتن فتتاز از تجردتت ۴۴.ااتت ام فرارستتی ه استتت و دایتت  کتتارخ کتتردخ هلی تت

یتتا یتتپ نیتتروخ سیاستتی ناسیونالیستتت ایتتن   مرنتتن هستتتن  دتت یبمردمتتی دو 

، دتترعنس، کنتت ؛ یتتامتتی دهتتیمستت یانه را ستتازمانخ هدشتتونت را کانتتالیزه و مبتتارز

در ایتن ، رهبتران ناسیونالیستت .این نیرو و تود نت ارد و متا و تایت کنیتا را داریتم

 کته  ومتو کنیاتتا  کشتن . فتانونمتی دتود را از دشتونت مردمتی کنتار، مورد آدر

 آشتتنارا ترکیتت »ستتازد کتته رهبتتر ناسیونالیستتت متتی دارد( داطرنشتتانرا در ن تتر 

هتا، دتا ایتن ااتبها، دتا ایتن تروریستت، ماووهتاکن  که هی  ارتبتاطی دتا ایتن ماوومی

  ۴۶.«ن ارد

 کنتت  کتتهمتتی متتتاطبی مارفتتی عنواندتتهاو دتتود را دتته نیروهتتاخ استتتارار ر 

دشتونت خ هظهتور و توستادتا تو تی  فراینت  ، فتانون .آغاز مراکرات استتخ هآماد

کنت  اثترات آن را دتر دتود استتارارزد ان شترح دهت . دته متی تتخن، استارارزده

مست یانه دتر روخ د تق ایتن استت کته او را از لیتاش روانتی خ هترثیر مبتارز، ن ر او

کنتت  و عتتزت و شتترف را دتته او متتی ح تتارت آزادخ هاو را از ع تت ، کنتت متتی دازستتازخ

استتتارارزده  " یتتز"» .یادتت متتی ه شتاتتیت دتتود را دتتاززداستتتارار  ردانتت .دتتازمی
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 دتتته انستتتان تبتتت یب، کنتتت متتتی در فرآینتتت خ کتتته در  ریتتتان آن دتتتود را آزاد

  47.«شودمی

  دتتا تو تته دتته ماهیتتت استتتارار(نتتا زیر اهتتر دتته ایتتن ترتیتت  ف تت  یتتپ ادتتزار 

از ، دتته ایتتن مانتتا کتته استتتارارزده را، دتتتش استتتنیستتت. اهتتر هرچنتتین رهتتایی

ح تارت و نیتز از دشتونت متردتی کته دتر ع یته دتودن و هرنوعتانش دته خ هع  

و « کنتت متتی زدایتتیاهتتر ستتم»، ستتازد. از لیتتاش فتتردخمتتی آزاد، دتتردمتتی کتتار

در ستتط   راتتی نیتتز  48.«کنتت متتی رفتارهتتاخ ناامی انتته آزاد»زده را ازاستتتارار

مستت یانه ع تتیم خ هدر یتتر شتت ن در یتتپ مبتتارز خنتیجتتهاثتترات ایجادشتت ه در

منتشتر  ۱۹۵۹ کته در  ستال یتنجم ان تخب الجزایترفتانون در کتتاب دتود   .هستن

را ، در متتورد حا تتر د تتق الجزایتتر، در  نتتبش خ  ونتتا ون د تتقِهتتاد ر ونی شتت (

وا تراردن ، دته زیتر ستدال دتردن تادوهتاخ دتانواد ی  دهت متی ات تو تی ییتدا  ز

ان دتتراخ ییخ روستتتاهادتته دانتته وارد شتت ن رادیتتو، ا ترتتاعیخ هستتادتارهاخ کهنتت

استتفاده از ،  تون کترد الجزایتر دتتشآزادخخ ه بهتخ هاکه دتتوان دته درنامتهاین

هتا اعترتادخ دته استتارار ر از آنخ یزشنی که تتا ایتن زمتان دته دلیتب دتیهاشیوه

مر بتار شتت ه خ اهالجزایتر کته در یتتر مبتارزخ هکتتب  امات .و غیتره، شت متی دورخ

دتتتود را دودتتتاره ، ایتتتن مبتتتارزه خهارو شتتت ن دتتتا  تتترورتدتتتهدتتتراخ رو، استتتت

و تتود وستتات تغییتترات دتته، دتتا ن تترخ دتته متتارکس، کنتت . فتتانونمتتی دهتتیستتازمان

   ده می آم ه توس  مبارزه دراخ است خل م ی را تو ی 

 در هرتان حتال کته  هتان را تغییتر هاصیت تزخ کته دته مو ت  آن انستان
در الجزایتر دته  دتیش از هتر زمتان دیگترخ، کننت متی دهن  دود نیز تغییرمی

او خ هایتت ، ایتتن  نتتا ف تت  آ تتاهی انستتان از دتتویش .رستت متتی اثبتتات
او خ هکستتانی کتته یتتیش از ایتتن دتتر او مستت   دودنتت  و نیتتز ان یشتتخ هدردتتار
هتتا، نرادایتتن نبتترد در ستتطوح متت تتف  .دهتت نرتتی  هتتان را تغییتترخ هدردتتار

متتا در  .کنتت متتی دازستتازخ را د تتق احساستتات یتتپ، اعت تتاداتها، استتطوره

  4۹.الجزایر شاه  ده حرکت درآم ن مج د انسان هستیم
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اخ دتته دشتتونت خ فتتانون هتتی  کشتتش دیرار ونتتههادر نوشتتته، دتتا ایتتن حتتال 

کنت . او کتارخ متی او ف ت  وااایتت   توخ  شتم را توصتیف .دتوردنرتی  شتمده

تترثیر دتودن دشتونت استتارار دتر ع یته آرمتان آزادخ م تی کن  که دتینری  ز این

کنت  کته متی یی صتیبتها تا ف ت  از و تایتاو در ایتن .م ت را یادآور شتودیپ 

فتانون در ستتنرانی دتود در  .شتودمتی در آن دشونت توست  استتارار ر تیریتب

شتود کته ایتن متورد الجزایتر و دستیارخ از مستتاررات دیگتر استت متی یادآور آکرا

 دوزدیتتان روخدر فتتانون ، کتتهدتتاددره ایتتن .هتتا ستتنونت دارنتت ان در آنییتتکتته ارویا
سیاستتی و خ هرتتن مبتتارزدتته یا» خ دیگتترهاشتتود کتته در و تتایتمتتی یتتادآور زمتتین

حتتتی در و تتایت  50.«انتت متتردم دتته هرتتین نتتتایج رستتی ه، کتتار تو تتییی حتتزب

 کنتت (متتی آزادیتتبش م تتی الجزایتتر صتتیبتخ ه کتته دتته نتتام  بهتت فتتانون، الجزایتتر

حتال کته منشتا  واااتی  در هرتان، کنت متی را مینتوم دردی از عر یتات اهرآمیتز

ایتتن درادرانتتی را کتته دتتا ، دتتا ا بتتی یتتر از انتت وه، متتا»  شتتودمتتی هتتا را یتتادآورآن

دته و تود آمت ه  هتاستتم در طتی ارنخ ه کته در نتیجت رحری ت ریبات دیرار ونتهدی

 5۱.«کنتتیممتتی شتتون  مینتتوممتتی در یتتر عرتتب ان خدتتی و یتترورن یافتتته استتت(

مستتالرت آمیتتز نیستتت. شتتنب خ ههتتر و مبتتارزمستترله دتتراخ فتتانون انتتتتاب میتتان ا

 .زمان است شرای  مشتب و متغیر درخ همبارزه تنها نتیج

 «بورژوازی ملی»و « هااستقاللشبه»

، آمیتز ته اهرآمیتز داشت   ته مستالرت، دراخ فانون مبارزه دتراخ استت خل م تی

ترتیت   یانتی انهت ام کامتب سیستتم و نته دهبتود یتا ن تم و   یزخ  ز یپ ان خب

توانتت  اثتترات متتی او تنهتتا یتتپ ان تتخبخ هتوانتت  داشتت . دتته ع یتت نرتتی دادن دتته آن(

  .استارار در استارارزده را از میان دبرد

شتتر  آزادخ واااتتی استتت.آزادخ زد ان یتتیشآمتت ن استتتارارحرکتتت دردتته

بتارزه دتراخ آزادخ هرزمتان نبترد م انجتام  یترد.توانت  میدستت آنهتا ده وااای تنها

من تور د ر تون کتردن دویشتتن و  ستترن آ تاهی و تتخن دته، استتارار ع یهدر

، کنتت  ومتتی یینتتار د تتق استتتارارزده ایتتن د تتق را د ر تتون فرهنتتا م تتی استتت.
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نتتتورده توانتت  اشتتنال و مضتتامین فرهنگتتی ایتتن د تتق را دستتتنرتتی»، نتیجتتهدر

  52.«داای دگرارد

 احیتتا کنتتیم. دنتتادراین دیهتتوده و دطرنتتاک استتت دتتتواهیم فرهنتتا  رشتتته را

واتتتی نبتترد ، اخ از تتتاریو ادتتزار م اومتتت داشتتن توانستتتن  در لی تته هاا تتر ستتنت

   کنن می ها تیول یی اماانی آن،  یرددرمی

فرهنتتا از ، فرهنتتا هر تتز روشتتنایی و  ویتتایی عتتادات و رستتوم را نتت ارد
 رایتتی مبراستتت و ذاتتتات در اطتت  متتتالف عتتادات و رستتوم  ونتته ستتادههر

تبتاهی ،  تایی کته عتادات و رستوم هریشته دتوداز آن .استتارار  رفته 
خ هادتتود را دته ستنت  ستتبان ن و یتا رونتق دادن ستتنت، فرهنتا استت

 .د نته ع یته متردم نیتز هستت، ش ه نه تنها دخف  هتت تتاریو استتهار
 تت  مستت یانه و یتتا حتتتی سیاستتی درخ ههنگتتامی کتته متتردم از مبتتارز

 دتودنت مانتی دیگترخ دتهکننت  در آن مواتع ستمتی استارار یشتیبانی
توانت  در متی م اومتت منفتی دتوده استت تتا دته حتال فتن  یرد. آنچهمی

  53.این مرح ه از اسا  مینوم شود

، ثادتتت و ازلتتی نیستتت  فرهنتتا م تتی یمفهتتوم، هرچتتون م تتت، فرهنتتا م تتی

  تتوخ ، در زنتت ان، در  ریتتان مبتتارزات» فرهنتتا م تتی .تتتاریو و  نتتبش استتت

رتتات دتتود یدا« هافرانستتوخخ هشتت ه و ویتتران شتت تاتترفخ ها یتتوتین و در یاستتگاه

طتتور  تترنی رهبتتران دردتتی از کشتتورهاخ آفری تتایی ایتتن ن تت  دتته 54.«ستتازدمتتی را

کتته  تترن ،  یتتردمتتی زدتتان وااتتع در  نتتوب صتتیراخ آفری تتا را نشتتانهفرانستتوخ

از ، ستتتاییاز ستتیاه، خ فرهنگتتی آفری تتاهاکتته مرتبتتات از داز شتتت دتته سر شتترهایتتن

شتان دتر در ستازمان م تب متیت  دتا استتارار ران ستادق،  وینت متی تنس، اصالت

تتتاریو اخ دتتهفتتانون در نوشتتته .دهنتت متتی  تت  مطالبتتات م تتی متتردم الجزایتتر ر خ

تفتتاوت ، «استتتارارزدایی و استتت خل»خ هکننتت دتتا عنتتوان تیریتتپ، ۱۹۵۸ آوریتتب

 نتوب کته شتارل دو تب دتراخ کشتورهاخ آفری تایی وااتع در ، میان استتارارزدایی

 استت را آشتنار هتاو استت خل م تی کته آرزوخ د ق، دهت متی وع ه صیراخ آفری ا

   سازدمی
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استتت خل نیستتت کتته در آن وزیرانتتی کتته مستتئولیت آزادخ واااتتی ایتتن شتتبه 
رو هستتتن  کتته تیتتت استتتیخخ ییرتتان همیتت ود دارنتت  دتتا ااتاتتادخ رودتت

دته حیتات ن تام دتشتی ن آزادخ عبتارت استت از یایتان .استارارخ اترار دارد
کشتور « تبت یب شت ن دته یتپ ایالتت»از تفوق زدان ستترگر و از ، استارارخ

ستتادق را  خه رفتتته تتتا اتیتتاد  ررکتتی کتته در وااتتع مستتتارر استتتارار ر
کراکتتتتان در تتتتتارویود فرهنتتتتا و متتتت  و تاتتتتاویر استتتتتارار ر دتتتتاای 

  ۵۵.دارن مینگه

 هرچنتتتیناستتتتارارزدایی  .استتتتارارزدایی متتتترادف دتتتا استتتت خل نیستتتت

توان  یوششتی دتراخ حفت  ییرتان استتارارخ داشت  کته تیتت اشتنال دیگتر و می

رهبتران کشتورهاخ آفری تایی خ هکته هرت - «فرانستوخخ ه امات» ده شتنبویره ده

 -یریرنتت  متتی آن را، ۱۹۵۸در یایتتان ستتال، زدتتان دتته استتتمناخ ستتنوتورهفرانستتوخ

شتون  متی منتهتی« هاخلاستت شتبه» فانون عتوام ی را کته دته ایتن  .شودمی حف 

طب تات ا ترتاعی و نیتز خ هاو در تی یتب دتود مسترل .دهت متی مورد تی یتب اترار

ینتی از  .کنت دررستی می  زیننت رفتارخ را کته ایتن طب تات در رونت  آزادخ درمتی

 نتایج ن ام استارار ایتن استت کته متانع ظهتور دتور وازخ م تی از نتوو صتناتی آن

 استتتارار دتتور وازخِ .ااتاتتادخ مستتت ب استتتخ هشتتود کتته صتتخح آن در توستتامتتی

   ده می اصطخح م ی را در  هت منافع داص دود یرورنده

 در میان ایتن دتور وازخ وطنتی اهتب صتنات و کارشناستان امتور متالی یافتت
مانت ه دته سترت  یترخ دتور وازخ وطنتی کشتورهاخ ع ت  هتت .شتون نری

وازخ ترامتتات در مستتیر ایتتن دتتور  .ستتازن  ی و کتتار نیستتت، ادتت او، تولیتت 
زدودنتت  و ، هنتتر اصتت ی آن .هتتایی از نتتوو ددلتتی هتت ایت شتت ه استتتفاالیتتت

متت یران صتتناتی  خهحفتت  د تتاخ دتتویش استتت. دتتور وازخ م تتی از روحیتت
  ۵۶.کارها را داردی کاس شناسرواند نه ، دردوردار نیست

دواهتتان خ استتارارزده هتادتراخ احتتراز از استت خل واااتی کته د ق، استتارار

یتتتریرد و آن را دتتته ایتتتن دتتتور وازخ وطنتتتی متتتی استتتتارارزدایی را، آن هستتتتن 
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را « خ غردتتیهاشتترکت کتتار زارن تتش » ستتپارد. ایتتن دتتور وازخمتتی سرستتپرده

کنتت . متتی تبتت یب 57«ارویتتاخ هدانتتفاحشتته» یتترد وکشتتور را عرتتخت دتتهمتتی عهتت هدر

ایتت وولو یپ را دتتر استتا  ینپتتار گی  ی فترتتان، دتتراخ ایتتن کتتار، دتتور وازخ وطنتتی

اننتتار و تتود طب تتات ، دوانتت (متتی «یتت ر م تتت»م تتی حتتول یتتپ رهبر کتته دتتود را 

دهتت .  فترتتان حتتول متتی  ستتترن هااصتت یت و داز شتتت دتته ریشتته، ا ترتتاعی

 کتته در و تتایت  دهتت  تتتا ایجتتاد حتتزب واحتت متتی ینپتتار گی م تتی ا تتازه

مخح تته و دتتی، دتت ون آرایتتش، ن تتابشتتنب   یتت  دینتتتاتورخ دتتی»، استتارارزدایی
خ هدهتت ( تو یتته شتتود.  فتتتار دردتتارمتتی را تشتتنیب ۵۸«دتتور وازخخ هواییانتت

دهنتت  تتتا و تتود متتی ا تتازه ها تتوهره و داز شتتت دتته ریشتته، ستتتاییستتیاه، اصتتالت

ا تتر میافتتب ، طب تتات .طب تتات ا ترتتاعی داراخ منتتافع متفتتاوت اننتتار شتتود

خ غتترب هستتتن  و هتتاوااایت، دتتاور کنتتیمهتتا را استتتارارخ و متیتت ان آفری تتایی آن

 ا تازه« یت ر م تت»کته  فتتار را تع دته در آفری ا هی  مانایی ن ارن . دتاددره ایتن

 دتتشآزادخخ هرهبتر کته او آن را در طتی مبتارزخ هدتا استتفاده از  اذدت، دهت می

م تتی دتته دستتت آورده استتت و اغ تت  توستت  اتت رت استتتارارخ ستتادق حفتت  و 

   اعترا ات مردمی یرهیز شود از، شودمی نگه ارخ

رهبتتر م هتتر یتتپ اتت رت ادخاتتی استتت کتته ، مانتت هدر کشتتورهاخ ع تت  
 یتترد در ینتتاه آن متتی م تتت  تتوان تاتتریمخ هدتتور وازخ نییتتف و درمانتت 

رهبتتر را در حتتال ستتتنرانی ، هتتامتتردم کتته در طتتی ستتال .شتتود فردتته و غنتتی
در در نتتوعی از رؤیتتا رهبتتر را ، دورادور، انتت  ودیتت ه یتتا ستتتنان او را شتتنی ه

دتودخ هطتور دوددتدته، انت یش دا ات رت استتارارخ دنبتال کتردههادر یرخ
رهبتر م هتر آرزوهتا ، استت خل ابتب از .کننت متی یرستت اعترتادده این وطن

، امتا .شترافت م تی، هتاخ سیاستیآزادخ، استت خل  خ متردم دتودهاو دواسته
م تتتام م هریتتتت نیازهتتتاخ  رهبتتتر دتتتا دور شتتت ن از، در فتتترداخ استتتت خل

حیمیتتت خ هدتتا دور شتت ن از م تتام ارت ادهنتت ، مشتتتب و م رتتو  متتردم
نتان و دادن زمتتین و ستتپردن کشتتور خ هکتتارخ کته ف تت  تهیتت-واااتی متتردم 

عر نتترد واااتتی دتتود را  -یتتریر استتت خ م تت   د تتق امنتتانهادتته دستتت
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ستتود ویان مشتتتاای کتته دتتور وازخ  متت یر عامتتب شتترکت  کنتت متتی دتترمخ

  5۹.تشنیب داده است وطنی

ا ترتتاعی خ هتوانتت  در تاامتتب دتتا مستترلمتتی استتت خل م تتی تنهتتا، دتتراخ فتتانون

زمتین و ات رت ، خ متردم دته نتانهتادسترستی تودهدسترسی یتا عت م .فهری ه شود

 .رونتت متتی ایتتن استتت خل دتته شتترار« وااایتتتخ هدر تت»شاداتتی دتتراخ ارزیتتادی 

استت خل و سوسیالیستم ییونت  شتود کته فتانون میتان متی  نین روینتردخ منجتر

دته ترتامی  ر یرتی استت کته کتامخت» تاریتف فتانونسوسیالیسم دنتا دته .درارار کن 

 هتتادهتتاترین ثروتاصتتب استتتوار استتت کتته انستتان یرآورد و دتتر ایتتن متتی م تتت روخ

دستتت آوردن استتت خل دنتتادراین دتتا عزیرتتت نیروهتتاخ استتتارار ر و دتته ۶0.«استتت

خ فتتانون در هتتاتی یب .آیتت نرتتی   دتته دستتتیتتپ کرستتی در ستتازمان م تتب متیتت

یتترداز  تترار از استتتارار کهتتن خ   یتت آفری ا او را دتته ن ریتتههاداتتوص استتت خل

خ   یتت  طب تتات و مبتتارزات هادنتت خیتترداز صتتورتدتته استتتارار نتتو و نیتتز ن ریتته

 شتتون ( تبتت یبمتتی فرویاشتتی استتتارار کخستتیپ ظتتاهرخ هنتیجتت کتته در طب تتاتی

  .کن می

 آفریکانیسمپانریالیستی به رویکرد مات

ستتفیر حستتن نیتتت دولتتت مواتتت  رهتتورخ  عنواندتته ۱۹۵۹ کتته در، فتتانون

 کنت .متی آفترینن آن دوره شترکتخ یتانهتادر کنفرانس، شتودمتی تایتینالجزایر 

، لئویولتت ویب، خ او در آکتتراهتتااز فاالیت هاخ فتتانون در طتتی ایتتن ستتالهانوشتتته

دتته  هتتادهنتت . او در ایتتن کنفرانسمتتی  تتزارنکونتتاکرخ و آدیتتس آدادتتا ، دامتتاکو

فتتتانون  .دهتتت متتتی تتتون فرا آفرینانیستتتمیانخ هخ آتشتتتین دردتتتارهاستتتتنرانی

 عنواندتتهیتتپ آرمتتان واااتتی مردمتتی و نیتتز  عنواندتتههرزمتتان ، را آفرینانیستتمیان

 متورد تی یتب اترار، کنت متی یوشتان  و ینهتانمتی اخ کته منتافع متضتاد رااسطوره

  .ده می

را  آفرینانیستمیانخ هدته دنبتال آن استت کته مسترل، ممتب اغ ت  اواتات، فانون

 آفرینانیستتتمیاندر رونتتت  تتتتاریتی آن متتتورد مطالاتتته اتتترار دهتتت . دتتته دتتتاور او 
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خ تتتاریتی م اومتتت در درادتتر استتتارار هااز شتتنب یایتت وولو یپ و فرهنگتتی ینتت

یتت ار دتتا در آغتتاز دتتا تج یتت  دیتتپ م تتت دتتراخ استتت خل دتتود خ هاستتت. مبتتارز

 ترارخ شتود کته در ارزنمتی اننتار استتارارخ مو ت  .شتودمی ان شروو رشته

اخ  تررا استت کته مراحتب دیگترخ امتا ایتن مرح ته .ش ه مبالغه شتودفرهنا اننار

مط  تتات فرهنگتتی را تتترک خ هدایتت  حتتوز آفرینانیستتمیان دایتت   تتایگزین آن شتتون .

  .ن امی و ااتاادخ تب یب شود، سیاسی آفرینانیسمیانکن  تا ده ت ریج ده 

آفرینانیستتم فرهنگتتی ستتتایی و یتتاندر م ادتتب متت افاان ستتیاه، ۱۹۵۶از، فتتانون

فرهنتا کته از حرایتت م تت و ، در و تایت استتارارخ» کنت  کتهمتی داطرنشان

این آزادخ م تی دنتادر .رودمتی شتود و رو دته متریمتی دولت میتروم استت  تایف

ع یته استتارار در مبتارزه در ۶۱.«داشت متی و تودخ فرهنتا و رنسانس دولت شتر 

 .رودمی هر م ت ییش  ار وب

رهایی فرهنگی دت ون دولتت و دت ون استت خل یتپ وهتم و دیتال استت. ایتن  

او ، یوشتت . دتتر عنتتسمتتی آفرینانیستتم  شتتمدتته آن مانتتا نیستتت کتته فتتانون از یتتان

کته نتستتین  استت یتپ ستادتار سیاستی و عر تی آفرینانیستمیانع ی ه دارد که 

خ آفری تتایی استتت کتته دتته مبتتارزه درع یتته هتتاآن هربستتتگی دتتا د قخ همرح تت

وحت ت آفری تا یتپ میتراه فرهنگتی نیستت کته دایت  از آن  .انت استارار درداستته

خ هد نته  ترورت امتروز مبتارزه دتر ع یته استتارار و  ترورت آینت ، یاس ارخ شود

کتته دیرتارخ دتتر او بتتب از ایتنا، فتانون .من تتور استت خل ااتاتتادخ استتمبتارزه دته

 دتتتشآزادخخ ه تته کتته آدتترین رستتالت  بهتتدتتا ستتتن  فتتتن از آن،  یتتره شتتود

   کن می ترکی ، م ی الجزایر دواه  دود

س یه و مهرات از داماکوخ هرسالت ما   شودن  به شورانی ن  . نوب. ارسال ا
آفری ا ده سرت داد که دا ترام ، آفری اخ هنفوذ کردن در  هار  وش، مردم صیرا

سرت ، درویم شرال، آفری االجزایر ده  سرت  سرت الجزیره، ده   شهر آفری ا.، ده 
 خ ع یم آدیارخ از طریق صتتتیرا.هاکانال، دواه   دطو  طویبمی  ه دلمآن

 .و ود آوردن آفری اده،  رد آوردن آفری ا دور هم، اننار آن، حرف کردن صتتیرا
اهالی ها، نیجرخها، غناییها، ساحب عا یها، اخ ینهها، سنگالی، که مردم مالی
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شون . که هرگی از تپه سرازیر  صیرا هاتو و از طریق مالی ده داک ما  شنی  خ 
خ ه ه را که یوچ و دیراههجوم آورن . آن داد درون  و ده دری و داروخ استتتتارار

داکریزهاخ را دراخ حر ه ده آدرین  اخمیان دردارن  و اارهغیر مرنن استتتت از
  ۶۲.ا رت استارارخ ده حرکت درآورن 

یتتپ هربستتتگی فاادنتته استتت  دتتراخ فتتانون ابتتب از هتتر  یتتز آفرینانیستتمیان

 .آفری تا  ترد آینت خ هدهت  شترای  وحت ت سیاستی و ااتاتادخ اتارمتی که ا ازه

متت ت داشتت  امتتا دتتا حرکتتات عینتتی و اخ درازدایتت  یتترو ه، ایندردنتتا، وحتت ت آفری تتا

تشتتنیب ایتتادت خ ههربستتتگی عینتتی دخفاصتت ه و ارادخ هایتت  .شتتودفتتورخ دیتتان 

، طترز تنگتتاتنگی دته ینت یگر متترتب  هستتن . فتتانونآفری تا در آینتت ه دتهخ همتیت 

، هتتتاخ سیاستتتی و ستتتن یناییدر درادتتتر نراینتتت  ان ستتتازمان، در آکتتترا، ۱۹۵۸در

 تاکتیتتپ و استتتراترخ، ریتتزخ دنیادهتتایایتته» کنتت  متتی تی یتتب دتتود را دخصتته

فتانون در  ۶۳.«آفری تاخ هانت از دور ایتادت متیت دا در ن تر داشتتن  شتم، مبارزاتی

وافتته از دتتی، شتتون متتی کتته در آن دوره در آفری تتا در تتزار، خ متت تتفهتتاکنفرانس

 ۱۹۶۰او در تادستتتتان .کنتتت متتتی دفتتتاو آفرینانیستتتمیانمفهتتتوم ماتریالیستتتتی 

   نویس می

ست که تخن سال ا سه  شن خ های کنم می ت ریبات  شتب و نه  ن ان رو نام
که توستت  اکمر هواداران ، وح ت آفری ا را از و تتایت درود ی و حتی فانتزخ

وح ت آفری ا اص ی است که دا تنیه در آن ده  .داری سازم، آن ایجاد ش ه است
د ون عبور از فاز م ی شتتتووینیستتتتی ، آفری اخ هتی ق رستتتان ن ایادت متی 

  ۶4.شودمی ییشنهاد، خ آنهاو عزادارخ ها ناخ هدور وایی و د ون زنجیر

  اتترار دهتت  آفرینانیستتمیانفتتانون حا تتر نیستتت ناسیونالیستتم را در ت ادتتب دتتا 

را دتته یتتیش  آفرینانیستتمیانخ هتواننتت  یتترو متتی ف تت  کشتتورهاخ واااتتات مستتت ب

در درادتر استتارار نتو  هادتراخ ت ویتت کتردن ایتن استت خل آفرینانیستمیاندبرن  و 

تتترین ان یشتترن ان دتته ینتتی از اصتت ی ایتتن تی یتتب فتتانون را . تترورخ استتت

 .کن می هربستگی  هانی تب یب
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دتراخ فتانون فرصتتی استت تتا شتناف ۱۹۶۱خ هاتب یتاتریس لومومبتا در  انویت

و عرتتتب مشتتتتب رؤستتتاخ  آفرینانیستتتمیانع یرتتتی را کتتته میتتتان آرمتتتان 

، دنتتا دتته تی یتتب فتتانون .د دارد در ستتته کنتت خ  تتوان آفری تتایی و تتوهتتاحنومت

خ کنگتتو هاوحتت ت آفری تتا در کنگتتو از طریتتق هربستتتگی فاادنتته دتتا ناسیونالیستتت

 خ کنگتتو اصتتب استتت خل ترتتامیهاناسیونالیستتتخ همبتتارز .شتتودمتتی ستتادته

 را مطتترح، رودزیتتا و آفری تاخ  نتودی، یانتتی مستتاررات یرتغتال، « نتوب آفری تا»

لومومبتتا دتته ایتتن دلیتتب  دتتا هر ستتتی رؤستتاخ ، ب فتتانونمطتتادق تی یتت .کنتت متتی

کنگتتو دستتیار خ هاو از مستترلخ هرستتی  کتته مبتتارز خ آفری تتایی( دتته اتتتبهتتاحنومت

   رفتمی فراتر

ها را در میان ییموف یت دزری دشتتترنان آفری ا در این دود که یاخ دود آفری ا
شی ن  ساخ دولتییاین آفری ا .ک شالیها تتتتت این رؤ ست خل  در، هاخ یو یپ ا

  ۶۵ .نفع دودن یوشالی ت در اتب لومومبا ذخ

خ هاز دادتتت آینتت ،  نتت  متتاه ابتتب از متتری دتتود، ۱۹۶۱فتتانون در دستتامبر

  کن می آفری ا ادراز نگرانی

  این .دهن نری دشرنان کنونی آفری ا را تشنیب، در ح ی ت، استارار و مشت ات آن 

تر دا هر  ه دیش، ستتتهم دوددهااره در م ت کوتاهی آزاد دواه  شتتت . من 
دیشتتتر ، یادممی شتتوم و ده میافب ستتیاستتی راهمی خ متت ف آشتتناهافرهنا
کن  ف  ان ای وولو خ می شتتتوم که دطر دزر ی که آفری ا را ته ی می مت اع 

 [ کار ران نارا تتی دا هران استتاوت و شتت ت زمان استتتارار ستترکوب..استتت.].
 ستترهی متالف در حالت ت ریبات متفی دشتتون  و ستتن یناها و احزاب ستتیاستتمی
  ۶۶.درن می

دتته ، کتته شتتنب هشتت ار دارد، وحشتتتناکخ هاو تی یتتب دتتود را دتتا ایتتن  ر تت 

هرتان مردمتی کته در ایتام ستتت مبتارزه دته دتاطر آزادخ ، متردم»دترد متی یایان
 هتتا واکنتتون دتتا دستتت، هرتته  یتتز دتتود را در طبتتق ادتتخص  راشتتته دودنتت  م تتی
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یرستتن  ییتتروزخ شتتان تتتا  تته حتت  واااتتی دتتوده متتی دتتودخ دتتالی از هاشتتنم
  ۶۷.«است
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