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را درست و بجا تلقی های متفاوت داشته است. کسانی آندریافت« نافرمانی»بحث 

های تدریافاند. البته این ی نفیِ اتوریته، نادرست شمردهرا از جنبهای نیز آنکرده و عده

ظر توان انتظار تغییر کلی در نمتفاوت قابل انتظار است و از این نوشته و نظایر آن نمی

ای هها بارقاند داشت. شاید اگر این نوشتهای که یک عمر اتوریته را ضروری دانستهعده

دهم ولی تواند مثبت تلقی شود. توضیحات بیشتری میدر اذهانی ایجاد کند می

 کند. قصد من چنینطلبم اگر برخی از تأکیدات تکراری جلوه ش میپیشاپیش پوز

 نیست ولی گاهی ضروری است.

ای اتوریته چیست؟ اتوریته نظر، دستور یا فرمان از طرف مرجعی است که برای عده

 شود.دانا و توانا و باتجربه تلقی می

ه این ا ایرادی بشود و در ابتددر امور فنی پذیرفتنِ نظرِ اتوریته طبیعی تلقی می

د پذیر متحیر خواهد مانها، فردِ اتوریتهبرخورد نیست. گرچه در مورد تضاد میان اتوریته

یک پیروی کند، و ضمناً متوجه نیست که اتکا، و نه توجه و احترام، به اتوریته که از کدام

ه در یژوها را سد کرده است. در امور نظامی بهها یا پیشرفتجلوی بسیاری از دگرگونی

رد گی)عمدتاً از روی فقر و احتیاجِ افراد( انجام می« داوطلبانه»مواردی که ورود به ارتش 

شود. در این امور نیز مانند اتوریته نیز برای عموم طبیعی تلقی می تبعیت از اوامرِ

ساختارهایی که شرط ورود به آنها پذیرفتن اتوریته است یعنی فرد از ابتدا خواسته 

گری، از گذشته یا حال، برای او تصمیم بگیرد، پذیرفتن اتوریته )کیش، است که دی

در  گذارد. همچنینئولوژی ...( جایی برای اعتراض یا نافرمانی باقی نمیآیین، دین، ایده

داند احتماالً در ابتدا و ، فردی که خود را مطلع نمی علوم دقیقه و نیز هنری و ادبی

ند و کظر و رأی شدن، کسانی را اتوریته تلقی مینی شخصی و صاحبپیش از تجربه

 برد.ی آنها بهره میدر موارد متعدد از دانش و تجربه

توان برشمرد. این نوشته یک رساله در مورد قطعًا موارد دیگری از اتوریته را می

ها متعدد ای ندارد. مثالهمین دلیل ادعای جامعیت و نظم رسالهاتوریته نیست و به

 کنم که گریبانگیر چپ ایران نیز بوده است. ای از موارد اشاره میصرفاً به پارهاست. من 

شماری در مورد اتوریته وجود دارد. در وجود و مزایای های بیها و رسالهکتاب

ای و ی خانوادگی و قبیلهی پیدایش اتوریته، در مورد اتوریتهشناسانهتکاملی و انسان

شناختی و جنسیتی اتوریته، در مورد ی غریزی، روانآموزشی، و نیز در مورد مبان
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روایان برای تداوم و تشدید اتوریته، جلوگیری از پیدایش ها و فرمانتمهیدات اتوریته

برداران به تعرض به مخالفان... این فهرست های دیگر، برانگیختن پیروان و فرماناتوریته

قت خواهد ی آن اتالف وکه ادامه از لحاظ تاریخی و در سطح جهانی آنقدر طوالنی است

د. تواند به بحث کمک کنماکیاولی حداقلی است که می ارِیشهری نظر من مطالعهبود. به

 های متعدد دیگری هم در دسترس است.نوشته

در مواردی که برشمردم شرط ورود به جمعیتی پذیرفتن نظر اتوریته است. در یک 

اقتدار داشته باشد ولی از پیش بنا بر  کیش ممکن است شخص نظری جز نظرِ صاحبِ

های گوید. مثال خودکشیباورِ خود معتقد است که صاحب اقتدار قطعًا درست می

ایم. جدلی در میان نیست. امکان را شنیده«( هاچپ»ها )حتی جمعی پیروان این آیین

مانی ر. جایی برای نافاطاعتگیری آسان است. ی جدلی نیست. تصمیمیا فرصت یا اجازه

شدنی هم نیست .... این نیز مورد بحث من ــ القل در اینجا ــ نیست. اصالً پذیرفته

ای است که عمالً مستلزمِ انفکاکِ شخص از نیست. آنچه اما به آن ایراد است اتوریته

لت هیچ فردی آنقدر فضی»که ما نیز معتقدیم که شود. با توجه به اینخرد خویشتن می

 «یت فرد دیگر بر او حکم براند.ندارد که بدون رضا

ی سیاسی در امور انسانی و اجتماعی است. بحثِ پذیرفتن بحث من در مورد اتوریته

ت. برداری اسو تفوقِ خردِ کسانی دیگر بر خرد و باور خود است. بحث فرمانبری و فرمان

ارند د در امور اجتماعی و مبارزاتِ سیاسی قطعاً کسانی هستند که تجربه و دانش بیشتر

ـ و نیز و البته به سوابق موفقیت یا شکست آن تجارب  که باید به آن توجه کافی داشت ـ

هم توجه داشت. اگر مسئله این است که به این دانش یا تجربه توجه شود یا احترام 

ای است ولی اگر قرار است از آن اطاعت شود، فرمان برده گذاشته شود کار پسندیده

ویژه اگر در تناقض با نظر و تجربه و باورِ خود گرفته است بهشود کاری مذموم صورت 

شخص یاشد، یعنی شخص عقل وخرد خود را از خود منفک کند و به اتوریته همچون 

 کار و رهبر بنگرد.صاحب

رهبری ژنتیک و ارثی نیست. چنین ژنی وجود ندارد. انسان عمدتاً در تعامل با 

ـ ساخته می ـ با جامعه ـ وا رای فرمانبر و عدهای فرمانشود. عده، انسان میشوددیگران ـ

 دانند.ها خود نیز این را میشوند. طنز تاریخ این است که غالب رهبران و اتوریتهمی
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رند. آووجود میی انسانی بهدانند و واقعاً به برتری خود معتقدند فاجعهآنهایی که نمی

تر در تاریخ بشریت سابقه داشته کمها و کشتارهای هیتلر که گفته شده است جنایت

نه صرفاً از لحاظ جنایت بلکه از این جنبه نیز مدهش بوده است که او واقعاً به خود و 

اعتقادات خود باور داشت. ترامپ و صدها ترامپِ نهان و آشکار دیگر در همین عداد 

 تر.تر یا بزرگهستند، کوچک

های متعدد ها و جنبشانی در حرکتدر امور انسانی و اجتماعی اما، ممکن است کس

دست دهد ههایی بشرکت داشته باشند، تجربیاتی کسب کرده باشند که بتواند راهنمایی

که مفید هم باشد. الاقل قابل توجه و احترام باشد و در نظر گرفته شود. اما این توقع 

فاده از وعی استخواهی، و ناز نتایج این تجربیات پیروی کرد، زیادروی، زیاده بایستیکه 

نیست )گرچه یک نفر خود را دکترای انقالب « انقالب»است. کسی متخصص « اتوریته»

خواند که سرش بر باد رفت!( هر حرکت و هر جنبشی مختصات خود را دارد، شرایط می

خود را دارد. تحلیلِ مشخص از این شرایطِ ویژه است که ممکن است راه صحیح  یویژه

ارا مبارز راستین انقالب کوبا نتوانست مشابه انقالب کوبا را در را نشان دهد. چه گو

های بزرگ روزگار ماست. ولی وجود آورد. شکست و مرگ او یکی از خسرانبولیوی به

 واقعیت این است. درس تلخ این است.

ی سقوط انداخته زمانی که شخصی که خود را با اقدام علیه باور خود به ورطه

 ها اختالف جدی بوجودته اشتباه کرده است یا اگر در میان اتوریتهشود اتوریمتوجه می

ی «اتوریته»ی خود چه خواهد کرد. البد دنبال آمده باشد، با عقلِ منفک شده

ور شد، تروتسکی شد، مائو، ان رود. اول کمینترن بود، بعد استالینتری میکلفتگردن

ها ــ هم چنددستگی بخوانید اردوگاهها ــ خوجه. تازه در میان پیروان این اتوریته

سازند. در همین دوران اخیر که ها هم با یکدیگر نمیفراوان وجود دارد چون اتوریته

مائوئیسم در اوج بود، چندین گروه در ایران و سایر نقاط جهان، همه هوادار آن بودند 

د پناهی اردوگاهی، چپ سنتی، بای« مارکسیسم»جنگیدند. حال با هم میو در عین

تواند متکی به خود باشد. برای خود بیابد چون خرد را از خود منفک کرده است و نمی

تواند نافرمانی کند. از آزادی برداری نکند، نمیتواند فرمانتواند آزاد باشد. نمینمی

 گریزد.می
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های جهانی و حزبی و محلی تا کنون گلی به سر انسانیت زده حال اگر این اتوریته

جویانه ــ نه به پیروی از واقعیت و حقانیت ــ برای آنها شد، آنهم مصلحتد میبودن

دهد که سرانجام ی یکی دو قرن اخیر نشان نمیصادر کرد. ولی آیا تجربه« مجوزی»

 این راه چیست؟ 

ی خود نیستند. از قضا دانِش ها البته تنها متکی به دانش و تجربه«اتوریته»این 

همین دلیل به انواع تمهیدات برای نمایانند نیست و بههم که میغالب آنها آنقدرها 

ها، های مکرر و غیر ضروری و نابجا از کالسیکقولشوند. نقلحفظ اتوریته متوسل می

توانید بخوانید که تر مطلبی را میها. شما کماز بزرگان و از پیشقراوالن جنبش

معروف نباشد. حرفت را بزن و های گذشتگان و چند شخصیت قولاز نقل« مشحون»

مثابه شاهد و مثال آوردن است قول از این و آن! نقل قول گاه بهاستدالل کن چقدر نقل

نابرده »توان گفت همانطور که سعدی گفته که عمدتاً برای شیرین کردن کالم است. می

«. تدوسنازپرورد تنعّم نبَرَد راه به »ی حافظ و یا به گفته« شودرنج گنج میسر نمی

ها به مثابه استناد است. آیا باید کسی را مرعوب کند و چون اتوریته قول ازولی این نقل

 ی دیگری را هم به رخش بکشم؟حرف من قانعش نکرده باید اتوریته

های معقول و الزم و پسندیده در تبلیغ و گسترش نظرها اعتراض و تظاهرات روش

شوند. فرد ناآزموده با دیدن جمعیت وب میها هم ابزارِ سرکهستند ولی گاه همین

« وارحرکت گله»شود، و این موجب شود، مسحور میشود، مجذوب میمرعوب می

افتد. اعتراض و تظاهرات که ی جمع بیش از انواع تمهیدات مؤثر میشود. اتوریتهمی

ه بشود. ای برای خودنمایی و ارعاب میبرای بیان نظرات بسیار ضروری است وسیله

 زند.خردی دامن میبی

ی آن منزلهگذارم ولی این تأکید بهمن در اینجا روی مسائل جنبش چپ تأکید می

ی هاند. ابدًا ! مسئلاند! یا به نتایج بهتری رسیدهها بهتر عمل کردهنیست که غیر چپ

ی اجتماعی است و عموم درگیر آن بوده و هستند. خطاب پرستی یک مسئلهاتوریته

ه چپ برای این است که معتقدم از لحاظ فهمِ اتوریته و درک مبانی آن و لزوم من ب

 توجه به آگاهی، انتظار بیشتری از آنان است و اگر نوری هست در جبین آنهاست.
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جالل و جبروت، هیمنه )و یا گاه برعکس تظاهر به درویشی!( ابزارِ شایع در دسترسِ 

روایان قدیم، برای مرعوب آب، همانند فرمانها بوده است. یک موجودِ قلدرمااتوریته

ه شود. این رسم تاریخ بودکردن مردم عالوه بر سرکوب، به این تمهیدات نیز متوسل می

ها چی؟ استالین چندین بنای مجلل و عظیم در پارک تکنولوژی است ولی در میان چپ

ز ساخت برداری امسکو ساخت که بازدیدکنندگان خارجی را مرعوب کند: این کپی

« بیانقال»نیست، به استالین « ایرادی»ساختند. به تزارها کرملین است که تزارها می

 چطور؟! 

شود. ی ابزاری میدر ایران نیز مانند سایر نقاط جهان، گاه از خودِ اتوریته نیز استفاده

های خاص سرآمد است. کوشش و شود. کسی در رشتهدست میاتوریته، خود آلت

نوعی اتوریته کرده است. ی کارِ خاصِ خود بهوقعیت، ... غیره او را در زمینهاستعداد و م

خواهند ای دیگر که خود میرا در زمینه تر از او و یا خودِ او، اتوریتهای زرنگاما عده

 یگیرند! چند سال گذشته واتسون طراح مدل مارپیچی دی.اِن.اِی که جایزهبکار می

ها پوستها برتر از سیاهنظر او سفیدپوستده فرمود که بهنوبل برده بود اظهار عقی

ی واتسون وحی آسمانی شد )با ای نژادپرست استفاده از اتوریتههستند. برای عده

همه او از دانشگاه کالیفرنیا اخراج شد و ضمناً به شک قبلی در مورد اینکه آیا او این

و یا آنرا از یک محقق انگلیسی واقعًا طراح مدل مارپیچی دی.ِان.اِی بوده یا نه 

برداری کرده است دوباره دامن زده شد(. رئیس دانشگاه هاروارد نیز اظهار فضل کپی

ستیزان کردند که مردان از نظر هوش برتر از زنان هستند. در جانبداری از او زن

ی فراوانی کردند )گرچه او نیز بعداً معزول شد چون هیچ سندی نداشت و سوءاستفاده

توسل ی خود به دروغ متحقیقی نیز در این رشته نکرده بود و صرفاً با استفاده از اتوریته

 ها شده استشده بود(. در محافل علمی آنقدر تقلّب و ریاکاری از طرف فضال و اتوریته

ها نه صرفاً متوجهِ سایر ی این تقلبانگیز است. متاسفانه ضربهکه واقعًا حیرت

 شود.جه کلِّ علم میاندیشمندان بلکه متو

ی همان اندازه ناپسند است که اتوریتهی اتوریته گفته شده بهسطوری که در باره

 ئولوژی، حزب و رهبری.ایده

ده مراتبی( گفته ش)سلسله هیرارشیکی حزب در ابتدا باید گفت که آنچه در باره

کسی در فایده  ها قابل تعمیم نیست. اگرها و جنبشها و سازمانی حزباست به همه
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عافیتی است که انرژی و توان خود را و حتی ضرورتِ کار جمعی شک کند فردگرای بی

ترین حد رسانده است. کار اجتماعی بدون تشکّل سرانجامِ مطلوب ندارد. بحث به کم

بردار. آیا حق نافرمانی دارند یا نظرند یا فرمانها صاحباین است که آیا اعضای تشکل

ها بکند )که ضروری سازمان باید کاری اضافه بر هماهنگی فعالیت« زیتمرک»نه. آیا 

گیری یا فرماندهی شده است؟ آیا افرادِ این مرکزیت همواره است( یا مرکزِ تصمیم

 االجرا است یا نه؟ اینها را پیشنظراند یا نه؟ آیا نظر مرکزیت برای اقلیتِ مخالف الزمهم

کنند که مرکزیت یا اکثریتِ آن همواره درست میام. اگر کسانی فکر از این نوشته

حال متاسفانه در غالب موارد االتباع است خود دانند. تا بهگوید و نظرش هم الزممی

ایم. شاید کسانی معتقد باشند نتیجه درخشان چنین بوده است و نتایج آنرا هم دیده

 اندیشم.بوده است. من چنین نمی

ه هایی کی البته مختص چپ نبوده است، در سازمانبرداری تبعیت و فرمانمسئله

هم مستظهر است کسی حریف نخواهد شد. اینجا « ئولوژیاید»ی مرکزیت به پشتوانه

معنای تمام و کمال در مقابِل خرد و اندیشه و آزادگی و نافرمانی کاربردِ اتوریته به

دانیم اندیشند. نمیین میها، جز اطور مسلم خود اتوریتهایستد. البته کسانی، و بهمی

 ها اکنون مخاطب ما نیستند.شکارچیِ ماهر را مقصر بدانیم یا شکار را. این

م و ایی دیگری هم مواجه بودهی اتوریته، با پدیدهویژه و عالوه بر مقولهدر شرق به

گنجد. من روی ، جذابیت است که در همان طیف میکاریزماستی هستیم و آن مسئله

، «یتمجذوب»ها است. اگر پذیرفتن اتوریته انفکاکِ خرد از خویشتن است پسخنم با چ

تن سپردن به خواست افراد کاریزماتیک، اساساً معادلِ نداشتنِ آن خرد است. حرکت 

ی خودمان های جامعهی صرف و توهم، تخیل. من در میان برخی فرقهبر مبنای عاطفه

دانند. معجزاتی از آنها دهد مقدس میمیام که هرچه را که بوی قطب کسانی را دیده

ما کنند که چطور شدیدند. جالب اینکه آنها حتی حیرت میبینند که از انبیا نمیمی

ود که شبینید. آنها طبعاً مخاطب من نیستند ولی برایم این سوال مطرح میآنها را نمی

 تیک ندارد؟ها هم منشاء کاریزماآیا برخی از نظرات و حرکاتِ قلیلی از ما چپ
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کارِ جمعی عنصرِ الزمِ فعالیتِ اجتماعی است. وجود جنبش، شورا، اتحادیه، سندیکا، 

ها، و تقّدم و تاخّر آنها، در اینجا مورد بحث و جمعیت، حزب، سازمان یا گروه، و سَمَن

 منازعه نیست. هر جامعه شرایط و ملزومات خود را دارد.

گذشتگی بوده فداکاری و حرکت و از جانی چپ در ایران و جهان مملو از گذشته

ای نه چندان قلیل ــ و ازجمله است. چپ در ایران هرگز در قدرت نبوده است، ولی عده

های گذشته را نفوذ و ها و انقالبهای قیامها ــ دلیل شکست«لیبرال»بسیاری از 

مدعیانی گفتند؟ کردند و چه میدانند! اگر چپ در قدرت بود چه میبدکاری چپ می

 اند که دلیل سقوطِ شاه نفوذ چپ از طریق فرح دیبا در او و اقدامات او بوده است! گفته

هایش در سطح اجتماعی هرگز ی کوششرغم همهچپ، به دالیل بسیار متعدد، علی

آلترناتیو قدرتمندی در ایران نبوده است. دستاوردهایی قابل اعتنا و درخشان داشته 

ها ب نبوده است و نیست. چرا؟ و این نیز دلیلی دیگر است که چپاست ولی جریانِ غال

د را های خوضعفها بخود بنگرند و نقطهعالوه بر تحلیل شرایط اجتماعی و نقشِ قدرت

ان دست دشمنهم ببینند. حتی برجسته کنند. فکر نکنند اذعانِ به خطاها گزک به

ر میان خود، در سازمان خود ها هم دهای قرن این است که چپمیدهد. یکی از درس

اند. حتی در بسیاری از کاری کردهو نیز در سطح جامعه در مورد دموکراسی بسیار کم

اند. به کسانی که از نظر مرامی طرفدار دموکراسی نیستند موارد علیه آن اقدام کرده

 شها بیشتر است، آنها یکی از مبانی مرامی خود را به پیایرادی نیست. ایراد به چپ

ه ی مردم باند. در این وضع چرا انتظار داریم که تودهاند و گاه علیه آن اقدام کردهنبرده

خیر آنها در دفاع از « نیت»عملکرد پر ایرادِ چپ توجه نکند و صرفاً راضی به 

، تبعیت از مراکز قدرت جهانی و آزادیخواهیباشد. امروز هم راه همان راهِ گذشته

ی داخلی، است و یا برعکس، تأکید بر نیاز به یا دگرساختههای خودساخته اتوریته

دموکراسی و حق نافرمانی. شکستن ساختارهای سرکوب و کوتاه نیامدن از اصول 

 آزادگی.

حداقل انتظار، اما این است که طرفداران اتوریته بدانند آنچه گفته شده یعنی 

ز پیش از انقالب، در تشکیل سازمان غیر هیرارشیک، شدنی است. انجام شده است، ا

 کوران انقالب، و تا چندین سال پس از آن ادامه داشته است. 



 

 
 

 خسرو پارسا 19

ها شود که واقعی و قابل دفاع نیست. اتوریتهدر دفاع از اتوریته دالیلی عنوان می

سازمان، وجود یک « رازهای»یا « اسرار»ها به بردن نظامگویند که ترس از پیمی

یز واقعی نیست. در سازمانی که بر مبنای باور به اصولی کند. این نمرکزیت را توجیه می

وجود آمده باشد گرا بهبینش و آرماننظر و همای هممعین و مشخص، با همکاری عده

اساساً نیازی به راز و سّر در امور اعتقادی نیست. در سراسر دوران فعالیت سازمانی که 

ای از اعضا و هوادارانِ هیچ نکتهام هیچ رازی وجود نداشته است. من عضو آنها بوده

جود و« دو راز»نزدیک پنهان نبوده است. اما بالفاصله این نکته را باید تعدیل کنم! 

 های فدایینه مربوط به خود ما بلکه مربوط به سازمان چریک« دو راز»داشته است! آن 

 تقاد به تزرغم اعالم آنها به اعخلق بوده است. تماس سازمان فدائیان با شوروی )علی

ا توانستیم افشهای درونی آنها. ما این دو مسئله را نمیسوسیال امپریالیسم(، و اعدام

ها دانستیم که مرکزیت آنترسیدیم که سازمان فدائیان ضربه بخورد. میکنیم چون می

اعتقادات ما را ندارند. شدیدترین برخوردهای ممکن داخلی را با آنها کردیم که خود 

ها و ی آن جزوهی تجانس که در بارهر کنار سایر مسائل برای قطع پروسهمبنایی شد د

مطالبی منتشر شده است. موارد مربوط به مسائل امنیتی جای طبیعی خود را دارد. 

ی آنها تر که حتآنها راز نیستند. سّر نیستند. نکات ایمنی هستند و چه بهتر و ضروری

 جمع نشوند. شاید. « مرکزیت»هم در 

شود، در مورد مسایل وجود مرکزیت و فرماندهی با دالیل فوق هم توجیه نمیاگر 

نظری دیگر اساساً جایگاهی ندارد. نظرات سازمان بر اساس همان مسایل مرامی مشخص 

ها ایرادی نیست. و یا شده است که در نگارش و انتشار و اعالم آن در نشریه و اعالمیه

مسایل جدید هیچ چیز مانع از آن نیست که ی نظری جدیدی است. در مقابل مسئله

احتمال زیاد نظرات در ی اعضا برسد. با شروع از توافقات اولیه، بهبه نظر و توافق همه

توان توان بحث و استدالل کرد. میمورد امورِ جدید هم زیاد از هم دور نخواهد بود. می

آید و در صورت دوم میصورت نظر سازمان درقانع شد یا نشد. در صورت اول مسئله به

« گیج»آید. مردم هم شود. آسمان هم به زمین نمیهر دو ــ یا چند ــ نظر منتشر می

شوند مگر آنها که برایشان صرفا اسم سازمان مهم است و نه استدالالت آنها. اینجا نمی

اهنگی ی هممرکزیتی نیست که تصمیم بگیرد یا دستوری بدهد. حداکثر یک کمیته
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های مختلف سازمان را هماهنگ کند و به اطالع همگان فعالیت کمیسیون تواندمی

ی و شود و انتصابهایی که کاماًل بر اساس خواست افراد تشکیل میبرساند. کمیسیون

 دائمی هم نیست.

را پاس داشت و باالخره باید خط فارقی با چپ سنتی کشید. دستاوردهای آن

 های جدید بر مبنایمبنایی بررسی کرد. نظریه طورها و دالیل شکست آنها را بهضعف

یا  شد وتلقی می« طبیعی»شود، متفاوت از آنچه تا کنون نظرات متفاوت ساخته می

 شد.اساساً اندیشیده نمی

داری امروزین در اساس بر همان مبانی قدیم استوار است. انباشت ارزش سرمایه

قتضای روز متحول شده است وگرنه باقی اضافه. ولی این مبنا در شکل و فرمِ ارائه به م

ماند. مبانی اصولی چپ نیز همواره آزادی و عدالت اجتماعی بوده است. که اینها نمی

ویژه در ارتباط با آزادی و آزادگی ــ جبران روز شود. کمبودهای آن ــ بهنیز باید به

الوده شوند و شود و ساختارهایی ارائه شود که توانا و انسانی باشد. مبانی باید پ

 ساختارهای منطبق برآن مبانی با واقعیات جهان امروز و انسان امروز تطبیق یابند.

های مختلف متفاوت اکنون نیز در سازمانشدّت و حدّت اِعمال قدرتِ مرکزیت، هم

ی شود. ولی به دو نکتهمراتب ناگهان ناپدید میاست. من این توهم را ندارم که سلسله

م. اول اینکه همین احساس آزادگی ــ به درجات مختلف ــ در میان اساسی باور دار

را به زبان آورند. دوم ها هم وجود دارد. اگر چنین است بهتر است آناعضای این سازمان

که بسیاری از کسانی هم که در موضع اتوریته هستند خود همان اندازه مهم اینو به

د اندانند که رهبر زاده نشدههستند . آنها هم می گرا و آزادیخواههای فداکار، آرمانانسان

اند و چون چپ سنتی تا کنون های اجتماعی چنین موقعیتی یافتهو در جریان فعالیت

ای از آنها هم ممکن است از چنین اند، عدهشده به همان راه رفتهچنین سازماندهی 

د واکنش اعضا مشهو وضعیتی راضی نباشند. بنابراین به گمان من زمانی که آگاهی و

پ ها نیز چکنند. فراموش نکنیم که اتوریتهشود احتماالً تصحیحاتی در روش خود می

راین دانند. بنابرا میاند. جریان فعلی امور و برخی از نقایص آنها را دیدههستند. گذشته

 رسد ممکن است صلب نباشند.نظر میآنقدرها هم که به

االتباع و یک ضرورتِ وجودِ یک مرکزیت الزم و باالخره آخرین دلیلی که در

شود امکان و ضرورت کارآیی حداکثری و سریع است. این ی متعالی ارائه میاتوریته
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وجود نخواهد آمد. آگاهی یافتن، یا دادن، بدترین استدالل است. هیچ تحولی ناگهان به

های نگری در طرحجانبه یک پروسه است. این مستلزم درس گرفتن از گذشته و نیز همه

ه را توجیها ظاهراً آنبه هر قیمت، که مرکزیت« کارآیی»ی صرف بر آینده است. تکیه

دانند که کنند، سقوط با سَر است. قدرت به هر قیمت مرام چپ نیست. آنها میمی

خواهند طرحی نو دراندازند. برای پیروزی در مبارزه به هر اقدام شایسته و می

یا  تهکند ولو اینکه این گفمتوسل شوند. هدف وسیله را توجیه نمی ای نبایدناشایسته

کنم دروغ مکرری ام و فکر میخالف آن منتسب به چه کسی باشد )که من خود ندیده

های جای خود، لیبرالهای افراطی که بهاست که از فرط تکرار باور شده است.( راست

هایی ام چپکنند. و دیدهمتهم می ، حتی مردم عادی هم، چپ را به چنین باوری«چپ»

ها نمونه از توان دهکنند. میرا توجیه میها آنرا که از روی تعصِب دفاع از شخصیت

کند طور نیست. هدف وسیله را توجیه نمیها در ردّ این سخن آورد. نه اینکالسیک

 را گفته یا نگفته باشد!که چه کسی آننظر از اینصرف
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نامی» فدرونفف noonomy« )نو ـــرگیی ب که س ـــت  بدیعی اس ید و  جد ( مفهوم 

(Sergei Bodrunov اقتصــاددان مارکســیســترنهادگرای روســی و همکارانش در )

یرات ثنگری این تحوالت و تأدهرابطه با تحوالت عظیم و سریع تکنولوژیک کنونی و آین

نده یها بر جامعهآن ـــر، طرح  یآی ندکردهبش جدید از ترکیب دو واژه  ی. این واژها

نانی نوس ) با دو معنیِ دانش و هوش، و نفمفس )noosیو  )nomos)  ،به معنی نظم

ن برای آ« بنیاد-دانش نظامِ»قانون و شیوه، ساخته شده است. در فارسی شاید معادل 

شد. این مفهوم از مفاهیم متعددی که تاکنون در من سب با سریع و  یزمینها تحوالت 

آوری که تحوالت تکنولوژیک اطالعاتیرارتباطاتی تحت عنوان اقتصاد دیجیتال، سرسام

صاد پالتفرمی، و امثال آن صاد گیگ، اقت صهها پدید آورده، فراتر میاقت  هایرود، و عر

ها سخت و در مواردی آن یکه هضم و پذیرش همهکند تری را طرح میوسیعنظری 

هترِ ها برای درک بی این نظریهبسیار پرمسئله است. اما آشنایی و تفکر و تعمق درباره

 رسد.نظر میهآنچه که در زمان ما در حال رخ دادن است، ضروری ب

ـــریع تکنولوژیک، نظریه ن نیزدرحال تکویافراطی های همراه با تغییر و تحوالت س

سو، طرفداران ابوده ( قرار دارند که cyber-utopia« )سایبری شهرآرمان»ند. از یک 

بینانه اینترنتِ را که گویا قادر است با دموکراتیزه کردن دسترسی به خوشدلیِ سادهبا 

سازد،  ستمگران رها  ستمِ  سان را از  سوی دیگر بخش میرهاییاطالعات، ان دانند. در 

گریِ جانبهیک( را داریم که با Cyber-dystopia« )ایبریسـ شـهرویران»طرفداران 

ــلطهند که اینترنتِ ابدبینانه برآن ــتر وهرچه گر، بشــریت را تحت کنترل س تحتِ  بیش

 در های دیگری نیزدهد. افراطگران قرار میســـلطهدایمی  (Surveillance)مراقبت 

تغییرات حاضر را صوری ی برخمیهنان، روبرو هستیم؛ هممیان نیروهای چپ، از جمله 

بینند، و نمی ۱۹قرن ی نیمهداری داری امروز و سرمایهبینند، و تفاوتی بین سرمایهمی

ست و  صادق ا شرایط امروز  معتقدند که همان درکِ گذشته و متونِ قدیم کماکان در 

ـــرمایهنیازی برای بازنگری نظری وجود ندارد. در مقابل پاره  داری امروز راای دیگر س

ـــداقی بینند، که از نظر آنها دیگر نه نظریهچنان متفاوت میآن ی ارزش مارکس مص

  های سیاسیرطبقاتیِ مارکسی.دارد، و نه دیدگاه

تحلیلِ  یزمینه، شاهدِ دو رویداد جداگانه در ۲۰۲۰در روزهای پایانی سالِ ویرانگرِ 

ـــرمایه ـــترک بینکنفرانس مبرگزاری داریِ دیجیتال بودیم؛ اول تحوالتِ س  المللیش
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 یسالنامه یشمارهترین تازهدر سن پترزبورگ روسیه، و دوم انتشار  ۱«تکوین نونامی»

ستر ست رجی شالی سرمایه» تحت عنوان سو سوی  با آن که در  ۲.«داری دیجیتالفرا

یات این دو رویداد نیســت، به بعضــی مطالب ئحاضــر امکان پرداختن به جز ینوشــته

 د.شواشاره می آنتر مهم

 ، سن پترزبورگ«تکوین نونامی»المللی کنفرانس بین

ـــال  ۴تا  ۲در تاریخ  ـــامبر س ـــترک بین۲۰۲۰دس تکوینِ »المللی ، کنفرانس مش

ستیتو توسعه« نونامی ف،  یاز سوی ان صنعتی ویته، دانشگاه مسکو، دانشگاه لومونوسف

سیه، و کنگره یجامعه صاد آزاد رو شی، علوم و تکنو یاقت سن کارکنان آموز لوژی، در 

ــه روز ــد. در س ــکل مجازی هکنفرانس که باین  پترزبورگ برگزار ش خاطر کرونا به ش

ــد، بیش از گزار میبر ــد.  ۵۰ش ــفانه مقاله ارائه ش ــائل فنی تعدادی هبمتأس خاطر مس

 ای اطالعات مربوط به کنفرانسم به کنفرانس وصل شویم، اما پارهیازجمله من نتوانست

 است.  بودرونفف را دریافت کردیم که موضوع این مرور مختصرهای نوشته و مخصوصاً

یک کتاب  یکماکان محدود اســت، از مجموعه« نونامی»اطالعات در مورد مفهوم 

شده، به سم نونامیویژه کتابِ و چند مقاله که به زبان انگلیسی ترجمه  ینار که مبنای 

توان چنین برداشت می 3ه،در دانشگاه کمبریج بود« مارکس در عصرِ فناوریِ پیشرفته»

ـــت ک یوقفهکرد که بفدرونفف با تأکید بر تغییر و تحوالتِ بی ه تکنولوژیک، معتقد اس

ش ، و تالاستدر جهتِ یک تغییر کیفی در حال گذر بوده کمّی مجموعه این تغییرات 

ــویری از جامعهمی ــتهی آینده بهکند تص ــت دهد. در یکی از نوش گوید، هایش میدس

سان با  یبینی کرده بود که همراه با توسعهپیشمارکس  تن از فرارف»نیروهای مولد، ان

صل برای آن خلق ، دل«های تولید مادیمحدوده شد که در ا شغولِ فعالیتی خواهد  م
                                                      
۱ Joint International Congress “SPEC-PSE – 2020”, Genesis of Noonomy: Scientific 

and Technological Advance, Diffusion of Property, Socialization of Society, 

Solidarism, St. Petersburg, S.Y. Witte Institute of New Industrial Development. 

۲ Leo Panitch, Greg Albo, eds. Socialist Register, vol. 57, 2021. Beyond Digital 

Capitalism. 

3 Sergey Bodrunov, (2018), Noonomy, English Version, for Seminar, “Marx in a high 

technology era: globalization, capital, and class”, October 26-27, 2018, Cambridge. 
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و ارضـای نیازهای غیراقتصـادی. سـمیر امین در مورد « خالقیت»شـده بوده؛ ییعنی  

فدرونفف  ید، میب عفوقدرکِ ظریف و »گو ندِ ال ـــودم فدرونففاده س تاریخی،  ب از تحوالت 

ــنی از ایده ــیار روش ــویر بس ــم، بهتص عنوان ی مارکس در مورد گذارِ آینده به کمونیس

 «دهد.اجتماعی، ارائه می یی باالتر توسعهمرحله

ای خود تشــریح صــفحه 3۸۴در کتاب  بفدرونففی نونامی که خالصــه کردن نظریه

های مختلف و کند از نظریهرو که او ســعی میآنویژه ازای نیســت، بهکرده، کار ســاده

سنتزی ارائه دهد. با آن که  ضاد،  ست یا می بفدرونففگاه مت نگار آیندهگوید که فیوچری

ست، اما عمده ست که جامعهتوجه ینی ساختاری ا تمدن »قول او هآینده یا ب یاش به 

اکنون فرا رســـیده همآینده  نظر او بخشـــی ازهخود خواهد گرفت، و حتی بهب« آینده

ست.  شاره میاو ا شتر ا شتر و بی -Knowledge« )بَر -دانش»کند که تولید مادی بی

intensiveآید و شــود، و ســلســله تغییراتی که در این راه به وجود می( شــده و می

دهد. برای شـــود، نقشِ عوامل مادی در تولید را بیش از پیش کاهش میتر میمتراکم

 ۸ر۴کند که در مورد تلفن همراه اَپِل آی فون، بخش مادی تولید تنها ه مینمونه اشـار

شــود. )جالب آن که همین حدود پنج تولید تلفن را شــامل می یدرصــد کل هزینه

کشور جهان را  ۴۵شرکت در  ۲۰۰ی عظیم که بیش از عرضه یدرصد در یک زنجیره

سط کادر تخگیرد، تولید میدربر می صی اَپل در کالیفرنیا طراحی شود، و مابقی تو ص

ضافه میمی ست که فعالیت ذهنی شود.( ا کند که افزایش نقشِ دانش به آن معنی نی

این روند،  یشـــود، بلکه بدان معنی اســـت که با ادامهجایگزین تولید مادی می تماماً

مراتب از سهم مادی آن فزونی بهبرِ در تولید  -رسد که سهمِ بخش دانشزمانی فرا می

کند که میاضـافه شـود. او گیرد، و دانش و نه منابع مادی منبع اصـلی توسـعه میمی

سلط به دانش نقش « مهارت» د. به کنای در موقعیت اجتماعی ایفا میکنندهتعیینو ت

ــادی ازجمله ارزش، نه چندان دور مقوله یدرآینده بفدرونففادعای  های حقوقی و اقتص

رسد دهند، و زمانی فرا میو اهمیت خود را از دست میتدریج نقش همالکیت، و پول، ب

رود. در شــود، کنار میاجتماعی که امروز اقتصــاد نامیده می یاز حوزه که انســان کالً

 «روابط تولیدی»پذیرد، و شکل خودکار انجام میهبعمدتاً آینده، امور تولیدی  یجامعه

 .کندتغییر می ، و نیز فرهنگ مصرفی
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سانی انتهایی ندارد، اما تأکید او بر  یم کارگیریِ این توانِ عظبهاین است که توان ان

ـــت. می ـــمندانهبه تغییرات درنهادهای اجتماعی نیازمند اس  یگوید که فعالیت هوش

ترین عامل تحولِ تمدن، جامعه، و کننده( تعیینHomo noosus) مداردانش انســانِ

تمدن صنعتی جدید، نه با فرمان دولتی  های طبیعت خواهد بود. به نظر اوحتی فرایند

شکل می سطح جامعه  سانبا گیرد، نه از باال، که در  توانند های امروزی که تنها میان

یک ملت و کشــور  یهدر محدودصــرفاً  نه این روندِ توســعه را تند و یا کند کنند، و

ـــورت می مدن همکاریص جامعههای بینگیرد. این ت هادهای  مدالمللی و ن نی را ی 

 طلبد. می

حدّ ـــدت و  بهبه نظر او ش یک از تِ این تحوالت کیفی  که هیچ  ـــت  حدی اس

ها و نشان دادنِ اجتماعی امروز قادر به توضیح و تحلیل دقیق آن-های اقتصادینظریه

ستند. رفت از بحرانراهِ برون شکالت امروزی نی گوید منطق عقالنیت بازار میاو ها و م

 ند. ک ی واقعی بشر را ارضاهایط زیست انجامیده و نتوانسته نیازتنها به نابودسازی مح

د کنکند، اما سعی میمارکسی شروع می یاز دیدگاه بفدرونففآنچه که واضح است، 

پارهاز آن که  ـــادی و اجتماعی را که در ای نظریهفراتر رود، و در این راه  های اقتص

 گیرد. اوکار مینتقادات و اصالحاتی بههای اخیر در غرب مطرح بوده، با تغییرات، ادهه

ست  سخت به درک نادر صاداز یک طرف  سیک حمله میاقت ز گکند که هردانان نوکال

شتند، و از سوی دیگر به مارکسیست رد گیایراد می« ارتدکس»های درک درستی ندا

های گذشته کاری نکرده و چیزی به دیدِ مارکسی اضافه نکردند. از که جز تکرار حرف

ـــتفاده کرده، چنین برمی یدر نظریهوی جموعه مفاهیمی که م آید که این خود اس

ـــادینه –( Institutionalismها عبارتند از نهادگرایی )نظریه -تنها نهادهای اقتص

ـــرکت ها، خانواده، بلکه نهادهای حقوقی، اخالقی، ها، اتحادیهاجتماعی نظیر دولت، ش

ـــتی زی -هـای روانیعـادات و غیره، و جنبـه ـــنعتی  یجـامعـه ی؛ نظریـه--س ص

(Industrial Societyعه جام نده ی(،  کاربردِ فزای تأثر از  ید انبوه م  یمبتنی بر تول

ــنعتی پیعلوم و تکنولوژی، انقالب های زندگیِ اجتماعی درپی که تمامی جنبههای ص

(، Post-Industrial Societyپســاصــنعتی ) یدهد؛ جامعهقرار می تأثیررا تحت 
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ـــتری از ای که علم و دانش نقش تعیینعهجام کننده دارد و بخش خدمات ثروت بیش

 .ساالرفنای است اطالعاتی و کند، و جامعهبخش صنعت خلق می

هســتیم، « صــنعتیِ نوینِ دوم یجامعه»اشــاره دارد که ما در حال ورود به وی 

سهمِ بهای که دانش جامعه صر مادی تولید،  سبت عنا د فرایند تولی بیشتری درهرچه ن

ستههمیابد؛ تولید، علوم، و آموزش بهمی  ی ابداعات تکنولوژیکشوند؛ چرخهتر میپیو

نعتی تنها در تولید صشود؛ و گسترش، پراکنِش و کاربردِ ابداعات نهتر میکوتاه و کوتاه

ـــدت می یهای اجتماعی و زندگی روزمرهو خدمات، بلکه در فرایند گیرد؛ مردم، ش

شدن صنعتی»و... از این رو، معتقد است که ؛ یابدان در تولید مادی کاهش مینقش انس

ترین ستون آن دیجیتالیزه شدن فزاینده در حال شکل گرفتن است که مهم« جدیدی

ات شــگرفی در ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعی کشــورهای تأثیراســت، و این روند 

کند که با کاهش حرکت میط در جهتی یاین شــرا یمختلف خواهد داشــت. مجموعه

کنند، و زمان میمعاش تری صــرف کســب نقش انســان در تولید مادی، افراد وقت کم

کند یتأکید ماو فردی و خالقیت و تفریح خواهند داشت. البته  یبیشتری برای توسعه

آورند، و رسیدن به تمدن خود برای انسان خوشبختی نمیهکه تکنولوژی و علوم خودب

 ۱اول به توسعه و تحول خودِ انسان نیازمند است. یلهجدید در وه

ـــت که در کلیاتِ خود، این دیدگاه هم جهت با دید تحول مادی تاریخ  بحثی نیس

ـــت. مارکس و انگلس از همان آغاز از جمله در ، بر اهمیت تحول ایدئولوژی آلمانی اس

ند. مثالً ـــت ید داش تأک ماعی  ید در تحوالت اجت یل تول ـــا در این اثر  تکنولوژی و وس

سان تنها در جهان واقعی و »خوانیم که می سایل بحث رهایی ان ست؛ و واقعی ممکن ا

ریسی، و سرواژ بدون کشاورزیِ پیشرفته از بین اشین نخبردگی بدون ماشین بخار و م

تأکید میدر همان« نخواهند رفت. ـــود که جا نیز  با »ش ندازه و  به ا مادام که مردم 

شند، رها نخواهند بود. نوشیدنیکیفیت کافی غذا،  شته با  'رهایی'، مسکن، و لباس ندا

، کشاورزی...یبه وجود ی صنعت، تجارتیک عمل تاریخی و نه ذهنی است، و با توسعه

                                                      
۱ Vladimir Plotnikov, “Review of the Book ‘Noonomy’ by Sergey Bodrunov”, 

Global Journal of Archeology and Anthropology, Vol. 9, No. 4, June 2019. P. 101. 

file:///D:/downloads/ایدئولوژی%20آلمانی,%20https:/www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf
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ــهمارکس در  ۱«آید .می ــاد بین بنیان تولید بورژوایی )ارزش  گروندریس در مبحث تض

شاره میماشین یعنوان معیار آن( و توسعهبه  کند که کارآالت، مشخصا به شرایطی ا

گهبان و ن»عنوان نیســت، بلکه انســان بیشــتر به« جزئی از فرایند تولید»دیگر چندان 

در جای دیگر نیز در همین اثر، در مبحث  ۲شود.ی این فرایند ظاهر می«کنندهتنظیم

 یزمان آزاد، یعنی زمانی برای توســعه»تضــاد بین زمان آزاد و زمان کار، مارکس به 

شاره می« کامل فرد شت»ی از جامعه، ئعنوان جزدی که بهکند؛ فرا ی شدهدانشِ انبا

رَش دارد.« جامعه ، که «ســرعتِ ارتباطات» تأثیرمارکس در گروندریســه از  3را در ســَ

ــت نیز صــحبت به میان مییکی از مهم ــاید هم اگر ترین واقعیات امروز ما اس آورد. ش

نوشــت، آورد، میبه روی کاغذ می مویکبیســتهای خود را در قرن یادداشــتمارکس 

ــرمایه ها و الگوریتم از بین نخواهد رفت! داری بدون اینترنت و تلفن همراه و پالتفرمس

دی و های ماوجه به معنی دترمینیســـمِ تکنولوژیک نیســـت، بلکه به زمینههیچاین به

شاره دارد که تحوالت تکنولوژیک را به وجود می صادی و اجتماعی ا آورد، و شرایط اقت

 شود.سازِ تحوالت ساختاری میها خود زمینهآن تکنولوژیکاربرد 

ــرورت نظریه های جدید برای درک تحوالت عظیم جهان امروز، پردازیتأکید بر ض

ویکم، بسـیار ارزشـمند اسـت. در این واقعیت بیسـتداری قرن و تحلیل نظام سـرمایه

یدگی یل پیچ که تحل یدی نیســـت  یای امروز نوعی ترد یآمیزش های دن ها را هنظر

ـــا نیکفر نیز در مقالهنکته –کند ناپذیر میاجتناب ـــت عزیز محمدرض  یای که دوس

ـــتن، تعلقتعلق» ـــتنداش هایی از کند، و من هم قبالً در مورد جنبهعنوان می ۴«نداش

، –ام ردهکها، و مارکسیسم بر آن تأکید سیاسی، متدولوژیِ تئوری سیستم لیبرالیسمِ
                                                      

 ایدئولوژی آلمانی:۱ 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideol

ogy.pdf 
 ۲۹۷ی فارسی پرویز بابائی، نشر چشمه، ص ترجمه

 گروندریسه، ۲ 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch14.htm  

 ۷۱۲جا، ص همان3 

۴ https://pecritique.com/2021/01/08/تعلق-داشتن،-تعلق-نداشتن-محمدرضا-نیکفر/ 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch14.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch14.htm
https://pecritique.com/2021/01/08/تعلق-داشتن،-تعلق-نداشتن-محمدرضا-نیکفر/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf
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توان در این ها را میهای آنها و چه جنبهاما بحث بر ســر این اســت که کدام نظریه

درستی و با دقت فراوان به تحوالت به بفدرونففی علمی به کار گرفت. تحلیل و مشاهده

سان راتکنولوژیکی که می سازد می تواند ان های زمینهپردازد، اما پیشنهایتاً آزاد و رها 

مورد نظرش روشن نیست. به نظر من « تمدن جدید»سیاسی و چگونگی دستیابی به 

ــته بفدرونفف ــم را حفظ کرده و و همکارانش در التقاط خود، تنها پوس ــیس ای از مارکس

 اند. ی مرکزی آن را تا حد زیادی کنار گذاشتههسته

ی زمان آزاد و فراغت و اهمیت آن در اعتالی همان جایی که دربارهمارکس در 

کند، بر این نکته تأکید دارد که این زمانِ آزاد توانِ ذهنی و خالقیت انسان صحبت می

سرمایه»یا زمان فراغت  ست که می« داریتنها با پایان روابط مالکیت  زاد آ تواند واقعاًا

خودی هداری نیز بپایان روابط مالکیت ســـرمایه ۱.افزایی باشـــدارزشو عاری از تولید 

صورت نمی سی فراوانی دارد، که در جاهای دیگر به زمینهپیشپذیرد و خود  سیا های 

اتی ی طبقمشخصی به تحلیل طبقاتی و مبارزه یام. در بحث نونامی اشارهآن پرداخته

سرمایه، و مالکیت و کنترل شود. رابطهدیده نمی دومی بر اولی چندان ی تکنولوژی و 

ست. با آن که  شن نی  یخوبی بر حضور انحصارات بزرگ و قدرت فزایندهبه بفدرونففرو

ویژه در بخش دیجیتال واقف اســت، از های تولید و خدمات، بهها در تمامی عرصــهآن

آورد. بدون تردید در تأکید او ( مالکیت صــحبت به میان میdiffusion« )پراکَنِش»

ـــاحبان این مهارت« هامهارت»ی ایندهبر اهمیت فز ـــانها، یعنی و ص ـــص ، متخص

ــمندان و اهل علم، فراموش می ــاحبان مهارتاندیش ــود که این ص جای آن که هها بش

، انمالکشــوند، کارمندان و حقوق بگیرانِ « مالکیت»بانفوذتر از صــاحبان یا  راز و تهم

ــایل تولیدند، هســتند. تأکید  حذف او در کاهش و نهایتاًدرپی های پیکه صــاحب وس

قاالت بین  قل و انت به ن مادی،  ید  ندِ تول کار از فرای کار»نیروی  و نیز وجود « انواع 

حاضــر به آن پرداخته خواهد شــد،  ی، که در بخش دوم نوشــته«بازتولیدی»کارهای 

را حائز اهمیت  بفدرونففتوجه است. اما آنچه که مفهوم نونامی و کار توجه و شاید کمبی

ـــازد، تالش او و می هایی اســـت که بتواند از اش از دیگران برای یافتن نظریهدعوتس

 سوی دنیای دیگری را ممکن سازد. هشرایط بحرانی و مخرب امروز گذر کند و حرکت ب

                                                      

 ۷۱۲گروندریسه، همانجا، ص ۱ 
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 لداری دیجیتاسوشالیست رجیستر، فراسوی سرمایه

سیار آأکه با ت -- ۲۰۲۱، سال ۵۷ یشماره در سوشالیست رجیستر خرین سف ب

ست و همکارم زنده ستهویرایشِ دو ست بود که  ییاد لیو پانیچ، متفکر برج سی ه بمارک

صله شار یفا ستانی که به آن، چند روز از انت رمان خاطر دبر اثر ابتال به کرونا در بیمار

ــت  ــتری بود، درگذش ــرطان در آن بس ــه ۱۷مجموع  --س های مختلف مقاله در عرص

ــرمای ــی از کاربرد فزایندههمربوط به تحوالت اخیر س ژیِ تکنولو یداری و تغییرات ناش

ــتاران )پانیچ و اســت دیجیتال و شــدت گرفتن آن در دوران کرونا، ارائه شــده . ویراس

شاره می شگفتار ا کنند که این مجموعه با توجه به این که تکنولوژی گِرِگ اَلبو( در پی

ـــرمایهناپذیری از ویرانگریِ بادیجیتال تا چه حد بخش جدایی ـــده، با زار س داری ش

شــود که کند. اشــاره میســایبری مقابله می شــهری آرماناندیشــانههای ســادهدیدگاه

های عظیم داری، حتی در شـــرایط بحران عمیق جهانی، در شـــرکتســـرمایهایی پوی

ــرفته  ــازمان و تغییر دادنِ « تِک-های»فناوری پیش  هاتننهنهفته که در حال تجدیدس

ا زندگی کردنِ م یارتباطات، کار و مصـرف، بلکه در واقع تغییر نحوه برقراری یشـیوه

شت و  یبه این دلیل که همه بوده و هستند. اما دقیقاً این تحوالت در قالبِ منطقِ انبا

دارانه، صــورت داری، و از طریق بازتولیدِ روابط اجتماعیِ ســرمایهاســتثمار ســرمایه

ی آورد. نمونهجدیدی را نیز با خود به همراه میهای خِرَدیها و بیپذیرد، تناقضمی

سرمایهوقفهرحمانه و تالشِ بیبارز آن رقابت بی شیدن ی  سرعت بخ های بزرگ برای 

شتر و کاهش چند  سریعهزارمِ ثانیهیکبی ان تر از رقیبی انتقال اطالعات برای فروشِ 

که کم حالی  مادگی برامتمرکز بوده، در  به لزوم آ یدادی ترین توجهی  با رو له  قاب ی م

ی که قبل از این رویداد، همه. جالب آناست کرونا در کار نبودهگیرِ عالممانند ویروس 

صادی مخالف بودند، اما  یداری با هر گونه مداخلهسرمایههای بنگاه دولت در امور اقت

رسانی ها برای کمکسریع دولت یبعد از شیوع سریع و سراسری آن خواهان مداخله

ـــ ـــحانه، اگر در کار نبود، کل نظام فرو کمک؛ دندش ندیِ مفتض هایی که به رغم کف

 ریخت. می

لهاز مهم قا ماره، م ـــ قاالت این ش تهترین م ـــ ـــوال هیوز، از برجس ترین ی اورس

صهنظریه ست در عر سی ضع مفهوم پردازان مارک ی تحلیلِ کار در دوران دیجیتال و وا
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ـــا» ـــت. هیوز« برتاریایس کردنِ گردباد: دیجیتالیزه کردن، تجدید درو»ی در مقاله اس

سیج در بحران کووید ی تغییرات قبلی تغییر و تحوالتی را که در ادامه ۱،«سازمان، و ب

شریح می صورت گرفته، با تیزبینی خاص خود ت ند. در کدر فرایندِ کار در دوران کرونا 

ــلیاین مقاله که دنباله ــر « کار»الت ی تغییر و تحواش در زمینهی کارهای اص در عص

سام سر شد  شت، به تداومِ ر شاره خواهم دا ست و در زیر به آن ا ضر ا صاد حا آورِ اقت

قبل از کرونا و در دوران کرونا اشاره  یگذشته یهای بحرانی دههرغم سالدیجیتال به

درصد اقتصاد جهان  3۰دهد که حدود ها نشان میکند که تخمینشود، و طرح میمی

شکل مجازی با  --« کارِ پالتفرمی»فرمِ آنالین خواهد بود، و از طریق پالت کاری که به 

او دهد. ســرعت به گســترش خود ادامه میبه –شــود اســتفاده از ابزار آنالین انجام می

ـــکل ازجمله به قطب بندی جدیدی در نیروی کار در بازار کار جهانی که از قبل ش

شا شده، ا شدید  در  هایی کهبندی بین آنکند؛ قطبره میگرفته، اما در بحران کرونا ت

ها که ، و آن«(ســاکن)»کنند خود پشــت کامپیوترشــان کار می یهای پراکندهخانه

تحصیل عمدتاً گروه اول که «(. متحرک)»دهند، های فیزیکی را ارائه میخدمات و کاال

ن د معیاند، شغل و در آمسفیدپوستو یدر کشورهای غربی  عمدتاً  کرده، حقوق بگیر

ـــتان و رنگینعمدتاً دارند، اما گروه دوم،  ـــراثباتبیپوس مخاطره، یط پرکارند و در ش

ـــی را به گروه اول و دیگران ارائه می ـــاس ـــته تحت خدمات اس دهند. اما هر دو دس

ا ها رها هر عمل آنها قرار دارند، و الگوریتمها، و مراقبتبازبینیها، ترین کنترلشــدید

ند؛ و لهزیر نظر دار قا که در م کار دیگر در همین  یاقعیتی  با دو هم چه  هوگو رادی

  ۲شود.تشریح می« تیلوریسمِ دیجیتال»مجموعه تحت عنوان 

شاره می سیهیوز ا شان میکند که برر دهند که اکثر این های خودش و دیگران ن

ست رفتنِ فزایندهکار ست، که با از د سومِ این نیروی کار ا ی ها، کارهای دوم و حتی 

عالوه بر بهها را انجام دهند. ترین دستمزد و حقوق، آنکمهای دائمی، حاضرند با شغل

کند که چون کارِ آنالین در ســطح جهانی و از راه دور انجام مهم تأکید می یاین نکته

                                                      
۱ Ursula Huws, (2021), “‘Reaping the whirlwind: Digitalization, restructuring, and 

mobilization in the Covid crisis”, in Socialist Register, 2021. 

۲ Matthew Cole, Hugo Radice, and Charles Umney, (2021), The Political Economy 

of Datafication and Work: A New Digital Taylorism, Socialist Register, 2021. 
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سطح محلی و حتی می شغل دیگر نه در  گیرد، رقابت برای کارگران در یافتنِ و حفظِ 

س سرمایهملی، بلکه جهانی ا شکر جهانی کار، دار با دسترسی به این مجموعهت، و  ی ل

د. کنجا منتقل میآنتر باشد، کار را به کمهای نیروی کار کم و هر جا که مزد و هزینه

صورت می شرایطی  سندهو این در  گری دی یمقاله یگیرد که به قول برایان پالمر، نوی

یان تغییرات عظیم ت عه، در جر بهدر همین مجمو یک و  نا، کنولوژ ویژه در دوران کرو

ــتراحت، یزمان  »و « زمانِ کار»مفهوم  ــب، یزمان  کار و اس ــیم متداولِ روز و ش تقس

)الزم به توضــیح اســت که با آن که  ۱«.درهم ریخته اســت خصــوصــی و عمومی کامالً

ملیتی همیشــه از طریق ی چندهاها امر جدیدی نیســت و شــرکت«ســپاریبرون»

یه ما ـــر ـــتقیم چنین کرده و مییگذارس ـــترک و مس فاوِت های مش ما ت ند، ا کن

ـــپاربرون ـــرمایهیِس ـــت که س دار خارجی نیازی به های کارهای مجازی در این اس

ندارد، و هر شــرکتی در هر کشــوری که بتواند با « میزبان»ی در کشــور گذارســرمایه

ستفاده از نیروی کار و امکاناتِ محلی اطالعات و داده تر پردازش سریعتر و نارزاها را ا

تری در جای دیگر، کار به ارزانشــود، و با پیدا شــدن رقیبِ کند، کار به آن واگذار می

 شود.( جا منتقل میآن

با این حال هیچ یک از نویســندگان این مجموعه این تغییر و تحوالت را نه مبتنی 

ــاس روابط اجتماعی که ــم تکنولوژیک، بلکه بر اس ها در تکنولوژی بر جبر و دترمینیس

ـــعه می ـــوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار مییابند و به کار گرفته میآن توس دهند. ش

رغم بهعالوه طرف. بهها نه خودمختارند، و نه بیشــود که تکنولوژیتأکید میهمچنین 

ــرمایه به ارمغان آورده، و تمام امکاناتی که کنترل ــینی و تکنولوژیک برای س های ماش

های همگانی به تکنولوژی راکنده شدن کار و نیروی کار، صِرف دسترسیِ تقریباًرغمِ پبه

ــرورت ــیع دیجیتال که از ض ــت، امکانات وس ــانیاطالعهای مدیریت دیجیتال اس ، رس

 یی و بســیج را نیز فراهم آورده، و شــرایط جدیدی را برای مبارزات طبقهدهســازمان

 ها به وجود آورده است.کارگر و سوسیالیست

                                                      
۱ Bryan D. Palmer, (2021), “The Time of our Lives: Reflections on Work and 

Capitalist Temporality”, Socialist Register, 2021. 
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 بودن محصوالت مجازی و انواع کار« کاال»

ست که این تغییرات  شدتی که دارند، تأییدکننده و بهتأکید بر این ا رغم حدت و 

رین تاورسوال هیوز مشخصزمینه اند. در این داریسرمایهتکامل نه نافیِ درکِ مارکسیِ 

زمست به دیگر کند. به قول خودش برای درک بهتر این موضوع البرخوردها را ارائه می

 یجمله در مقالهازرجوع شود. سوشالیست رجیستر های قبلیِ های او در شمارهنوشته

سطوره» صادِ بی وزندنیای مادی: ا خالف که بر بر این دید تکیه دارد تلویحاً ۱،«ی اقت

صور آن سانی که به ت ست که ب« کاال»ها ک سنگینی ا شیئ  روی  قول پانیچ اگرهفقط 

د، و کنردتان خواهد گرفت، بر کاال بودن محصـــوالتِ مجازی تأکید میفتد دپایتان بی

سایبری»ضرورتِ  ضای  مادیِ دنیایِ اجزای کردنِ مرئی »، و «جسمیت بخشیدن به ف

ـــان می« مجازی ما یکی از مهمرا نش ـــتهدهد. ا بازتولید » یهای او مقالهترین نوش

که تأکید اصـــلی مقاله  اســـت. با آن ۲«یکموقرن بیســـتداری اجتماعی در ســـرمایه

شـــدن کار خانگی اســـت، هیوز به انواع کار که در طول تاریخ شـــدن و بازاریکاالیی

شده، و این سرمایه ضرورت از نوعی به نوع دیگر تبدیل  سته به  داری تکوین یافته، و ب

ـــه کارهای جدیدی را خلق کرده و  عات جدید، همیش عات و اخترا بدا واقعیت که ا

، «دمولکار غیر»و « کار مولد»از مفاهیم کند. هیوز با استفاده ره میجانشین کرده، اشا

یدی»که دومی را  باز تول فاهیم می« کارِ  مد، و م خت»نا کار »و « شـــدهکار پردا

 :کند، شش نوع کار را مطرح می«نشدهپرداخت

 ـــده در خانواده و کامیونیتی کار پرداخت ـــتی برای بازتولید  –نش کار معیش

 اجتماعی:

افت، و ی غذا و نظی ارزش مصــرفی، به بازتولید فیزیکی، تهیهنوع کارِ تولیدکنندهاین 

کار پرداخت ـــت. این  ـــده هم مینیز آموزش تکلم و غیره اس ند نش و « کار آزاد»توا

 داری هم وجود داشته.داوطلبانه و هم کارِ اجباری باشد. قبل از سرمایه

                                                      
۱ Ursula Huws, (1999), “Material World: the Myth of Weightless Economy”, 

Socialist Register, 1999. 

۲ Ursula Huws, (2020), “Social Reproduction in the Twenty-First Century 

capitalism”, Socialist Register, 2020. 
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 کارِ خدمه: –رعه شده در خانه یا مزکار خدماتی خصوصی پرداخت 

سط خدمه ست که تو ستخدامکاری ا شده شود، و با آن که پرداختشده انجام میی ا

ضافی تولید نمی ست، ارزش ا سرمایها صرفی دارد. قبل از  داری هم کند و تنها ارزش م

 وجود داشته است.

 ـــی پرداخت ـــوص ـــرکتکار خدماتی خص ـــده برای ش کار خدماتی  –ها ش

 دارانه:سرمایه

های ها، شرکتها، هتلها، رستورانشده در مغازهکارگران و کارمندان استخدام کارهای

شرکتحمل به حساب « مولد»ها را نیز کار های نظافت کار و غیره، که هیوز آنونقل، 

 آورد.می

 شده: کارِ خدمات عمومیِ پرداخت 

 یر مولدند،کارهای خدمات عمومی و دولتی که به رغم آن که به نفع سرمایه هستند، غ

 اند.و تنها بازتولیدی

 انه:دارکار تولیدی سرمایه –های تولیدی صنعتی شده در شرکتکار پرداخت 

که مارکس بیشــترین توجه را به آن معطوف « مولد»کارِ تولید کاالیی برای بازار؛ کار 

 دی آن را به اَشکال مختلف از جمله کاربرکند که هزینهدار تالش میداشت، و سرمایه

 ی کار، کاهش دهد. آالت و تکنولوژی، و استفاده از ارتش ذخیرهی ماشینفزاینده

  کارِ مصرفی: –کار پرداخت نشده در خانه و کامیونیتی 

ست که کم سیار مهمی در تبدیل این کاری ا شده، با آن که نقش ب ترین توجه به آن 

ـــتثمارِ کارگرانِ  ـــدیدِ اس مولد دارد. این کارِ پرداخت کارِ بازتولیدی به کارِ مولد، و تش

شده سط کارگران مولد انجام مین ست که قبالً تو شد، و حال با کمک تکنولوژی ای ا

صرف کنندگان انجام می سط م سوپر مارکتتو سرویس در  سلف  ها، شود. از جمله 

ها. این کارها مســتقیما ارزش افزوده تی ام در بانک یخرید بلیت آنالین، اســتفاده از اِ
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سطیخلق نم ستثمار کارگران مولد تو ستقیم به ا  داران کمکسرمایه کنند، و غیر م

 کند.می

این  ۱توان یافت.(می ی من با هیوزمصــاحبه)توضــیحات بیشــتر همین مدل را در 

 دارانه(، ودارانه، و کار تولیدی سرمایهشش مقوله در دو نوعِ مولد )کار خدماتی سرمایه

تای آن  که دو یدی  باز تول هار نوعِ  ختچ مهپردا خد کار عمومی  یشـــده ) منزل و 

، تقسـیم اسـت نشـده )کار معیشـتی و کارِ مصـرفی(پرداختخدماتی(، و دوتای دیگر 

شد، هیشوند. همانمی شاره  سرمایهوز تأکید میطور که ا  نوعیهداری بکند که تاریخ 

 تاریخِ تبدیل نوعی از کار به نوعِ دیگر بوده است. 

اعضــای نشــده توســط پرداختبســیاری ازخدمات خانوارها که قبال به شــکل کار 

صاحبان حِرَف انجام می سط خدمه، و یا  شرکتخانواده، یا تو سط  های شد، حال تو

ــرمایه ــودداری انجام میس ــیاری از آنش ــتفاده از پالتفرم، که بس های آنالین ها با اس

وآمد و پذیرد؛ از خدمات نظافت تا پرســـتاری از کودک، تحویل غذا، رفتصـــورت می

ــی که قبالً ــیاری از کارهای خدماتیِ خصــوص ــت که بس ــیر اس یا  آموزش. در این مس

ــده بودند، و یا غیر مولد و بازتولیدی بودند، به کار موپرداخت ــدند. دونش  لد تبدیل ش

ضا، فرایندِ گسترش خدمات خصوصیِ مولد با روندِ مرتبط  هم در رابطه با عرضه و تقا

ــرفتهیکرا رقم زد. از  ــورهای پیش ــدن خدماتِ دولتِ رفاه در کش ــو با محدود ش  یس

سم، خدماتی که قبالًی روزافزونِ نوسلطه داری بر اثرسرمایه ضه لیبرالی  یبخاطر عر

ها سازیشده بودند، با خصوصی« زداییکاال»نوعی انی از سوی دولت بههمگ ورایگان 

صرف« کاالیی» ی به بخش خصوصی، مجدداًسپاربرونو یا  تحت  یشدند؛ )از ارزش م

ــرمایهکنترل دولت به ارزش ــا برای افزایی برای س ــدند.( این امر تقاض داران تبدیل ش

صی را افزایش داد، و با صو شهر خدمات رفاهی خ شد  ستمزدهایِ ر شینی، کاهش د ن

ی خارج از خانه توسط زن و شوهر، بر رشدِ این تقاضا شدهپرداختواقعی، ضرورت کار 

کاری، و ورود مهاجران، نیروی ثباتافزوده شد. از سوی دیگر، رشد سریع بیکاری و بی

                                                      

 داری، ی گذار از سرمایه، در مجموعهی سعید رهنما با اورسوال هیوزمصاحبه۱ 

 .۲۹۹-۲۹۷، ص ۱3۹۷انتشارات آگاه، چاپ سوم،  ترجمه پرویز صداقت،داری، گذار از سرمایهو سعید رهنما، 

https://pecritique.com/2015/10/19/درباره%E2%80%8Cی-گذار-از-سرمایه%E2%80%8Cداری-9-گفت%E2%80%8C
https://pecritique.com/2015/10/19/درباره%E2%80%8Cی-گذار-از-سرمایه%E2%80%8Cداری-9-گفت%E2%80%8C/
https://pecritique.com/2015/10/19/درباره%E2%80%8Cی-گذار-از-سرمایه%E2%80%8Cداری-9-گفت%E2%80%8C/
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ئه ارا« مولد» طوربهدارانی که این خدمات را کار عظیم و ارزانی را در اختیار ســـرمایه

داری با تشدید استثمار این های سرمایهدهند، قرار داده است. از آن جا که شرکتمی

ستند خدمات ارزانکارگران، می بورژوازی(، تری را از خدماتِ صاحبان حِرَف )خردهتوان

متوسط نیز پرولتریزه شده و به شکل کارگر ماهر  یارائه دهند، بسیاری از اقشار طبقه

ها قرار گرفتند. این خدمات یا خدمات فیزیکی هســـتند، و یا در خدمت این شـــرکت

ـــرکت –خدمات اطالعات  ـــتر این خدمات تحت محور. با ورود ش های پالتفرمی، بیش

ـــرمایه ئهکنترل و مدیریت از راه دور قرار گرفتند، و س این  یهای بزرگ نیز وارد ارا

شدند، که نمونه شرکت ۱ند.اها فراوانهای آنخدمات  قلمداد « کارفرما»ا خود را هاین 

مختلف، نوعی رانت یا به شــکل نرخ وکار کســبهای کنند، اما با اســتفاده از مدلنمی

صدی از کارفرما، یا کارگر، یا هر دو را دریافت می انه رحمکنند. رقابت بیثابت، و یا در

هنی ذها برکنار از افزایش فشــار به کارگران که البته حدِ جســمانی و بین این شــرکت

 . است علوم و تکنولوژی دیجیتال همراه بوده وقفهمحدودی دارد، با کاربرد بی

داری همیشــه با امواج ابداعات و کند که تاریخ ســرمایهدرســتی تأکید میهیوز به

ـــت. هر بحران  اختراعات، که کارها و کاالهای جدیدی را خلق کرده، همراه بوده اس

ـــرمایه ـــداری نیز با امواج تجدید س ـــازمان، ازمانس دهی همراه بوده، و هر تجدید س

ــعه ــوالت جدید فراهم آورده، و در همین  یتوس ــنایع جدیدی را برای تولید محص ص

 تنهانهد؛ یابفرایند است که تعداد کارگرانی که در تولیدِ مولد فعال هستند، افزایش می

ـــازند، کهایی که این کاالهای جدید را میها و کارخانهدر کارگاه  یه در کل زنجیرهس

ساس نتیجه میاو ایی. زافارزش شان میبر این ا د که دهگیرد که تمامی این تغییرات ن

سرمایهتمامیِ ویژگی ست، و بیش های  شریح کرد، کماکان معتبر ا داری که مارکس ت

 شوند. دارانه کشانده میاز پیش انواع کارها به طرف کارِ سرمایه

*** 

                                                      
۱ Cleaning (Housekeep, Helping, Task Rabbit); maintenance (Trust trader, Local 

House, Mybuilder…), Food delivery (UberEats, Deliveroo, Foodora…), Taxi service, 

(Uber, Lift…_), Childcare (Find a baby sitter…),Dog walking… etc. 
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 گیریجای نتیجهبه

باال به جنبههر د های متفاوت و مرتبطِ تغییر و تحوالت تکنولوژیک در و مبحث 

پردازند، و هر یک به درجات مختلف نقاط قدرت و ضــعف خود را عصــر دیجیتال می

 بنیاد راه درازی در پیش اســت. واضــح -نونامی یا نظام دانشی دارند. تا زمانِ ســلطه

اگر کنترلِ اجتماعیِ »اشاره شده،  ۱«کار در عصر دیجیتال»طور که در است که همان

لوژیک ی تکنواز توسعهدموکراتیک بر تکنولوژی و تولید حاکم بود، حتی همین سطح 

ا های انسانی ر"خالقیت"ر امروزی قادر بود کار روزانه را کوتاه کند و امکانات رشد دیگ

سیعی از جمعیت فعال فراهم کند، کار سخت را حذف کند، و حتی برای بخش و های 

اما امروزه کنترل تکنولوژی بیشــتر و « را کاهش دهد. "ی کار فکری و یدیفاصــله"

 شود. های غول پیکر متمرکز میبیشتر در دست شرکت

ــئله ــیار پیچیده یمس ــتبس ــر این اس ــمن آن که تحوالت  ی دنیای حاض که ض

ویژه در رابطه با تســهیل ای را بههای بســیار مهم و ســازندهتکنولوژی دیجیتال زمینه

ـــتثمار نســـبی و مطلق  ارتباطات برای نیروی کار و جریانات چپ فراهم آورده، اما اس

شدید کرده و  شیدهبیکاری و ثباتبینیروی کار را ت شدت بخ ست کاری را  ه . از هما

یروی کار را بیش از هر زمان دیگری پراکنده ســاخته و در بســیاری موارد کارِ تر نمهم

جمعی را به کارِ منفرد تبدیل ساخته است. کنترلِ خودکارِ مدیریت و صاحبان سرمایه 

بر کار کارگران و کارمندان به حدی رســـیده که فردریک تیلور حتی آرزوی آن را هم 

ها سرپرستو سرکارگرها در بسیاری موارد جای ها توانست داشته باشد. الگوریتمنمی

 تحت نظر دارند.  وقفهرا گرفته و رفتارها و بازده کاری کارگران و کارمندان را بی

ها اشاره دارد، برکنار از تشدید استثمار در کارهای خدماتی که اورسوال هیوز به آن

ا رسیده که عالوه بر در مورد کارهای تولیدی شدت و حدت کاربرد تکنولوژی تا به آنج

مکانیکی را نیز خلق نیمهروبات یا کارگر -ها، حال ســرمایه نوعی انســانها و روباتبات

سکلت بیرونی»بارز آن  یکرده. نمونه ست که روی بدنِ کارگر exoskeleton« )ا ( ا

سنگینشود و به او امکان میسوار می شتری جابدهد تا قطعات  سرعت بی جا هتر را با 

تری بتواند از بازوان و انگشـــتان خود اســـتفاده کند. این یا برای مدت طوالنی کند، و

                                                      
۱ https://pecritique.com/2016/12/18/کار-در-عصر-انقالب-دیجیتال-سعید-رهنما/ 

https://pecritique.com/2016/12/18/کار-در-عصر-انقلاب-دیجیتال-سعید-رهنما/
https://pecritique.com/2016/12/18/کار-در-عصر-انقلاب-دیجیتال-سعید-رهنما/
https://pecritique.com/2016/12/18/کار-در-عصر-انقلاب-دیجیتال-سعید-رهنما/
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سکلت بیرونی یا جلیقه ست مکانیکی یا ص ،مکانیکی، یا د سیاری  نایع هم اکنون در ب

سازی، و نیز در صنایع ساختمانی مورد سازی و کشتیساخت از جمله صنایع هواپیما

 شود، و پلی بین کارتولید می یوارد عرصه سرعت انواع مختلف آناستفاده است، و به

 رساند.یدی و روبات است و استثمار کارگر را به حد اعالی ممکن می

 

 
 !!یکیمکانمهیروبات، کارگرِ ن -انسان ،یرونیاسکلت ب« اِکسو اسکلتون»

ــعیتی که اتحادیه ــرایط و در وض ــورهایی که هنوز در این ش های کارگری در کش

ـــعف میی فعالیت دااجازه های بزرگ روند، و کارگرانی که قبالً در واحدرند، رو به ض

سط ِ کردند، حال در واحدصنعتی در کنار هم در یک محل کار می های کوچک و متو

اســاســی در چگونگی مقابله با قدرت  یاند، مســئلهعرضــه پراکنده یشــبکه و زنجیره

ی دهســازمانها و د، تحلیلروزافزونِ ســرمایه و مالکانِ تکنولوژی اســت. شــرایط جدی

طلبد.جدیدی را می



 



 

 

 
 اردشیر محصص

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 روشنفکر:

 ناسزای سیاسی و فرهنگی

 

 کارمسعود نقره
 

 

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


 روشنفکر: ناسزای سیاسی و فرهنگی 42 

از نوجوانی تا همین چند سال پیش درهمه جا و هرجا، در خانه، محله، دبیرستان، 

های ها و تشــکلرســتان و جمعی پزشــکی، مطب، درمانگاه، اتاق عمل، بیمادانشــکده

پزشکی، در انتشارات چکیده و کانون نویسندگان ایران، درسازمان فدائیان خلق ایران، 

ـــتم )میتبعید در آلمان و امریکا،  هرکس را می ـــتیم( بگوییم که بیخواس ط ربخواس

ند، نمیحرف می حالیش نیســــت، حرفز مد،  ند، میهای غیرواقعی میفه گفتم ز

ـــنفکری می» گفتیم(:)می ـــیکمی و روش فای ش ـــنفکره، حر با روش با نه، ولش کن  ز

 «  روشنفکربازی درمیاره و...

بعد متوجه شــدم، پیش از من و ما هم روشــنفکر)منورالفکر( در ایران، از هنگام  

تولد تا امروز، یعنی نزدیک به دو قرن،  ناسزای سیاسی و فرهنگی بوده و  روشنفکران 

شکال و انواع مختلف مورد تحقیر، سرزنش، تهدید اسالیانی دراز فحش خورده ند و به ا

ـــنفکران بدهکارهمگان بودهاند. در این کوتاهو تحدید قرارگرفته اند مدت تاریخی، روش

که در خوشی و ناخوشی مردم ی خویش. روشنفکران با آنحتی بدهکار بخشی ازپیکره

سهیم بوده شته و  ست و مورد  شاناند اما هرگز قدر و منزلتشرکت دا شده ا سته ن دان

 اند.سپاس و ستایش قرار نگرفته

شخصی  سی، فرهنگی و  سیا سزای  شنفکر»نا ی حس، عاطفه، های بدنهازداغ« رو

شتهی وامانده و عقب نگهفکر و اندیشه مان بوده است. نه فقط ی غالب بر میهنشدهدا

 هرروشنفکری موردفکر و کردار روشنفکری، حتی ظاهر و لباس پوشیدن به عنوان مظا

ست. کراوات،  ستهزا و طعنه و تحقیر و تحمیق قرارگرفته ا سباب خنده و ا سخر، و ا تم

شلوار )به صاً اطوی  صو شلوار و مخ شاپو، کت و  سخر گفته ویژه نوعی که بهکاله  تم

ــد خربوزه قام میمی ــیگار، نوع آرایش مو، بیش حجابی از کنه(، عینک، پیپ، چوب س

شد شنفکری  شاپو به لگن ادرار و مدفوع بچه عالیم رو شد، کاله  سار خر  ند. کراوات اف

شد، عینکی  شبیه  سور»ت شد آقا « جناب منورالفکر»و « پروف شنفکر  لقب گرفت و رو

ــبت هائی  -عینکی  ــد، و نس کون کرمکی، و آرایش و مرتب کردن مو فکلی خوانده ش

های از انجعفرخ»، «هوشــنگ خان»چون قرتی، ســوســول، فرنگی ماب، مســتفرنگ، 

ــته ــامی «فرنگ برگش ــفات و اس ــیر و... از ص ــت ش ــترمرغ، خری در پوس ، حراف، ش

 روشنفکران شدند. 
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اج و ای، ورّعمل، آدم کلیشهنشین، بینشین، برج عاجغرب زده، مزدور بیگانه، کافه

شا و کارهای قبیحه،  ساد و فح ستیزان و « اخالقبی»پفرگو، عامل ف شنفکر از دهان رو

ــت. در این میانه ه دربارهویژعوام به ــده اس ــی بیرون ریخته ش ــیاس ــنفکران س ی روش

ــم چنددهه» ــازان و فرهنگو فرهنگ« اخیر یلمپنیس ــق قدرتیس ها، ورزان  آن، عش

زده و دیکتاتورهای کوچک و بزرگ، کشکول کوشندگان سیاسی و فرهنگی ایدئولوژی

ستیزی در ایران را پرمالط شنفکر شنفکر بابی و بهایی در نگاه اند.تر کردهرو ، برخی، رو

آخوندها، مرشــدان کامل، پادشــاهان و ســالطین، مرادها و المذهب و ضــددین شــد. 

مخان صف شد بودند، وبفکم ، غالم و رعیت و مرید و بچهها و پیران که به دنبال افمت ِ  مر

 ند تااروشــنفکر را بیش از دیگران به ناســزایی ســیاســی، فرهنگی و مذهبی بَدَل کرده

 روشنگرانِ راه مردم به سوی رشد و تحول را سد کنند. 

هایی روشــنفکر را مســخره ی ســیاســی و فرهنگی، که دورهعنوان یک کوشــندهبه

ــمن انتقاد به خودم، درباره ــت انداختم، ض ــنفکری را دس ی این پدیده و کردم و روش

مکی م کروند، یعنی روشنفکرستیزی می نویسم که هم جبران مآفاتی کرده باشم و ه

 به شناختِ بیشتر این پدیده و روند.

*** 

جامعه تاوان فکر چرا در  ند و  ـــت ـــی و عزا هس ـــنفکران مرغان عروس ما روش ی 

ــن» ــرب«روش ــخر وتوهین و تحقیر، ض ــان با تحمیل تمس ــتم، محرومیتوش های ش

ــه ــخورِ ریش ــت؟ آبش ــده اس ــکنجه و اعدام داده ش های این همه اجتماعی، زندان، ش

سزاگویی ست؟ چرا در ورزیو کینهها نا شنفکری کجا شنفکران و جنبش رو ها علیه رو

ـــنفکران با عمری نزدیک به دو قرن و با اتکا به تجربهمیهن ی دو انقالب و مان روش

چندین جنبش سیاسی و اجتماعی همیشه مرغ عروسی وعزا بوده و مقبولیت مردمی 

 اند:و اجتماعی وسیع نداشته

 ت.ها ساده اسپاسخ این پرسش

شته به سزاگوییدر این نو صار به برخی از عوامل این نا شتاخت های ناروا ها و بردا

 شود:پرداخته می
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شبیه جامعه -۱ سان و جامعه در جوامعی  شد و تعالی ان ی ما  با موانع راه تحقق ر

های بســیار مواجه اســت. روشــنفکر ها و ابهامها، تناقضمتعدد و متنوع ، و کشــمکش

سان و جامعه با عنوان یکی به شد و تعالی ان ستیابی به ر سازندگان راه د از رهروان و 

« متجدد و مدرن»این موانع و مســائل مواجه و درگیر اســت. روشــنفکری ما به مانند 

مان طی یک فرایند آگاهانه و قانونمند پدید نیامده، وبیشتر طرح و نقشه و پروژه شدن

اش بود. به میرزا یکی از آغازگرانهم از موضــع و ســطحی که عباس بوده اســت، آن

ـــعف ناآگاهی فرهنگی و ها و کمبودهای آن کم نبودههمین خاطر ض ـــتر  ند. بر بس ا

شایع در جامعه سی  ضعفی ما، و نیز پارهسیا شنفکران، این ای از  ها و لغزش های رو

 اند.های ناروا رایج شدهها و برداشتناسزاگویی

 مان نقشی مهمترش روشنفکرستیزی در میهنقشریون در بروز و تداوم و گس - ۲

ستیزه شتاز این  شته و دارند، این جماعت پی زنی ، اند. تحقیر، تقبیح، اتهامگری بودهدا

شنفکران از جوهره ست. برای نمونه در دفع و نفی و حذف رو های تبلیغات آنان بوده ا

ی او فکری و رفتار اهلل نوری و بعدتر فرزنداندوران مشروطیت کالم و رفتار شیخ فضل

احمد و... این همچون مرتضی مطهری وعلی شریعتی و جالل آل« نواندیشان»و حتی 

 «شــرک»اند. بســیاری از قشــریون ســخنان روشــنفکران را ویژگی را نمایندگی کرده

ند. حتی واژه و ند ـــتی و میهنمفهوم وطن و میهن، و وطن خوا که پرس ـــتی را  پرس

شریک شدن برای خداوند تعبیر کردند و جار زدند، و  روشنفکران متداول کردند  قائل 

مه مهکل حهی آزادی را کل مان را ی قبی پارل ند و مجلس و  ند نه خوا ی منورالفکرا

باد» تاری « کفرآ مل فکر و رف حا یا  نده  مای ـــنفکر ن ـــریون روش گاه قش یدند. در ن نام

، عامل ی تجدد و مدرنیته و مدرنیزاســیونی بلیهضــداســالمی شــد، موجودی نماینده

سایهسلطه و زبان بیگانه شورهای غربی و یا از راه هم شمالی، گان، که از طریق ک ی 

شنفکر را  ستیز با رو شریون  ست. ق شوروی به کشورمان هجمه کرده ا سیه و بعدتر  رو

ــته ــتحمارغرب پنداش ــتثمار و اس ــتعمار و اس ــتیز با اس ــلی این همانا س اند. دلیل اص

ست ، وکینه شن ا ستیز رو شنفکری ترین ویژگیآن را در یکی از مهم ورزی و  های رو

توان یافت، یعنی در تولیدکنندگی ایده و فکر و اندیشه، پرسشگری، سنجشگری و می
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هایی که با احکام و ها و خواســتجســتجوگری حقیقت از ســوی روشــنفکران، ویژگی

 د. گیرناصول موردنظر قشریون نه فقط همخوانی ندارند که در تقابل و تضاد قرار می

یکی ازکارهای قشــریون روشــنفکرســتیز )معمم و مکال( جلوه دادن روشــنفکران 

ـــت، اینان بهبه ـــد دین اس ـــیته عنوان افرادی ض ـــنفکری و الئیس ویژه رابطه ی روش

سم را بهانه کرده سکوالری سنت و خدا معرفی اند تا راحتو شمنان  شنفکران را د تر رو

ران و دیدگاه روشـــنفکران در رابطه با کنند. این جماعت نقد دین توســـط روشـــنفک

ـــدیت با دین وانمود کرده اند. البته این مهم را هم نباید  جایگاه دین در جامعه را ض

شیفتگینادیده گرفت که دین شنفکران همراه با  و  شان به غربستیزی برخی از رو

ستی سم نیز به این  سکوالری سیته و  ست از مفاهیم الئی شن و نادر  زشرق، ودرک نارو

ــت. مغالطه ــنتدامن زده اس ــت ی س ــد دین و دنیاپرس ــنفکران را ض گرایان که روش

نده ند، و منبری کردهخوا ند که اینان برآنا ـــما ـــکوالریس ند با س ـــان قدرت دین ا ش

سفانه در میان تودهها و دولتوروحانیون را بگیرند و به حکومت اه ی ناآگها بدهند، متأ

صنفی ست. از منظر  ساز افتاده ا شنفکررا رقیب خود نیز آنان الیه کار ی اجتماعی رو

شنفکران، و جایگزین کردن دانش وعلم به  سط رو سته و نگران حذف روحانیت تو دان

ــنف روحانیت با مردم به دالیل گوناگون، ازجمله اند. رابطهجای دین بوده ی نزدیک ص

رش نظر بافت مذهبی جامعه و رواج فرهنگ شـنیداری در جامعه به ماندگاری و گســت

ورفتار روشـــنفکرســـتیزی کمک کرده اســـت، واین در شـــرایطی بوده وهســـت که 

اند، واگر امکاناتی نیز برایشان مهیا ی نظرشان بودهروشنفکران محروم از امکانات اشاعه

 های دانشگاهی و فرهنگی بوده است.شده بسیار محدود و در سطح و محیط

به دلیل عدم تحمل مخالفت و نقد، ـ حکومت های تمامیت خواه و دیکتاتورها،  3

شته و دارند. دیکتاتورها روشنفکران با روشنفکران به سرستیزدا عنوان منتقدان قدرت 

ی نظم موجود و مزاحم خود و نظم فکری و رفتاری جامعه ـ البته زنندهرا مخل و برهم

و  ریباند، و به اشکال مختلف به تخنظم از دیدگاه خودشان ــــ دانسته و معرفی کرده

صیتی و فیزیکی آن شخ سان روحانیون اما به گونه ی ترور  ها پرداخته اند. اینان گاه ب

سیاسی اش روشنفکران مخالف خود را جاسوس شرق و غرب و خرابکار معرفی کرده 
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ـــنفکران را به خدمت  اند. دیکتاتورهای تجددگرا نیزبا تحبیب و تطمیع و تهدید روش

ه نیز به نوعی به آتش روشنفکرستیزی در سطح جامعه اند و به این وسیلخود درآورده

شدند و ها دمیدهو توده سمت قدرت نمی رفتند ،حمایت نمی  شنفکرانی که به  اند. رو

ـــدند. تحلیل و ارزیابی گروهی از در بهترین حالت عامل و نوکر بیگانه معرفی می ش

ا به از روشنفکران ر ای دیگر از آنان، بسیاریطلبی پارهطلبی و جاهروشنفکران، فرصت

سوی تأیید در بست و همراهی شان با دیکتاتورها کشانده است. این تجربه را در سطح 

ــته ــیعی از مردم و کیفیتی دیگر در رابطه با انقالب بهمن نیز داش ایم. امروز بخش وس

ست قول هانا آرنت  سایل متعاقب انقالب می دانند. تردیدی نی صر م شنفکران را مق رو

ست که: در مورد ب صادق ا شنفکران ما  شی از رو های خودکامه گیری نظامشکل»خ

شنفکران کوته ستبدون رو شنفکری چپ «بین ممکن نی ،. این خطا را بخش اعظم رو

ـــت عدالت ـــمنی اش با غرب و درک و خواس اش بیش جویانهبه دلیل مخالفت  و دش

 کری این طیفازدیگر روشنفکران مرتکب شده است، چرا که چنان تصور و درک و تف

شه« چپ»از  صافی ستیز و پوپولیست نزدیکی غربرا به هر اندی تر می کرد. اما بی ان

ـــت که مخالفان تغییر و تحول، تمامی پیامد های منفی هر تغییر و  و غیر واقعی س

ـــنفکران می اندازند. مخالفان انقالب بهمن چنین  دگرگونی را به گردن همه ی روش

اینان عوام و ناآگاهانند و برخی دیگر کســانی هســتند که  کرده و می کنند. برخی از

 شان خوانایی نداشته است.تغییر و تحول با خواست ها و منافع مالی ) مادی( و معنوی

ــــ ســاختار و ســلطه ۴ ی مناســبات اجتماعی، فرهنگی، ســیاســی و اقتصــادی ـ

اکثریت  گیعالقهیسوادی و بای، فئودالی، مستبدانه، و نیز بیی ایلی، قبیلهماندهعقب

ـــبات مان به مطالعهمردم میهن ـــریه و کتاب، فقدان فرهنگ و مناس ی روزنامه، نش

ـــلیقه، فرقه ـــی برفرهنگگرایی و مطلقدموکراتیک و پذیرش تنوع دیدگاه و س  اندیش

ها تأثیری فزاینده داشـــته اســـت. بدگمانی به روشـــنفکرو روشـــنفکرســـتیزی توده

اند، واگر امکان ارتباطی هم ردم امکان ارتباط نداشــتههای مروشــنفکران هرگز با توده

مان آمفخته و بود در ســـطحی بســـیار محدود وجود داشـــت. بخش اعظم مردم میهن

های سمعی و بصری )رادیو و تلویزیون و...( اند، و رسانهشنیداری« فرهنگ»ی پذیرنده
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ــیوه ــان، منی تبلیغ و ترویجو واعظان، با توجه به امکانات و ش ی ابع خبری و تغذیهش

 فکری آنان بوده و هستتند.

سازگاری تیپ ۵ ستیزی بهــــ نا شنفکر شنفکری با یکدیگر نوعی رو همراه های رو

شنفکران غرب ست. رو شته ا سم و دا سبک غرب، پارلمانتاری گرا که به دنبال آزادی به 

ران نفکاند با روشــی اجتماعی با اولویت کارهای فرهنگی، و آموزشــی و تربیتیتوســعه

سم که عدالت سیالی سو شگیخواهی جوهرهچپ معتقد به  ست هیچی اندی  گونهشان ا

ته ـــ نداش کدیگر  حد تحمل ی گاری در  ند وســـاز ندان رغم این، علی ا که هردو فرز

شنفکران غرباند، همدیگر را برنتافتهمدرنیته شیفتگی رو ستگی و  را به غرب، گاند. واب

چپ یا  به بلوکو ـــوها  پذیرش های مختلف ش فاع و  بانی و.... و د روی وچین و آل

سفهجانبهیک ست و نظرو فل سیا سفی ، و رد و نفی مطلق  سی، نظری و فل سیا ی ی 

شنفکری میهنطرف مقابل لطمه شنفکر و رو سنگینی به رو سبب ی  مان وارد کرده و 

ــت. بخش بزرگی جریان ــده اس ــطح جامعه ش ــتیزی درس ــنفکرس ــدید روش ها و تش

صیت سازندگان تاریخمان به این دلیل که تودههنهای چپ میشخ اند و آموزگاران ها 

تی ای پوپولیسها آموخت، با اندیشگیواقعی سیاست و فرهنگ و هنر، و فقط باید از آن

ــته ــنفکران باور نداش ــی و اجتماعی روش ــیاس اند. این باورمندان به حزب به کنش س

ک و روشنفکری برخوردی ایدئولوژیی روشنفکر پیشگام و ایدئولوژی پرولتری با پدیده

نه کرده باورا نا ـــطحی و  یار س ـــ گاه بس ند، و  نهقهوه»ا ـــینی و دیزی خوردن و خا نش

دستفروشی کردن و لباس مندرس پوشیدن و اوورکت های امریکایی چریکی پوشیدن 

صلت شی از و... را عامل زدایش خ شتند و آن را بخ شنفکری می پندا پراتیک »های رو

ها را سالیانی پوشیدم، و سرانجام همیدند . )من خودم یکی از این اورکتمی ف« انقالبی

خورشــید خانم، مادرم، درغیبت من با قیچی ریزریزش کرد و در برابر گله و اعتراضــم 

شجویی شما دیگه گندشو در آوردین ... رفیق چپ و همکالس دوران دان ام گفت: مادر 

اش ی خردســالالب به خواهرزادهکه در حال حاضــر طبیب حاذقی ســت، پیش از انق

ـــود و از کودکی از فرهنگ بورژوایی و خردهداد تا واقعفحش یاد می بورژوایی و بین ش

ـــله بگیرد و به فرهنگ توده ـــنفکرانه فاص ـــود... و یا چریک روش ی مردم نزدیک ش



 روشنفکر: ناسزای سیاسی و فرهنگی 48 

صیل صلتکردهتح شنفکرانهای را برای اینکه خ صحن امام های رو اش از بین برود به 

های روشنفکران )و کوشندگان( سیاسی رستادند تا دستفروشی کند و...(. لغزشرضا ف

ای ساز روشنفکرستیزی در سطح وسیع تودهنیز با توجه به خصلت کار سیاسی زمینه

 شده است. 

ـــنفکران فرهنگی نیز نگاهی تخریبی و بدبینانه  ـــان دینی و روش برخی از نواندیش

اند، برای نمونه علی شریعتی با این دعا ی خود: نسبت به روشنفکران از خود بروز داده

بی »روشنفکران را مشتی « ها آگاهی عطا کنخدایا به روشنفکران ما ایمان و به توده»

های گسترده، ایران دشت»به مردم معرفی کرد، و یا سهراب سپهری که گفت: « ایمان

 و....« مادران خوب و روشنفکران بد دارد

ستیزی واک -6 شنفکر  سبت به نقش نش عاطفی و روانی بخشرو هایی از مردم ن

ـــت. ذهنیت و تجربهبیگانگان در میهن ی خوردهی تاریخی مردم ما زخممان نیز هس

سرزمینحمله شکل هایهایمان و دخالتهای بیگانگان به  ست، این شان به  مختلف ا

سیبها ودخالتحمله صههای زیادی که به همهها درکنار آ ات اجتماعی های حیی عر

ست. اند نوعی ترس و هراس از بیگانگان را نیز به پارهزده ای از روان جامعه بدل کرده ا

ــنفکر به ــی از مردم به همین دلیل به روش ی وارداتی از غرب، و عنوان یک پدیدهبخش

ـــتهبه ی ی همهکنندهای که تداعیاند، پدیدهمثابه یک عامل بیگانه و تهاجم نگریس

ـــیب ـــهاییآس ـــلطهس اند. توهم توطئه، ی بیگانگان دیدهت که مردم ما از یورش و س

ستمداران ایران بود، نه سیا سی اکثر  سیا سط آن در کل جامعه ، حتی بیماری  فقط ب

ست شاه هم در بروز رویدادهایی که مخالف نظر آنها بود، د ضا  شاه و محمدر ضا های ر

ـــورهای دیانگلیس را می ه در کردند اما نگر توطئه میدیدند. بی تردید انگلیس و کش

ـــهاین حدی که بیماری توهم توطئه از خود بروز می ی داد. تئوری توهم توطئه ریش

ستان تا به «انیران»تاریخی در میهن ما دارد، توهم  ی، یعنی غرب را از همان دوران با

امروز دشـــمن خود و در حال توطئه علیه ایران دیده اســـت.  احمد اشـــرف ، توطئه 

 (. ۱3۷۴لسله مقاله هائی درشهروند ) کانادا( ، دی، بهمن ، اسفند و... سال توهم،س
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ــنفکران، همچون بیویژگی -۷ ــیاری ازروش تعادلی، حس های روانی و رفتاری بس

شیفتگی، التقاطی سته بودنِ برخی از تیپممتاز بودن و خود های گری، عقل تابع و واب

ــی و ــناس ــنفکری، گریز از نقد خود و خودش ــنفکر را به  …روش ــیارانی روش در نگاه بس

ست که به تداوم موجودی غیر قابل فهم به لحاظ روانی و گفتاری و رفتاری بَدَل کرده ا

 اند. حضور روشنفکرستیزی کمک کرده

 

 

 نوشتپی

اند، و تفاوت میان نقد و بین بودهروشــنفکران از دیرباز از ســوی منتقدان زیرذره

های انها و جریاست. امروزه برای نمونه برخی از تمایلتر کسی پوشیده ستیز نیز برکم

ــنفکری را نقد کرده و تا حد نفی نقادانه ــنفکر و روش ــان پیش رفتهفکری، روش اند. ش

ــتپاره ــتای از پس ــابه بر این باورند که جامعه دیگر ها و یا مجموعهمدرنیس هایی مش

شنفکر در معنای متداول سیون نیز اش ندارد و گفتمان منیازی به رو درنیته و مدرنیزا

اش به سر آمده است، و به این ترتیب به نقد و نفی روشنفکر و روشنفکری روی دوران

سوی جریاناند. چنین نقد و نفیآورده صیتای از  شخ های مختلف را ها و چهرهها و 

باید روشنفکرستیزی قلمداد کرد. )برای نمونه حتی  رژی دبره از مرگ توان و نمینمی

 (…سخن گفته است و  -« روشنفکر فرانسوی: ادامه و پایان»  -وشنفکر ر
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ای در گذر زمان، موضوعی مهم و جدی های رسانهجایی و چرخشدگرگونی، جابه

های مستقل و آلترناتیو است. با رشد ویژه برای رسانهبه ها،برای علوم ارتباطات و رسانه

های یادشده به درک و بازتعریفِ  نقش های دیجیتالی، رسانهو گسترش شتاباِن رسانه

 جایی نقش و کارکردِ بهی سوم قرن کنونی نیاز دارند. بررسی جاترشان در دههپیچیده

ها عبارت شوند که اهمّ آنمل میهای گوناگونی را شاهای کهن و نوین، زمینهرسانه

رد شان، کارکها، بررسی ساختاریاست از پرداختن به بستر تاریخی دگردیسی رسانه

   ۱ها.یهای کاربران و مخاطبین رسانهای و نیز گرایشی اقتصادِ رسانهمسئله

 های اقتصادی،سویه بودن آن با چارچوبها و همبه بستر تاریخی دگردیسی رسانه

ی تاریخی در منابع دیگر تا حدودی پرداخته شده اعی و تکنولوژیک هر دورهاجتم

مثابه بدیلی در برابر  ی آلترناتیو بهی فعلی، به موضوع رسانه  در نوشته۵است.ی

شود. )و بالطبع قدرت حاکم( در سرفصل نخست پرداخته می ۱های حاکمرسانه

کند، موضوع سرفصل که آن را تولید میای «وارهرسانه و سیستمِ اندام»تنیدگِی درهم

 شود. ی کنونی پرداخته میای در دورهدوم است. در ادامه به روندهای مشخص رسانه

ای در در همین آغاز باید گفت که روشن ساختن دقیق و جامعِ دگرگونی رسانه

های بسیار ، موضوعی پیچیده و چندوجهی است. با توجه به ایده۲۱ی سوم قرن دهه

تر به موضوعات تر و ژرفوع در این زمینه، جستارهای دیگری الزم است که مشخصمتن

ه اندازها دیدی عزیمت مشترکی در چشمی نظری، نقطهبپردازند. افزون برآن، در عرصه

شود؛ موضوعاتی که الزاماً پاسخ خود را در بحث نظری نخواهند یافت، بلکه بسی نمی

ی کنونی در زندگی و تاریخ رای گذر از مرحلهتر، نیاز به پراتیک مشخصی ببیش

شود. با این توضیح، از ذکر مکرر ضرورت جستارهای های آلترناتیو احساس میرسانه

شود. این نوشته در های مختلف خودداری میدیگر در طول این نوشته و در سرفصل

وی ازی به ساندبهترین حالت، اشاراتی برای درنگ و اندیشه در این زمینه و شاید چشم

های حاکم است که سنت دیرین آزاد کننده و مالل آور رسانهرهایی از بختک خسته

 اند. فکری و نگرش انتقادی را سترون کرده

                                                      
۱ Mainstream 
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 ی آلترناتیو رسانه

تر شان ما را به درکی واقعیهایهای آلترناتیو و ویژگینگاهی به روند پیدایش رسانه

 کند. ای نزدیک میسبک از فعالیت رسانه های واقعی اینها و کاستیاز ظرفیت

 زمینهپیش

جا، ای نیست. در اینهای آلترناتیو امر تازهی رسانهموضوع و ضرورت توجه به مسئله

. با شودها سهیم بوده، اشاره میبه برخی از مواردی که نگارنده در تنظیم یا نوشتن آن

های بسیار مفیدی از سوی دیگر حثها یا باین تأکید که در همین دوره، مطمئناً ایده

با انتشار پیشنهاد  ۱3۷۸ایِ اجتماعی و سیاسی مطرح شده است. در سال فعاالنِ رسانه

ی رسانه»با  ۱3۸۱  و سپس در سال 6«یی مشترک چپ: کلیات یک طرحنشریه»

 های پیشرو و چپ بایستی ، بر این نکته تأکید شده بود که از سوی رسانه۷«یآلترناتیو

ها صورت گیرد. در دو بررسی ای عمومی آنشی برای بازنگری در سیاست رسانهتال

« نقد»ی اینترنتی   و صفحه۸( ی۱3۹۵)تابستان « آرش»ی ی نشریهموردی، درباره

ای )آرش: چاپی و نقد:اینترنتی( در های رسانه  دو نمونه از تالش۹( ی۱3۹۷)اسفند 

های مستقل و آلترناتیو مورد بررسی قرار نههای رساهای اخیر در پاسخ به چالشسال

 گرفت.  

ا ظهور گردد. بای بازهم دورتر برمیهای آلترناتیو، به گذشتهبا وجود این، تولدِ رسانه

ی شصت میالدی، سیستم حاکم توانست های وسیع اجتماعی و اعتراضی در دههجنبش

دوباره به دست بگیرد. هر  های بسیار، مهار امور سیاسی جامعه رارغم عقب نشینیعلی

ویژه نسل جوان در همان اوان آغاز شده چند، بیداری سیاسی و اجتماعی اروپاییان، به

های مختلف اعتراضی از جنبش ضدجنگ ویتنام تا جنبش بود و در ادامه به جنبش

ز گیری اپوزیسیون خارج احقوق مدنی و یا دانشجویی، به شکوفایی رسیده بود؛ شکل

آید. این فرایند شصت و هفتاد میالدی به شمار می هایدستاورد مبارزات دههپارلمان، 

با چنین »در کشورهای مختلف اروپای غربی و امریکا همراه بود. « چپِ نو»با تولد 

های آلترناتیو به وجود آمدند. واکنشی که ی هفتاد، رسانههایی از آغاز دههزمینهپیش

آوردهای فرهنگی، کمانی از دستاز شده بود، رنگینبا اپوزیسیون خارج پارلمانی آغ
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رسانی به فعالین، هواداران و اجتماعی و سیاسی را با خود به همراه آورد... برای اطالع

های نوین در بندیکه موضوعات گروه چنین خوانندگان دیگر، و نیز به دلیل اینهم

به  «انتشارات از پایین»هی از یافت، انبوهای حاکم ناکافی و یا ناقص انعکاس میرسانه

   ۷«یوجود آمد که نشریات آلترناتیو نیز نامیده شدند.

ها دچار ها گذشته و نوع گزینش انساناینک چندین دهه از تولدِ این رسانه

های های نوین افقتوجهی شده است. گذشته از آن، ظهور رسانههای قابلدگرگونی

ده است.  در چنین وضعیتی است که فقدانِ رسانه های آلترناتیو گشودیگری برای رسانه

روشنی نمایان های اجتماعی و طبقاتی باشند، بههایی که صدای جنبشیا رسانه

 شود. می

 ویژگی ها و نقاط ستیز

ونشیب سو با فرازهایشان، همهای آلترناتیو و نیز فرازونشیبگیری اولیه رسانهشکل

ها روند گسترش خود ها، بر بستر آنکه رسانهای است های طبقاتی و اجتماعیجنبش

های زمان پاسخی هستند به نارضایتی از سیستم و محتوای رسانهکنند و همرا استوار می

گویی به های پیشرو و آلترناتیو در این راستا رسالت تبیین وضعیت و پاسخحاکم. رسانه

گونه بها دادن به اینکاری و کمتوجهی، کمی بیگیرند. در سایهها را به عهده میدشواری

های دست گریِ بدیلهای اخیر، هجوم و سلطههای پیشرو در سالوظایف و نقش رسانه

راستی، نژادپرست و فاشیست در سطح جهان به بار نشسته است. نارضایتی از سیستم، 

 ماند که از سوی چپ پاسخ بگیرد بلکه در صورت نبودِعنوان امری عینی، منتظر نمیبه

 یای به عرصهگشا، میدان چنین مبارزههای پیشرو و راهپاسخی روشن از جانِب بدیل

انه ی امریکا واروپا تا خاورمیشود. از قارهها و نژادپرستان تبدیل میسربازگیری فاشیست

های اخیر، فرجامی های دست راستی در دههپنبهی ظاهراً ظفرمندانه پهلوانو ایران، رژه

ی سازماندهی و هم در نشینی نیروهای پیشرو، هم در زمینهت از عقبناخواسته اس

 ای. زمینه رسانه

هایی یگانه را با خود همراه دارند. ها و ایدههای آلترناتیو، ویژگینشریات و رسانه

فیلم  ها وهای جدیِد تولید، تالش دارند که نشریات، کتاببرای نمونه از طریق تکنیک

های اینترنتی و های رسانهی تهیه کنند. با توجه به پیشرفتترو مستندات ارزان
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ی دهند و هزینهی همکاران رسانه انجام میدیجیتالی، تولید محتوا را با کار داوطلبانه

 های سازمانیرسانند. موضوعات، اهداف و شکلمیها را تقریباً به صفر دسترسی به آن

است. این امر هر چند از سویی تنوع و  های آلترناتیو چندگانه و غیرمتمرکزرسانه

آورد، از سوی دیگر اما تمرکزی را که برای برجسته کردن های نوین را به همراه میایده

 دهند. یک یا چند موضوع مرکزی در سطح اجتماع و سراسری الزم است از دست می

 توانمیهای حاکم را چنین های آلترناتیو با رسانهها و تمایز رسانهبرخی ویژگی

  :۷بندی کردیدسته

ی حاکم قرار دارد: تفاوت در ی آلترناتیو در مقابله با رسانهرسانه .۱

نگاری دهیِ روند تولید، انتشار و روزنامههای اقتصادی، سازمانمحتوا، پایه

 ی توزیعی بیان مطبوعاتی و نحوهمستقل و متکی به خود، همچنین شیوه

یز است. اهداف بالنسبه روشن طبقاتی و ی رسمی و حاکم متماآن از رسانه

ی ی مقابل رسانهشود؛ در نقطهاجتماعی در تولید محتوای رسانه دیده می

 کند. حاکم که خود را در نقش دانای کل و ماورای طبقات اجتماعی معرفی می

های نوین اجتماعی، تفاوت محتوا: پیوند محتوایی با جنبش .۲

چنین تفاوت در موضوعات های حاکم، همدهی رسانهمرزبندی با روش گزارش

 و ترکیب عمومی مطالب، شاخص دیگر آنست.  

ی آلترناتیو عبارت است از رویکرد های کار و تولید در رسانهروش .3

مراتبی مسطح. روش دهی افقی یا حداقل سلسلهجمعی به روابط سازمان

« راییکا»گیری جمعی بوده و شوقِ کارِ خالقانه و داوطلبانه بر تصمیم

سازی محتوا در درون ی بورژوایی اولویت دارد. شکل متفاوت آمادهسودجویانه

 بینی و آشکار است. ی بیرونی آن، قابل پیشمجموعه همکاران و ارائه

ی درگیر در ای یا آماتور: روند کار و نتایجی که برای مجموعهحرفه .۴

ا ه«ایحرفه»ر به جای تر است. از فعالین آماتورسانه مهم« تولید»کار دارد از 

های آلترناتیو با شود. این امر در برخی از رسانهدر رسانه استقبال می

ای، در کنار آماتور، ترکیب بسیار موفق و پیشرویی کارگیری عناصر حرفهبه
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 ۱۹۷۹های ، آلمان، در سالtazی دارد )نمونهاش عرضه میرا به مخاطبین

 (.۱۹۸۰تا 

مقابله و طردِ ژورنالیسم مبتذل مدعِی  نگاری مستقل درروزنامه .۵

سازی طرفیِ ماورای طبقاتی، نگاه نقادانه به معیارهای گزینش خبر، مفهومبی

های حاکم، ازجمله مختصات ژورنالیسم مستقل و های رایج در رسانهو فرمت

 آلترناتیو است.  

مستقل هستند. « بازار»ها از ی اقتصادی: این رسانهدر زمینه .6

رود. یا اساسًا های حاکم به شمار میان غیرتجاری و مقابله با رسانهشاهداف

هایی را منتشر شده آگهیگیرند و یا به صورت محدود و کنترلآگهی نمی

کنند که عمدتاً با محتوای کار و فعالیت آلترناتیو هماهنگی دارند. برای می

 هایا فعالیتهای فرهنگی ینمونه در مواردی آگهی انتشار کتاب یا برنامه

 شود که بتوانندپذیرفته می« آگهی»عنوان کلکتیو نزدیک به رسانه به

های جاری رسانه را تا حدودی از این طریق تأمین کنند. در عین حال هزینه

های فرهنگی یا در برخی موارد با وجود نشر آگهی انتشار کتاب یا برنامه

 کنند. افت نمیگونه پولی در مقابل دریهای کلکتیو هیچفعالیت

های اندرکاران رسانه و مخاطبانش برخالف رسانهی دستنوع رابطه .۷

سویه را درهم االمکان دوسویه بوده و مرز سنتی ارتباط یکسنتی، حتی

های اخیر با پیشرفت امکانات اینترنتی و شکند. این ویژگی در سالمی

شده و برتری شدت و قدرت تقلید های حاکم بهافزاری از سوی رسانهنرم

 های آلترناتیو در این زمینه را کاهش داده است. رسانه

فروشی، امکانات شخصی و یا کاری از طریق تکهای ادامههزینه .۸

 شود.های مالی برآورده میکمک

 های شبیه بهبندیها و انتشارات حزبی و یا گروهمرزبندی با رسانه .۹

ای مستقل است که چندین نیست. رسانه« ارگان»ی آلترناتیو، حزب: رسانه

توانند با آن همکاری داشته باشند، هسته، گروه، حزب یا افراد منفرد نیز می
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 ها و محافلِ آن که ویژگی مستقل و انتقادی خود را حتی نسبت به گروهبی

 همکارش از دست بدهد. 

ی آلترناتیو است، یکی از ی رسانههمزمان که استقالل پایه .۱۰

های گوناگون است. این تمهید امکان تالقی نظریهکارکردهای کلیدی آن 

های نظری و ی اجتماعی با تفاوتها و نیروهای پایهها پیوندگاهِ جنبشرسانه

ی نقد و اقناع با هم به گفتگو و همکاری سیاسی هستند که در سایه

اتِ نظر« ارگانی که مروج و مبلغ»ی سویهپردازند. رویکرد تک خطی و یکمی

های نظری و سیاسی ای است و عمالً از تفاوتفاقد چنین توانایی معین است؛

انی، ی ارگنظرانهخطی و تنگکند. رویکرد تکبه صورت مکانیکی پرهیز می

دهد که در آن، ای را شتاب میهای رسانهحرکت به سمت شکل گیری حباب

های کوچک با مخاطبینی ازقبل موافق، تنها پژواک نظرات خودشان را جمع

 شنوند.بینند و میمی

 ی تعریف کلی ازرغم توضیحات باال و تمام تالشی که برای ارائهبا این حال، علی

شود، در هر دوره با توجه به تغییرات و دستاوردهای مبارزه، این ی آلترناتیو میرسانه

 شود. تعریف نیز تکامل یافته، یا دگرگون می

 رسانه و سازماندهی

های سازماندهی با چگونگی دسترسی و به کارگیری وشپیوندی رتکیه بر هم

های های ارتباطی، نقش مهمی برای دریافت اهمیتِ حضورِ قویِ رسانهزیرساخت

کند چه این یادداشت برآن تمرکز می  آن۵های حاکم دارد.یآلترناتیو در مقابل رسانه

ت که در عین حال های ارتباطی آنهاسها، ناظر بر زیرساختپرداختن به وضعیت رسانه

 دهد.ی آن به دست میبَرَندهپیشهای بازتابی از چگونگی سیستم
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 وی: سیستم بازتابی از ساختار ارتباطی-قانون کان

ای توان با تفسیری فیزیکی وسیلهدر متون دانشگاهی علوم ارتباطات، رسانه را می

کی ا با تفسیری سمیوتیهای الکترومغناطیسی(، یبرای تصور و ادراک )نظیر هوا، میدان

ها )نظیر زبان، صداها، اشارات و...( و یا با تفسیری ای برای تفهیم توسط نشانهوسیله

ا های چاپی، رادیو، تلویزیون و یای برای تکثیر و توزیع )نظیر رسانهتکنیکی وسیله

د کندیجیتالی...( تعریف کرد. چهارمین تعریف، رسانه را از منظری اجتماعی تعریف می

ها ای و نهادی در رسانهاندازی رویهاجتماعی است، از این روی چشم که شکلی از ارتباط

گیرد. این تفسیر چهارم، معموالً همان چیزی است که در مطالعات اجتماعی در نظر می

ه های اجتماعی رسانشود، زیرا بر جنبهعلوم ارتباطات بیشترین توجه به آن مبذول می

امِد شود، پیتر برجسته میه در نگاهی برخاسته از علوم ارتباطات کم  آنچ۱تاکید دارد.ی

ی هاها و سیستمدر پدیده« عنوان نوعی از ارتباط اجتماعیرسانه به»در نظر گرفتن 

است. دیدن این پیوند میان سیستم با رسانه در « ارتباط اجتماعی»پیوسته به این 

 وجه قرار گرفت. ی دیگری از علم به دالیلی دیگر مورد تحوزه

ای توسط در مقاله ۱۹6۸پیوندی سیستم با زیرساخت ارتباطی، در آوریل ی همایده

عنوان وی فیزیکدان، ریاضیدان و متخصص کامپیوتر مطرح شد که بعدها به-ملوین کان

کند )در هر سازمانی که یک سیستم را طراحی می»شناخته شد:  ۱«وی-قانون کان»

اختار کند که سناچار طرحی تولید میهای اطالعاتی( بهتر سیستمجا به معنای وسیعاین

اش طراحی   او در آغاز مقاله۲«یآن کپی ییا بازتابی  از ساختار ارتباطی سازمان است.

آن نوع فعالیت فکری را که از مجموعِ اجزای »دهد: سیستم را چنین توضیح می

یک سیستم نامید؛ چه فعالیت  توان طراحیآورد میمتنوعش، یک کل به وجود می

دهی به مشخص برای ایجاد تعاریف یک سیستم بزرگ نظامی باشد، چه شکل

طور هنویسی کامپیوتر، بگویی به یک چالش اجتماعی، و یا برنامهپیشنهادی برای پاسخ

   ۲«یعموم تا حد زیادی یکسان هستند.

                                                      
وی فیزیکدان، ریاضیدان  و متخصص -ملوین کان  Conway's law  (Melvin Conway)وی -قانون کان ۱

تز دکترای  Case Western Reserve Universityس وسترن رزرو ، در دانشگاه کی۱۹6۱کامپیوتر. او در سال 

 نوشت. « های منطقیها برای سیستممدل نظری مجموعه»ریاضی خود را با عنوان 
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ها ها، یا کمیتهاب، سازمانهای اجتماعی مثل احزوارهها و اندامحال اگر به سیستم

شود به زبان ی علوم کامپیوتر را میها نگاه کنیم؛ این قانون سرد در عرصهو هسته

هایی که یک سیستم را به وجود وارهها یا اندامی بشری بیان کرد که سازمانساده

که  تدهند. بایستی توجه داششان را بازتاب میناچار ساختارهای ارتباطیآورند، بهمی

ها به صورت ی زمینهتفسیرهای مختلفی از این قانون وجود دارد که الزاماً در همه

 ی آلترناتیو این است کهی مهم در بحث رسانهخطی قابل گسترش نیست. نکتهتک

های آلترناتیو به صورت الینفکی با توجه داشته باشیم که حضور و اثرگذاری رسانه

توان لترناتیو پیوند دارد. یکی را بدون آن دیگری نمیدهی آسطح، کیفیت و نوع سازمان

 سنجید و بررسی کرد. 

 «چه باید کرد؟»ویکمی به نگاه قرن بیست

وی در علوم -در باال به متون دانشگاهی علوم ارتباطات و همین طور به قانون کان

، به «مبا مغزی سرد و قلبی گر»کامپیوتر و تئوری ارتباطات ارجاع شد تا در آغاز بحث، 

دور است که کسی را از قلم موضوع نگاه شود. با این حال، از صداقت و دقت علمی به

ی سراسری، کاربست عملی و ترکیبی فشرده از تئوری ی نشریهبیندازیم که با طرح ایده

 ، هاهای نخست قرن بیستم نشان داد و تحقق بخشید. در آن سالها را در سالرسانه

ی سیاست و اجتماع در چند وندی رسانه و تشکیالت در عرصهپیی هملنین درباره

چون نویسد. او همنظراتش را می« چه باید کرد؟»ی ویژه رسالهی کوتاه و بهمقاله

 «اتکایی به من بدهید، زمین را از جا بلند خواهم کرد!نقطه»ارشمیدس که گفته بود: 

ی ی فئودالی و زیر سیطرهسیهرو« تکان دادن»اهمیت تشکیالت و سازماندهی را برای 

از  او« به من یک تشکیالت دهید، روسیه را تکان خواهم داد!»تزاریسم دریافته بود: 

رسد؛ به من یک رسانه دهید، من تشکیالت را ضرورت تشکیالت به ضرورت رسانه می

برای آفرینش « ی آغازین فعالیتنقطه»حول آن سازمان خواهم داد! به همین جهت، 

بیند که می« ی سیاسی سراسریبه وجود آوردن یک روزنامه»تشکیالت را  و دوام

ی ترویج و تبلیغ ناممکن جانبهمندِ اصولی و همهبدون آن هرگونه پیشبرد نظام»...

   3«یاست
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 دارد:  ی سراسری کاربردهای چند جانبهبرای لنین، نشریه

کنده های پرانیدن تالشتپردازی سیاسی، با تکیه بر درهمغلبه بر ضعف نظریه -

 ی سراسری،درون یک نشریه

انتقال تجربیات فعالین محلی به انداز محدود و محلی که از عدمغلبه بر چشم -

 گیرد،ها سرچشمه میسایر مناطق و بخش

 کاری،های پنهانـ انتقال تجربیات مبارزه علیه پلیس و ضرورت

ر، تجربه، آموزش، افشای وضع بارور کردن جنبش پرولتری از طریق انتقال خب -

 و...  سامان اقتصادی و سیاسینابه

 بیداری جنبش عمومی و تمام مردم،  -

ای به یک جنبش ی محلی و منطقههای پراکندهو سرانجام تبدیل جنبش -

ای که ها و تجربیات از کانال رسانهها، جنبشسراسری از طریق پیوند دادن فعالیت

 توان موارد پراهمیت دیگری نیز افزود. تند. به این نکات میمی چنین مبارزاتی را درهم

 یدهی یک نشریهها، او بر ضرورت شکلی این نیازها و ضرورتبرای پاسخ به همه

ان شگذارد. تریبونی که برای کارگران و تمامی مردم است تا مبارزهسراسری دست می

نده، دهروزنامه را نه فقط مروج و آگاهیتر دنبال کنند. او، را با پژواکی یگانه، گسترده

ه ی سراسری کی نقش نشریهداند. توضیح لنین دربارهده جمعی نیز میبلکه سازمان

عنوان زیرساخت ارتباطی و هماهنگی همچنین درکش را از نقش رسانه در تشکیالت به

چه که به یموضوع  آخری آن»دهد، چنین است: بین نیروهای سازمان نشان می

بست مقایسه کرد، که در اطراف توان با یک چوبگردد، ینقش سازمانده را  میرمیب

دهد، ی ساختمان را نشان میشود؛ نقشهیک ساختمان در حال ساخته شدن بنا می

 کند،کند، به آنان کمک میتک کارگران ساختمان را آسان میوآمد و چرخش تکرفت

  3«یند.شان را ببینیافته دستاوردهای مشترکنتا تقسیم کار کنند و از طریق کار سازما

ی با جزئیات بیشتری بازگوی« چه باید کرد؟»نقش سازمانده رسانه از سوی لنین در 

-ی سراسری، به خودی خود، گامی برای شکلاندازی نشریهشود. از نظر او، صرف راهمی

 ا دقتیدهی سازمان مستحکمی است که اعضایش با کار منظم به حوادث سیاسی ب

های مناسب برخورد ویژه توجه دارند و با ارزیابی درست از اهمیت این حوادث، روش

آورد. عالوه بر این، فعالیت منظم ها و فعالیت مؤثر نیروها را فراهم میپیشاهنگ به آن
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ای از نیروها را برای فعالیتی مداوم و منظم در سازی و انتشار نشریه، شبکهبرای آماده

هد دای را شکل میبندیدهد. این شبکه، در واقع آن استخوانیکدیگر قرار میارتباط با 

ای کهای بر شبکه یک حزب برای پیشبرد جنبشی سراسری بدان نیاز دارد. چنین سازه

افی ی کاز اعضا تکیه دارد که قادرند تشکیالتی بزرگ، پهناور و چندجانبه، به اندازه

 به پیش ببرند. ترین شرایطجدی و چابک را در سخت

 برخی از نمودها و روندهای تجربی

د، ها اشاره شهای پیشین به صورت فشرده به آناینک با مقدماتی که در سرفصل

توان به هدف اصلی این نوشته پرداخت. از زمانِ فروپاشی بلوک شرق تاکنون، برخی می

ت و اند. اففداشته ها و تمایالت مخاطبانشتوجهی بر وضعیت رسانهروندها تأثیرات قابل

جایی بازهم بیشتر سیاست به سوی راست، ی طبقاتی و جابهافولِ سطح آگاهی و مبارزه

تر به قدرت سیاسی توسط پردهمراتب قدرت سرمایه و دسترسی بیتحکیم سلسله

های مستقل و آلترناتیو نیروهای فاشیستی و دست راستی افراطی، بر اهمیت رسانه

مراتب قدرتند. شکست ای از سلسلههای قدیم و جدید، حلقهافزوده است. رسانه

مراتب قدرت در کل اجتماع گره خورده ها با گسست سلسلهمراتب قدرت رسانهسلسله

های حاکم در ی طبقاتی، میزان اثرگذاری رسانهتناسبِ رشد آگاهی و مبارزهاست و به

یابند. این سخن بدان معنا یهای خود را مهای آلترناتیو، فرازونشیبقیاس با رسانه

اتیو ی آلترنی عمومی و نقش رسانهی طبقاتی در عرصهنیست که ارتباط مابین مبارزه

ی های مبارزهخطی است. بلکه قدرت یا ضعف در هریک از پهنهعلت و معلولی و یا تک

ت قدرها را ای(، کارآیی و میدان عمل سایر پهنهطبقاتی و اجتماعی )ازجمله نبرد رسانه

 کاهد. بخشد و یا از توان آن میمی

ی مبارزات طبقاتی و اجتماعی، به تشدیدِ رونِد نشینی در عرصهشکست و عقب

شان دامن زده هایانحصار بیش از پیش منابع خبر و اطالعات توسط حاکمان و رسانه

ای سازی فضای رسانه«دمکراتیزه»ی اخیر نشان داد که اتوپیای ی چند سالهو تجربه

های اجتماعی نوین توهمی بیش نبود. روند شکستن این اتوپیا توسط آمار توسط رسانه

شود. در ادامه، نخست های متأخر، حداقل در آلمان و سوئیس نیز تأیید میو ارقام سال
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ها و تمایالت شود، سپس گرایشی کنونی پرداخته میبه بررسی روندهای دوره

 هایلمان و سوئیس )با اشاراتی به مورد ایران( در سالها در دو کشور آمخاطبان رسانه

 شوند. اخیر بازبینی می

 سپهر رقومی و پایان جنگ سرد

به بیان مارشال مک لوهان، بشر از آغاز تاکنون، از عصرهای فرهنگ شفاهی 

ای، فرهنگ نوشتاری، فرهنگ چاپی و الکتریسته گذر کرده است.  گرچه مک قبیله

ی ارتباطات اشاره ی جدیدی در عرصهبه ظهور پدیده« ی جهانیکدهده»لوهان، با طرح 

ی شصت تا اواخر ی جوانب این تغییرات برای او روشن نبود. از دههکرد، ولی همه

شود. با اختراع نسل سوم ی هشتاد میالدی گذار به سپهر رقومی آغاز میدهه

رشد تکنولوژی و  های بزرگ در صنایع ژنتیک و فضایی، شتابکامپیوترها، جهش

ها، بیشتر به انداز رسانهی کنونی از چشمچه در دورهشد. آنتر میاطالعات هر دم فزون

ی علوم ارتباطات ی کنونی است که در عرصهدوره-وضعیت حال اشاره دارد، شناخت گاه

یا عصر اطالعات و ارتباطات شناخته « سپهر رقومی»بیشتر با عناوین مختلف ازجمله 

ی زمانِی سپهر رقومی، با برش زمانِی . مهم است که توجه داشته باشیم دورهشودمی

     ۱۰پوشانی دارند. ین.ک. جهانی کنونی، هم-ی تاریخیدوره-گاه

صر ع»پردازان قدم در راه توضیح مختصاتِ پس از مک لوهان، طیف وسیعی از نظریه

ن شود. کارل اشتایاشاره میگذاشتند. برای نمونه به چند فرضیه در این زمینه « جدید

ها فقط کاالهای در آینده، انسان»را معرفی کرد: « ی اطالعاتیجامعه» ۱۹66باخ در 

مادی بیشتر و انرژی بیشتر در اختیار نخواهند داشت، بلکه بیش از همه اطالعات یبه 

 ها هنوزی مطلع، محیطی است که کارکردهای آن بر انسانشود . جامعهها داده میآن

   ۱۹«یقابل بررسی نیست...

پردازان، از آن جمله ویریلیو های وسیعی از جانب سایر نظریهدر همین زمینه بحث

( و... ارائه شده است. ویریلیو سرعت گردش )دَوَران( اطالعات را ۱۹۹۰(، بولز )۱۹۸۹)

چوب ی بحث فراتر از آن است که در چار  گستره۷نامد.یکننده میعنوان متغیر تعیینبه

ی مهم، اما این است که  در این ی کنونی بتوان به تمام جوانب آن پرداخت. نکتهنوشته

ی نود میالدی آغاز شده و تاکنون در آن قرار داریم، اطالعات، ی جدید که از دههدوره
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با  اند. جهان دوقطبیتکنولوژی و مدیریت به نقاط کلیدی اقتصاد معاصر تبدیل شده

 ی جهانی به سرکردگیلوک شرق به پایان رسیده است و سرمایهفروپاشی شوروی و ب

ی جهان است. این دارانهی امریکایی در مسیر شکل دادن نظم نوین سرمایهسرمایه

ی   در دهه۷داری دارد.یسازی سرمایهها، سمت و سوی نزدیکی با روند جهانیچرخش

قطبی به قوا از جهان تکتری از تغییر توازن دوم قرن کنونی، گرایش و عالیم قوی

  ۱۰شود که هنوز به یک روند با ثبات تبدیل نشده است.یجهان چندقطبی دیده می

 ها و کاهش گوناگونی محتوایی شدن رسانهشدن و روند انحصاریجهانی

ها و نظام ارزشی )و حذف سازی فرهنگسازی سرمایه، نیاز به جهانیجهانی

های کهن از های نوین و کهن دارد. ادغام رسانههای ناهمگن( از طریق رسانهفرهنگ

 تلویزیونی،-های رادیوطریق تولید همگن و انحصاری سینمایی، انحصارات و شبکه

ای زیادی هی انتشارات پرتیراژ توسط انحصارات بزرگ، در فازهای پیشین به بخشقبضه

دنیای اینترنت ویژگی مدد های نوین که بهاز اهداف خود رسیده بود. در فاز جدید، رسانه

ها را پرورش ای خود را دارند، در نقش خدایگان جدید برای نسل جوان، آنمحاوره

های کوچک و بزرگ کنند و در زنجیرهدهند، مخاطبان خود را مسخ و مدهوش میمی

ای، در اینترنت، هنوز دهند. تغییر شکل و امکانات رسانهبه هم پیوند می« مجازی»

د و هر از چندگاهی با اشکال ارتباطی جدیدی در اینترنت به جذب شتاب بسیار دار

 پردازند.مخاطبین انبوه می

داری، روند تجربی های دیگر سرمایهسو با گسترش روند رشد انحصارات در حوزههم

های حاکم در نشان از افزایش بیش از پیش نقش رسانه ۲۱ی آغازین قرن در دو دهه

گر از   با تضعیف ساختارهای حمایت۴آلترناتیو دارد.ی های مستقل وبرابر رسانه

های مستقل و آلترناتیو، فعالیت بسیاری از صفحات اینترنتی، نشریات کوچک و... رسانه

های حاکم کاهش جدی های اثرگذار به نسبت رسانهمتوقف شده و یا سهم نسبی رسانه

 یافته است. 

 اینیز دیده می شود. انحصارات رسانههای فارسی زبان ی رسانهاین روند در پهنه

و هم از سوی « جمهوری اسالمی»های وابسته به به زبان فارسی، هم از سوی رسانه

های اروپایی، امریکایی، عربی و اسرائیل در تالش برای جذب مخاطبان هستند. دولت
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دهی چندالیه و پیچیده که ردِ منابع اصلی مالی و های کالن، سازمانبودجه

های ها تا حد امکان نامعلوم بماند، از ویژگیی سیاست و محتوای برنامهکنندهمتنظی

 ویکم است.  ی دوم و )اینک( سوم قرن بیستهای دههی رسانهبرجسته

 اتوپیای رسانه های اجتماعی

-با ظهور اینترنت، مدل متعارف ارتباطی پیشین برهم خورد. اینک بسیاری از روش

زمان دیداری، گفتاری و های اینترنتی، قادرند ارتباطات همههای ارتباطی در برنام

دهی کنند. این تغییرات در را سازمان 3و یا ناهمزمان ۲یا با یک تأخیر زمانی  ۱نوشتاری

 تر و انتقال پیام میان کنشگرانمراحل نخستین خود، امید به دسترسی مخاطبان وسیع

توجه و معناداری اخیر، به صورت قابلهای مختلف را برانگیخت. با این حال در سال

 یابد.های اجتماعی اصلی و نیز تبادل دیجیتالی افزایش میکنترل و محدود کردن رسانه

وسو دادنِ های جستجو، برای کنترل و سمتبرای مثال تغییر منطق و الگوریتم

ها ی معینی از اطالعات است. خطر تغییر منطقِ الگوریتمکاربران به سمت دسته

ویکم، برای رساندن گزینشی اخبار و محتوا به ی دوم قرن بیستخصوص در دههبه

بوک، گوگل و... حضور یک سانسور فرادولتی و برمبنای مخاطبان در توییتر، فیس

ها را آشکارتر کرد. منابع مستقل، چپ مالکیت انحصاری مالکان و مدیریت اصلی رسانه

شوند. سختی یافت میگیرد، بهگوگل به کار می هایی که مثالًو دگراندیش با الگوریتم

 وجوگر گوگلبا این حال، این شرکت هیچ توضیح مشخصی برای منطق موتور جست

 کند. به جهان بیرون از شرکتش ارائه نمی

های اجتماعی بزرگ، در وجه اصلی و خطرناکش، حذف و یا به رفتار حذفیِ رسانه

ی حاکم ها و افرادی است که با معیارهای رسانهحاشیه راندن نظرات و محتواهای گروه

ا واقع در مقابله بی چپ، بهپردازند. اگر نوعی از اندیشهو سیستم حاکم به مقابله می

شود. ی سانسور جهانی آشکار میگاه چهرهداری و سیستم حاکم برخیزد، آنسرمایه

های ارتجاعی، دولتلیکس در مورد های ارزشمند ویکیی تلخ و سخت افشاگریتجربه

                                                      
۱ Facebook, Skype, Zoom, Paltalk, Chat 

۲ Twitter 
3 E-Mail 
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خصوص اسناد دولت امریکا نشان داد که در چه زمان کوتاهی تمام سِروِرهایی که در به

 کنندگان خارج شدند. سِروِرهاییاینترنت این اخبار را منتشر کردند، از دسترسی مراجعه

که در کشورهای خارج از کنترل دولت امریکا و ناتو قرار داشتند، از طریق بلوکه کردن 

DNS  های اصلی )سرورهای اصلی که نام و آدرس صفحات اینترنتی را قابل دسترسی

کنند( عمالً برای مردم ساکن کشورهای اروپای غربی و امریکا غیرقابل دسترسی می

شد. البته، ساکنان در اروپا و امریکا، احتماالً شبیه ساکنان ایران، بایستی 

 کردند!بینی میشان پیشهای مناسب را در جایی برای خود«فیلترشکن»

های بهانه لیکس بهگذار ویکیتنهایی کفایت نکرد؛ جولیان آسانژ بنیانسانسور، به

مختلف تحت تعقیب قرار گرفت و نهایتاً به زندان دولت انگلیس افتاد. بنابراین، از برآورد 

 های اجتماعی برای شکستن سدِ های اینترنتی و رسانهبینانه از ظرفیت رسانهخوش

اربر های پرکهای حاکم بایستی خودداری کرد. اغلب قریب به اتفاقِ برنامهانحصار رسانه

 ای رسمی و حاکم هستند و نه آلترناتیویدر چنین فضایی عمالً بخشی از سیستم رسانه

 در برابر آن! 

ی دهکننهای نوین گرچه قدمی به جلو هستند و مخاطب )دریافتعالوه براین، رسانه

ن ی پیام( تبدیل شود. اما نقشی که در ایکننده )یا تولیدکنندهتواند به خطابیپیام( م

ای رد و ماند، پیام و محتوای آن است که در چنین چارچوب رسانهمیان ناروشن می

شود که محتوای حاکم بر ارتباطات شود. در این زمینه این فرض تقویت میبدل می

طور مشخص یبه« پیام»وژی حاکم و بازتولید انبوه اینترنتی کنونی نیز تابعی از ایدئول

ی اهداف طبقات حاکم را در های حاکم است که رودخانهتوسط رسانه«  ضداطالعات»

  ۵کنند.یهای اجتماعی سرازیر میرسانه« ترهای کوچکچشمه»

 ها و وضعیت کنونیگزارش

های متفاوتی های مختلفی در این زمینه هست که براساس تعاریف و معیارپژوهش

اند. در اغلب این ای کنونی را گزارش داده  روندهای رسانه۱۵ ,۱۴ ,۱3 ,۱۲ ,۱۱ ,۴ی

ها در شود: اینترنت و تلویزیون برندگان اصلی رسانهها، یک روند دیده میگزارش

های چاپی، صوتی و ی بزرگ مخاطبان رسانههای اخیر هستند. در میان سه دستهسال

ی چاپی و سپس صوتی و نیز افزایش ی از کاهش سهم نسبی رسانهتصویری، روند روشن
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ی زیاد از دو های تصویری با فاصلهشود. رسانههای تصویری دیده مینقش رسانه

جربی دیگر های تترین نتایج که با گزارشاند. اینجا به عمومیی دیگر پیشی گرفتهدسته

نی است که آمار و ارقام، وضعیت شود. گفتخوانی دارد، اشاره میسویی و همنیز هم

دهد، گرچه ممکن ویژه آلمان و سوئیس را در این زمینه نشان میاروپای غربی و به

ز زبانان نیای ایران یا فارسیهایی با نیازهای و تمایالت رسانهها و همسوییاست ایده

 نشان داده شود.

 جهان صوتی و تصویری -یکم

ی صوتی و تصویری، ادامه و گسترش خواهد یافت. هامجموع زمان استفاده از رسانه

های ویدئویی از ی روزانه از رسانهتخمین افزایش باالی ده درصد میزانِ زمان استفاده

تر از همه، محتوای تصویر متحرک سوی کارشناسان مختلف بیان شده است. مهم

افزایش  سهم خود را«( متن)»های صوتی و خواندنی با کنار زدن رسانه«( ویدیو)»

های تصویری و کاهش ها نشان از افزایش نقش رسانهخواهد داد. مراجعه و مصرف رسانه

های آماری های نوشتاری دارد. گزارشهای صوتی و بیش از همه رسانهنقش رسانه

های چاپی در آلمان دو   در این زمینه همسویی دارند. رسانه۱۵  و آلمان ی۴سوئیس ی

 اند، در حالی که سهمدهند: نقش نسبی نشریات کاهش داشتهروند متفاوت را نشان می

مراجعه و خواندن کتاب هم به شکل چاپی و هم به شکل دیجیتالی افزایش یافته 

  ۱۸است.ی

 
 

 
 ۲۰۱۴های چاپی، صوتی و تصویری، از تغییر سهم نسبی استفاده از رسانه - ۱نمودار 

  ۱۷ ، پایین آلمان ی۴سوئیس یباال در  ۲۰۲۰به 
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 ها ادغام رسانه -دوم

ها به سوی ادغام هرچه ایی چندرسانهاز اوایل قرن کنونی آشکار بود که آینده

نیده برعهده ترود. تلویزیون، رادیو و اینترنت بیش از پیش وظایفی درهمبیشتر پیش می

 ترنت گسترش بیش از پیشی موازی از تلویزیون و اینگیرند. برای نمونه استفادهمی

دوران کودکی خود را پشت سرگذاشته و به  ۱ی استریمینگ )جاری(یابد. رسانهمی

های آمازون و نت فلیکس نشانگر کاربران وسیع در سطح جهانی دسترسی دارد. نمونه

مام های امریکایی تقریباً در سطح تهای رسانهگسترش انحصار تولید محتوا توسط بنگاه

ی ویدئو دهندههای اصلی ارائههان است. نمودار زیر سهم شرکتکشورهای ج

  یوتیوب، نت فلیکس و ۱۵دهد.یاستریمینگ در میان مخاطبان آلمان را نشان می

ترین سهم از مخاطبان را در این زمینه به سوی خود جلب آمازون )پرایم ویدئو( بزرگ

ب بیشترین عالقمندان را به کنند. در آلمان، موضوعاتی که برای نمونه در یوتیومی

کنند به ترتیب اهمیت: موسیقی، مطالب آموزشی، کمدی و سوی خود جلب می

ها در یوتیوب: مطالب ی آلمانیسرگرمی است. با کمی فاصله گروه دوم مورد عالقه

 مربوط به سالمتی و بهداشت، تکنیک و سیاست است. 
 

 
ی ویدئو استریمینگ در دهندههای اصلی ارائهکتسهم شر - 2نمودار 

 [15میان مخاطبان آلمان]

ای که شاید برای پژوهشگران رسانه و موضوعات اجتماعی در در این نوشته نکته

ایران قابل بررسی جدی باشد، این است که در طی چند کنترل آماری مراجعات به 

                                                      
۱ streaming media 
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ب اهمیت و درصد مراجعه در جستجوی یوتیوب در ایران، کاربران ایرانی اکثراً به ترتی

 اند:این کلمات و موضوعات بوده

ترتیب آمار چنین بوده ( به۲۰۱۲) ۱3۹۰برای نمونه کلمات پرجستجو در سال 

 است: 

 ـ سکس 

 ـ سکس داغ 

 ـ گلشیفته 

 ـ ممه گلشیفته 

بینندگان کانال یوتیوب در ایران، بر طبق آمار رسمی در سه ماه اخیر پائیز و 

( به ترتیب اهمیت به دنبال این کلمات ۲۰۲۱تا فوریه  ۲۰۲۰)از دسامبر  ۱3۹۹ان زمست

 اند: و موضوعات بوده

 فیلم سوپر دوبله فارسی  -

های جنسی مشغول است )در یک کانال یوتیوب فارسی که به انتشار شوخی -

 کننده( میلیون مراجعه ۴۰ی فعلی با بیش از لحظه

ر پردازد )دکه به بازی کامپیوتری و سرگرمی می کانال دیگر یوتیوب فارسی -

 کننده( میلیون مراجعه ۹۵ی فعلی با بیش از لحظه

 «.رقص»و نیز موضوع  -

یابی این تمایل شدید و معنادار بینندگان ایرانی به موضوعات سنجش و ریشه

 های دیگر دارد.جنسی و نیز بازی و سرگرمی نیاز به پژوهش یا پژوهش

 جایی و متحرکجابههای قابلاستفاده از رسانه افزایش -سوم

رده از ی گستهای تلفن همراه و استفادهرشد غیرقابل تصور و بسیار سریع دستگاه

شود. تنوع و عنوان یک رسانه از روندهای مهم و معنادار این دوره محسوب میآن به

اعد بت، رشدی با تصشده بر روی تلفن همراه نیز به همان نسهای نصبانعطاف در برنامه

 هندسی یافته است. 
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 ای و چندپارگی بازارفراز و نشیب انحصارات اطالعاتی و رسانه -چهارم

های پیشین با ای، بسیاری از کنسرنعطف تاریخی و اقتصادیچون هر نقطههم

ها و بعضاً افول مواجه شده و همچنان در معرض افول هستند؛ همزمان اما چالش

، رودها به سوی چندپارگی میکنند. بازار رسانهحضور خود را اعالم می انحصارات جدید

کنندگان رسانه. چندپارگی بازار، در چارچوب ی بازار و هم در میانِ مصرفهم در عرصه

شود، میای نسیستم اقتصادی و اجتماعی کنونی، منجر به دمکراتیزه شدن شرایط رسانه

های رسمی، ها به رسانهمخاطبان، روند جذب آن بلکه در اثر ناروشنی پدیدآمده برای

و، های مستقل و آلترناتیچنین رسانهگیرد و رقبای کوچک و هماصلی یا حاکم شدت می

 دهند. بیش از پیش نقش خود را برای رساندن پیام و صدای دیگر از دست می

 تلویزیون همچنان وسیله سرگرمی خواهد بود -پنجم

ای مهم برایِ سرگرمی تماعی است و خواهد ماند. رسانهی اجتلویزیون یک رسانه

سال به باالست. برای این گروه سنی، در  ۴۰ویژه برای افراد های سنی و بهی گروههمه

ی ی سرگرمی است و هنوز جایگاه خود را در زندگی روزمرهترین وسیلهواقع مهم

سال، پس از اینترنت،  3۹تا  ۱۵های سنی کنندگانش حفظ کرده است. برای گروهمصرف

ترین رسانه است. این قسمت از پژوهش در کشورهای اروپایی، با تلویزیون مهم

سویی دارد. ای و تلویزیونی در ایران همهای ماهوارههای آماری در مورد رسانهسنجش

هایی که فیلم، سریال و یا موسیقی پخش ی بینندگان به شبکهبرای نمونه عالقه

زبان آشکار است. رسم و رسوم هنوز برای بینندگان نندگان فارسیکنند، در بیمی

ای برای سرگرمی خانواده و یا دوستان تلویزیون مهم است؛ برای آنان این رسانه وسیله

 پذیری و تحرک، حتی بیشتررود که اکنون با افزایش انعطافدر محیط خانه به شمار می

 از پیش محبوبیت یافته است. 
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ی های سنی، تلویزیون را وسیلهی گروهتقریباً همه - 3نمودار 

 ی آماری سوئیس([ )جامعه4دانند.]سرگرمی می

 محتوای غنی: تفاوت خرمُهره و دُرّ -ششم

کند. این نکته یکی از چنان راه خود را باز میبیان و محتوای غنی، هم

ها مسمویت رغم سالکه مخاطب علی های آماری استترین نتایج سنجشامیدبخش

های حاکم، به صورت آشکاری به تولیداتی که زیباشناسانه در تولید محتوا توسط رسانه

کنند. تولید چنین محصوالت ای دارند، توجه میمحتوا و شکل بیان مستحکم و حرفه

قم رهای آلترناتیو و مستقل، آن لحظات استثنائی و طالیی را ای توسط رسانهرسانه

ی سهل و ممتنع در نمونه« شکوفد گل صبح...از درون شب تار، می»زنند که می

آورند. در ی سینما را افرادی هم چون کن لوم و یا ژان لوک گدار به وجود میزمینه

ها تری را از رسانهها بیش از دو سوم افراد، انتظار محتوای غنیبرخی نظرسنجی

   ۴دارند.ی
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 بیش از موسیقی رادیو، چیزی -هفتم

های علمی، تواند موفق باشد که رادیویی برای نوجوییرادیوی امروز، زمانی می

فرهنگی و یا سیاسی و در خدمت محتوایی جذاب باشد. رادیوی خوب نیاز به مجری 

به باال بیش از گروه  ۴۰های سنی های بین موسیقی دارد. گروهخوب، اخبار و گزارش

دهند. خدمات موسیقی دیو و محتوای آن عالقه نشان میسال به را 3۹تا  ۱۵سنی 

توانند جای رادیو را بگیرند. استریمی، خطری برای رادیو ندارند و در آینده نیز نمی

طلبند. امکانات جدیدتر نظیر چنان موزیک روز را شنوندگان از رادیو میعالوه براین، هم

ش پذیری این رسانه را افزایانعطافرادیوی دیجیتالی یا رادیوی اینترنتی، محبوبیت و 

 داده است. 

های محلی و یا شهرها، نشان از حضور رادیوهای محلی تجربیات آلمان در محیط

د، های رادیویی بزرگ قادر به رقابت نیستنآلترناتیو و یا مستقل دارد که گرچه با شبکه

د. این رادیوها ی مخاطب وسیعی را به سوی خود جلب کنناند که جامعهولی قادر شده

های چندفرهنگی، ضدنژادپرستانه و اند انحصار خبر و تفسیر را با برنامهقادر شده

ضدفاشیستی، یا با محتوای آموزش غیرمستقیم و جذاب، تا حدودی بشکنند. برخی از 

حول  های متفاوت راای از فعالین مختلف با دیدگاهاین ابتکارات معموالً توانسته شبکه

 رادیویی )بعضاً تلویزیونی( گرد هم بیاورند.های فعالیت

ای برای کسب اطالعات و اینترنت، خود را به عنوان رسانه -هشتم

 همچنین تفریح تثبیت می کند

ی اول است. برای روند سال، رسانه 3۹تا  ۱۵های جوان سنی از اینترنت برای گروه

خیر در های اشود. بررسیبینی میآتی، افزایش بازهم بیشتر مراجعه به اینترنت پیش

های قدیم به سوی اینترنت را تأیید جایی بیش از پیش از رسانهآلمان، روند جابه

  ۴،۱۷شود که این روندِ جایگزینی ادامه خواهد داشت.یبینی میکنند. پیشمی
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 های اجتماعیرسانه -نهم

ای ار رسانههای اجتماعی در ساختنقش رسانه»خوانیم که ها میدر یکی از گزارش

وان عنها بهدر حال تغییر است، جذابیت اولیه، اکنون به پایان رسیده است. اهمیت آن

ها باید خود را دوباره تنظیم ی عمومی و سرگرمی در حال کاهش است و آنیک رسانه

تنظیم شده است.  ۲۰۱۴  گزارش برمبنای بازار سوئیس و شرایط ۹«یکنند.

شوند: سهم نسبی توییتر کاهش یافته، جتماعی دیده میهای اهایی میان رسانهچرخش

تر از جمله واتزاپ و اینستاگرام در واقع بوک با خرید رقبای کوچکانحصار فیس

ها را در بازار خود ادغام کرده است. از سوی دیگر رقبای جدید، مخاطبان و مشتریان آن

دید است. این روند در در سال اخیر از چین یکی از رقبای ج ۱توک-برای نمونه ،تیک

 شود.سوئیس و آلمان دیده می

 
 [4های اجتماعی ]دالیل خروج از شبکه -4نمودار 

  

                                                      
۱ TikTok 
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 رویکرد چندکاناله-دهم

تواند به بهترین وجه از طریق تلویزیون انجام شود. اینترنت شناساندن یک چهره می

کردن چیز یا موضوعی معین « پیدا»ال بهترین رسانه برای مخاطبانی هست که دنب

های اجتماعی به ویژه برای ایجاد وفاداری و حس همبستگی گروهی یا هستند و رسانه

ها، تلویزیون، اینترنت و شخصی مناسب هستند. با توجه به وظایف متفاوت رسانه

های های مختلف اجتماعی مکمل یکدیگر هستند. گرچه به لحاظ کمّی رسانهرسانه

تاب و ای و کیفی کهای دیجیتالی دارند، لیکن نقش پایهی زیادی با رسانهفاصله چاپی

های نوین دانست. به این مفهوم، نشریات ادواری را نیز بایستی مکملِ سنتیِ رسانه

های مختلف تأکید دارد که حضور در یکی، ای، بر نقش مکمل رسانهرویکرد چندرسانه

دهد. با توجه به چندپارگی گروه اطی دیگر را پوشش نمیهای ارتبالزاماً مخاطبان کانال

ی های مختلف، برای یک پوشش جامع، نیاز به استفاده از همهمخاطبان در میان رسانه

 های ارتباطی همچنان وجود دارد.کانال

 اندازچشم

 ترین شکل ممکن؟پارادکسِ اََبررسانه: عدم امکان در ناب

های ارتباطی اشاره شد، روشن ندهی و زیرساختدر آغاز بحث به همپیوندی سازما

تر است که این دو، برای رساندن محتوایی نظری و سیاسی به مخاطبان و به بیان ساده

سیاسی و -ای که رسانه، محتوای نظریگانهآیند. در سهها به کار میبه انسان

 گر برقرار می کنند.ای با یکدیآورند، این پارامترها، تعامل زندهدهی به وجود میسازمان

ی طبقاتی را ، مبارزههای ارتباطیپیوندی نظریه، سازماندهی و زیرساختهم -۱تصویر 

سیاسی، تئوری سازماندهی و نیز -ای محتوای نظریی سه عنصر پایهدر چرخه

ع، موقگذارد. کنش بهش میکنند، به نمایهایی که چنین اموری را محقق میزیرساخت

کشاند. پرسش ها میی رسانهسازی مخاطبان، جنگ را به پهنهگردش اطالعات و آگاه

به پرسش دیگری « ای قدرت را در دست دارد؟چه کسی یا طبقه»ی این که درباره

یا این « ها و ارتباطات را در دست دارد؟ای رسانهچه کسی یا طبقه»شود که وصل می
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ها را در اختیار انی ابزارها، اطالعات و دانش ضروری استفاده از این رسانهکه چه کس

 دارند؟

ها، تولید و بازتولید ای که مالکان قدرت و رسانهرفت از چنین چرخهراه برون

برند، از درون آن نیست. منطقی که امید چون و چرا به پیش میایدئولوژی حاکم را بی

پیوسته دارد، هیچ راهی برای همی بهگانهدرون این سه ای را ازبه تغییر چنین چرخه

های حلحل و فایق آمدن بر آن ندارد. ندیدن درستِ این وضعیتِ متناقض و تمرکز به راه

ی ا مبارزهای یموضعی و تدریجی برای یکی یا هر سه حلقه یعنی تالش برای تقابل رسانه

ای که طبقات حاکم دست باال را در آن ای یا سازمانینظری با امکان ناکارآمد رسانه

رسد. کنشگران یا گروهی از کنشگران که برای خود چنین دارند، ناممکن به نظر می

شوند که سرانجام یا سر به عصیان وار می ۱کنند، وارد نبردی سیزیفهدفی تنظیم می

ند. کوششوند و در تکمیل و تحکیم آن میزنند و یا خودشان تسلیم این چرخه میمی

ی شود که اگر طبقات حاکم سیطرهجا و درست در اینجا مطرح میبنابراین، پرسشی به

ای به نفع کارگران، وچرای خود را دارند و در این عرصه نیز توازن قوای رسانهبی چون

رفت تر محکومان جامعه نیست، آیا امید رستگاری یا برونزحمتکشان یا به مفهوم وسیع

 دارد؟ بست وجوداز این بن

 

                                                      

ی پایان محکوم شد. او می بایست، سنگ بزرگکه به مجازاتی بیسیسیفوس یا سیزیف: قهرمانی در اساطیر یونان  ۱ 

ای ببرد و قبل از رسیدن به قله، شاهد بازغلتیدن آن به اول مسیر باشد؛ و این چرخه تا ابد برای او ادامه را تا قله

 داشت.



 

 
 

 همایون ایوانی 75

 
 [5های ارتباطی ]پیوندی نظریه، سازماندهی و زیرساختهم -1تصویر 

ترین عاملی که در این مجموعه در مرکز توجه گذر از این وضعیت، با توجه به مهم

ی هایی که در سه حلقهپذیر و قطعی است. انسانامکان –ها یعنی انسان -قرار دارد،

ر ای را دارند، دهای رسانهای نقش تولیدکننده محتوا و پیامسازمانی و رسانه محتوایی،

ظاهر ی بهای نیز هستند. در این چرخهی این محصوالت رسانهکنندهعین حال مصرف

 ی منقسم به طبقات، نقشترین عنصرِ آن هستند که در جامعهها، کلیدیبسته، انسان

« هاقدرت رسانه»ای که کنند. در چرخهتی بیان میی طبقاخود را با حضور در مبارزه

ها، با واژگان دهی مورد بررسی قرار دارد، نقش کلیدی انسانو نقش آن در سازمان

 از آن روی ضروری« اَبَررسانه»مورد تأکید قرار گرفته است. کاربرد واژگان « اَبَررسانه»

 ی تاریخ در چارچوب تاریخیدهکننها نقش خود را به عنوان نیروی تعییناست که انسان

ها درک کنند و مقهور شرایط ی هجوم ارتباطات و رسانهو اجتماعی معین در دوره

 حاکم نشوند. 

ی کند که جایگاه انسان را در فرایند پیچیدهکمک می« اَبَررسانه»پیشنهاد واژگان 

رین تاید پایهای است که خو، رسانه«اَبَررسانه»نظام ارتباطی جدید بهتر درک کنیم. 
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ها )سمانتیک(، رفتار، نشانه -کالم و مفاهیم  -شکل ارتباطات را از طریق زبان 

های رایج و یا از آفریند. افزون برآن، قادر به کارانداختن سایر رسانه)سمیوتیک( می

ل ای است )الاقعنوان ابررسانه، تنها رسانهکردن( آنان است. انسان، بهکارانداختن )فلج

« یامپ»ی اطالعات(،  )یا تولیدکننده« ی پیامآفریننده»مان حاضر( که هرچهار نقش تا ز

-ی پیام را در خویش وحدت میکننده( و دریافت۱)یا اطالعات(، حامل  پیام )میانجی

 بخشد. 

های تجربی نقش ، یکی از بهترین نمونه۱3۵۷تا  ۱3۵۵ی دوران انقالبی تجربه

ی های خبررسانی دیگر )بخوان رسانهی مردم از کانالفادهابررسانه است. از سویی، است

های روزنامه نگاران و نیز کارمندان رادیو و تلویزیون آلترناتیو آن زمان!( و سپس اعتصاب

بلیغات ی تملی ایران از سوی دیگر، حضور واقعی ابررسانه را برای از کار انداختن توپخانه

های از سانسور خارج ای آلترناتیو توسط روزنامهرژیم شاه و نیز رساندن اخبار و محتو

 ی پروپاگاندایدهد. البته، در همان زمان امپریالیسم انگلیس، توپخانهشده نشان می

های مرتجع و ضدچپ به خود، رادیو بی بی سی را برای آلترناتیو ساختن از دارودسته

 کمک ارتجاع داخلی فرستاد. 

 های آلترناتیوی رسانهدهی آگاهانه و فعال شبکهسازمان

قیمت و ی تولیدات گرانای دربارهژان لوک گدار کارگردان فرانسوی، در مصاحبه

یوود و دهد: اگر هالخصوص تولیدات استانلی کوبریک پاسخ میی هالیوود و بهپربیننده

ز کند، من نیهای بزرگ چند صدمیلیون دالری تولید میها و فیلماو )کوبریک( پروژه

خ آن ی پایین تولید کنم که پاسها بایستی چندصد فیلم با بودجهابل هر فیلم آندر مق

 های کالن را در اختیار نداریم. )نقل از حافظه(فیلم پرهزینه باشد. چون ما آن بودجه

ی تاریخی ویژه در دورههای آلترناتیو، بههای حاکم و رسانهدر مورد رقابت رسانه

جالوت شباهت پیدا کرده، این ایده و تعبیر ژان لوک گدار  کنونی، که به نبرد داوود و

های آلترناتیو و مستقل، توان گسترش داد که نشریات و رسانهرا به این شکل می

های زبان شانسی ندارند. در عوض، ایدهای فارسیتنهایی در نبرد با انحصارات رسانهبه

سازی به ی اعتراضی علیه جهانیهاهای اخیر در جنبشسازماندهی از پایین که در دهه
                                                      
۱ Mediator 
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ایجاد  کند که از طریقهای آلترناتیو باز میکار گرفته شده، شانس دیگری را برای رسانه

های آلترناتیو، وزن نسبی صدای مستقل و انتقادی را افزایش دهند و ای از رسانهشبکه

یری گشکل شرطتری با مخاطبان در میان بگذارند. پیشی وسیعپیام خود را در پهنه

وی سو حرکت به« پالتفرم بسته»ی هایی، دوری از ایدهو دوام چنین شبکه یا شبکه

تواند ی آلترناتیو، تک صدایی نیست و میاست. پذیرفتن این که یک رسانه« پالتفرم باز»

های همگن را در خود پژواک دهد. به جای رقابت و بستن صداهای دیگر، از جمله رسانه

همکاری، همبستگی و احترام به نظرات حتی مخالف خود در طیف  درها، باید به

 عمال پای بند باشد. « دگر»های نظریه

 رویکرد پیوندی )هیبرید(

های های امروز، راهی رسانهبا نگاهی به تجربیات موفق پیشین و پیچیدگی پدیده

ی بکهفت شهای آلترناتیو وجود دارند که راه گذر و پیشرترکیبی بسیاری برای رسانه

های رسیدن به این شبکه کنند. راههای نوینی باز میهای آلترناتیو را به کرانهرسانه

شود، به امید فرصتی دیگر که وار به چند مورد آن اشاره میبسیارند،  در اینجا فهرست

 ها پیوند و گسترش افقی و نیزتر توضیح داده شوند. یکی از راهتر و مشخصها، دقیقآن

ای و یکپارچه، پیوند رسانهجای گسترش تکای است که بههای رسانهی شبکهعمود

 دهد.  های آلترناتیو را مورد توجه قرار میچندپارچه و رنگارنگ رسانه

ی های رسانهشود که تجربیات و ایدهی موفق دیگر در مواردی دیده میتجربه

 شود. به همین منوالمیل میای و کالسیک تکهای حرفهآلترناتیو با تجربیات رسانه

کنند از لحاظ هایی که در رسانه کار میای و آماتور، توجه به تنوع گروهترکیب حرفه

قط افزاید. این تنوع نه فها میسنی، جنسیتی، فرهنگی و... به شادابی و پویایی رسانه

محتوا  لحاظ گشاید، بلکه به پویایی آن ازهایی جدید در تولید محتوا در رسانه را میافق

ی بینی این پویایی، جلب عالقهبخشد. پیامد قابل پیشها رشدی تصاعدی میو ایده

 ی نوجو را در پی خواهد داشت. بیشتر مخاطبین به رسانه
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 راهی دیگر؟

گونه که در توان به راهکارهای دیگری نیز اندیشید. با این حال، همانشک میبی

حلی دیگر برای ست منطق کار را وارونه کرد و راهباال نیز اشاره شد، گاهی الزم ا

های حاکم و رسمی اندیشید، شاید از این طریق ی پر از دروغ جاری در رسانهرودخانه

 به ضرورت صدای دیگر و نیز رسانه آلترناتیو به روشی دیگر پاسخ بدهد. 

 ۲۰۲۱فوریه  ۱۵همایون ایوانی، 
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های اعتراضی ی امواج پیاپی حرکتصحنه ۱3۷۰ی ی ایران از اوایل دههجامعه

برده می سربه« وضعیتی شورشی»تعبیری شاید حتی اگر گفته شود در بوده است. به

 است، خطا نباشد.

ای از توان تشخیص داد که با زنجیرهدر طول این سه دهه سه موج بلند را می

های جمعی کوچک و بزرگ اعتراضی و مطالباتی، اعم از سیاسی و صنفی و حرکت

 اند. هم پیوستهاجتماعی، به

 

 موج اول

  13۷4فروردین  15تا  13۷1 از نهم خردادماه

شورش بزرگ و کوچک در شهرهای مختلف  ۱۰نزدیک به  ی زمانیدر این بازه

دهد. مشهد، شیراز، زاهدان، زنجان، ارومیه، اراک، مبارکه، قزوین و ایران رخ می

 اند. ی اصلی این اعتراضاتشهر صحنهاسالم

ی فرودست و محروم شهری است ها تودهی اجتماعی این شورشپایه

ی ی بسیار باالی شکنندگی کارگر با درجهبقههای طترین الیهترین و محروم)فرودست

ک ی ریسدر برابر تغییرات(؛ آنانی که چیزی برای از دست دادن ندارند و قادرند هزینه

هایی از ی اصلی جمعیت به حرکت آمده بخشدست زدن به آتش را بپردازند. بدنه

شته روشنی داکه استراتژی، تاکتیک، برنامه و مطالباتی ی کارگر است، بی آنطبقه

 تر موردیباشد و هویت طبقاتی شفاف. در این دوره، جز در اعتراضات قزوین، شاید کم

 ی متوسط در آن مشارکت پررنگی داشته باشد.را بتوان سراغ گرفت که طبقه

 شده در ابعاد و سطوح مختلف استهای انباشتبستر این دسته اعتراضات نارضایتی

را در عبارت نابرابری و محرومیت خالصه کرد و آنو اگر چکیده شود شاید بتوان 

 نابرابری طبقاتی را در کانون آن دانست.

محرک مستقیم این اعتراضات سقوط ناگهانی سطح زندگی بود: شوک ناشی از 

هایی با هدف هاشمی رفسنجانی. سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت اجرای سیاست

ی و های طبقاتهایی مستقیم در تعمیق شکافدآماصلی بازتوزیع ثروت و درآمد و با پی

 ها.نابرابری



 

 
 

 اردشیر مهرداد 83

ت و بسها نطفه میصورت مقاومت و مقابله در برابر این سیاستاعتراضات ابتدا به

د. معموالً شکرد و رادیکالیزه میسرعت بار سیاسی پیدا میطبیعتی دفاعی داشت. اما به

ام سرعت به اعتراض علیه نظت و بهگرفی متفاوتی تجمعی شکل میهای اولیهبا انگیزه

شد. پویایی درونی این اعتراضات سیاسی و به چالش کشیدن مشروعیت آن تبدیل می

سرعت به مبارزه برای تغییر شد هر مبارزه برای بقا و هر تالش برای ادغام را بهسبب می

 و خیزشی با مطالبات سیاسی بدل کند. 

ر وجه غالب ارگانیک و درونی بود. ها دها خودجوش و رهبری آنبسیج حرکت

هم پیوند کرد و بهچه اجزای اتمیزه و منفرد جمعیت را حول خود کریستالیزه میآن

توان هویت واحد دانست: هویت واحد طبقاتی که از شرایط عینی آنها ناشی داد میمی

یک نقشی در بسیج و های مدنی هیچشد. احزاب سیاسی، نهادهای صنفی و تشکلمی

های کارگری، معلمان، ها نداشتند و روشن است که تشکلدهی این حرکتازمانس

قدم ها پیشتنها در این حرکتپرستاران، زنان، دانشجویان، حقوقدانان و نویسندگان، نه

ها ندرت حاضر به پشتیبانی از آنپیوستند، که حتی بهها نمینبودند و رسماً هم به آن

 بودند. 

های شهرهاو شهرهای اقماری بود؛ مناطقی که مدتاً حاشیهها عجغرافیای خیزش

میان نیازهای مردم و تقاضاهای نظام ثروت و قدرت شکاف در حال گسترشی وجود 

 کرده است. تری نمود پیدا میها به نحو محسوسداشته و نابرابری در آن

ه ب در این دسته از اعتراضات در واکنش به سرکوب، پتانسیل باالیی برای توسل

کارگیری خشونت نه شاهد خشونت متقابل وجود داشته است. با این وصف، در به

 ایم که منطق سیاسی نسبتاً روشنی داشتندهای کور، بلکه با حرکاتی روبرو بودهشورش

 دادند.و مراکز و نمادهای قدرت و ثروت و نابرابری را هدف تخریب و تهاجم قرار می

ای افتادند و از هرگونه امکانات رسانهی اتفاق میها در سکوت کامل خبراین حرکت

رسانی مستقل محروم بودند. وسایل خبری و نشریات رسمی سکوت خود را و اطالع

کردند. در مواردی هم که به یکی از این ها حفظ میحتی بعد از سرکوب این خیزش

بود که ای نشدهها چیزی بیش از اطالعات تحریفای شده، گزارشها اشارهخیزش

 نهادهای رسمی در اختیار قرار داده بود. 
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 موج دوم

 13۸۸تا خرداد  13۷۸از تیرماه 

دانشجویان  ۷۸دهد: در تیر ماه در این فاصله، دو خیزش اعتراضی بزرگ رخ می

ی پلیس به کوی دانشگاه، ی سالم و حملهتهران و تبریز در اعتراض به توقیف روزنامه

ی انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای تهران، ه نتیجهدر اعتراض ب ۸۸و در خرداد 

آباد، بابل، اراک، آستانه و اصفهان، مشهد، شیراز، قم، تبریز، کازرون، نیشابور، نجف

های پس از انقالب، ی خیزشای بودیم. در قیاس با همهارومیه شاهد اعتراضات گسترده

چندماهه داشت که از خرداد تا تری برخوردار بود و عمری از تداوم بیش ۸۸اعتراضات 

ماه( ادامه پیدا کرد. براساس آمار رسمی صرفًا ششم دی –ماه )عاشورای آن سال دی

 نفر بازداشت شدند.  3۰۰ها نفر زخمی و کشته ده 3۸در در تهران 

ی بسیج و های اولیه، نحوهی اجتماعی، محرکهای این دوره به لحاظ پایهحرکت

 ها متمایز بود.کت با موج پیشین خیزشهدایت، و جغرافیای حر

ها و سازد و اعتراضها را در این دوره میی متوسط بدنه اصلی حرکتطبقه

های اصلی قدرت را آماج شان عمدتاً حول حقوق مدنی و سیاسی بود و کانونمطالبات

ها در این اعتراضات تر شهری و ساکنان حاشیههای فرودستداد. حضور تودهقرار می

 امحسوس بود.ن

بندی و گسترش اولیه از رهبری متمرکز و بسیجِ ها الاقل در نطفهاین حرکت

های درون بلوک حاکم شده برخوردار بودند و با قرار گرفتن در میان شکافدهیسازمان

 شدند.از نوعی حفاظ امنیتی برخوردار می

ام د اصالح نظکری این اعتراضات دنبال میکنندهای که نیروی هدایتخط سیاسی

 چرخید.های رسمی حول نافرمانی مدنی میسیاسی بود و تاکتیک

های خبری ای فراوان، پوششها از منابع رسانهبرخالف موج نخست، این حرکت

 های ارتباطی کارامد برخوردار بودند.گسترده، و اهرم

های اعتراضی را به لحاظ سیاسی و رفتاری این بار هم سرکوب خشن، خیزش

ها به نجام رادیکالیزه کرد و اعتراضات مردمی از رهبری آن جدا و هدایت حرکتسرا

شد. در نهایت، اقدام جمعی به سمت توسل به خشونت متقابل گرایش بدنه منتقل 
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ل یابد و خیزش برای اصالحات سیاسی به شکل شورش برای مطالبات سیاسی رادیکامی

 سربرآورد.

 موج سوم

 13۹۸و آبان  13۹۶دی 

بوده  ۷۰ی ی نخست دهههای نیمهها بازگشتی به خیزشین موج از بسیاری جنبها

های جمعی است. مقدمات این دو خیزش بزرگ در شمار متعدد اعتراضات و حرکت

داد: نیشابور رخ می ۹۰ی های ابتدایی دههکوچک و بزرگی تدارک شده بود که در سال

اعتصاب و اعتراض بازاریان(، ارومیه )مهر  ،۹۱، برعلیه گرانی(، تهران )مهر ۹۱)مرداد 

، اعتصاب ۹۱ی ارومیه(، تبریز )مرداد شدن دریاچه، اعتصاب و تظاهرات علیه خشک۹۱

، تظاهرات علیه گرانی( تهران و شمار دیگری از شهرها ۹۱و تحصن(، تهران )اسفند 

، تحصن ۹۱ی ورزنه )مهر ، در اعتراض به حصر خانگی کروبی و موسوی(، منطقه۱3۹۱)

ی آب و برق( و ، در اعتراض به باال رفتن هزینه۹۱اعتراضی کشاورزان(، نهاوند )مرداد 

افزایی با یکدیگر، به صورت ها در همها حرکت اعتراضی ریز و درشت دیگر. این تجربهده

 کرد.عمل می ۹۸و  ۹6هایی برای انفجارهای تمرین

 کند انتقال بحرانین دوره را بنا میهای اعتراضی اچه بستر مادی و عینی خیزشآن

بازتولید بخش عظیمی از جمعیت به بحران بقا است. سقوط سریع و هراسناک سطح 

یانی های مهای گوناگون فرودستان، همزمان با ریزش شتابان الیهزندگی کارگران و الیه

ی طور عام فرادستان و فرودستان عمقشود شکاف میان سرمایه و کار و بهموجب می

 سابقه پیدا کند.بی

ترین چنان محرومی فعال در اعتراضات در وجه غالب همی اجتماعی و بدنهپایه

ی وار در آن مشارکت داشتند. حضور طبقههای نیروی کار بودند که اتمیزه و تودهالیه

یابی و رهبری هم چنان ها کم رنگ بود. منابع اصلی بسیج و سازمانمتوسط در اعتراض

ی باالتری از تأثیرپذیری خودجوش بود اما نسبت به موج نخست شاهد درجه درونی و

 بیرونی بودیم. 
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تر و های بیشکم یکسان و در مناطقی با محرومیتوها بیشجغرافیای حرکت

 تر متمرکز بود. های بیشمحکوم به نابرابری

مایز ی نخست متهای اعتراضی را از دورهاما چند تفاوت عمده موج سوم خیزش

 سازد: می

ت رسانی و ارتباطی اسای و اطالعیابی و منابع رسانهمنابع بسیج و سازمان -نخست 

های کند. در این دوره اینترنت، ماهواره، تلفن همراه و شبکهکه تحولی کیفی پیدا می

های گذارند. در عین حال، شبکهای در اختیار میهای ارتباطی تازهاجتماعی سازوکار

تنها هتر دارند. در مجموع، نتر و پربینندهنیِ بیرون از کشور وجود فعال و گستردهتلویزیو

دهند، بلکه نقش مهمی نیز در ایجاد ها خاتمه میی خبری این حرکتبه محاصره

 کنند. هماهنگی میان تظاهرات پراکنده بازی می

 ها، اگرحرکت های پراکنده و متعددمدد همین امکانات، قطع ارتباط میان کانونبه

 شود. نه ناممکن، اما بسیار دشوار می

ها، تا صدها محله و منطقه کند و از دهی اعتراضات نیز تحول کیفی پیدا میدامنه

های میلیونی را و توده (۹۸منطقه در سال  ۵۰۰پوشاند )به گزارشی تا و شهر را می

 آورد. همزمان به حرکت در می

باالی جوانان بیکار و دارای تحصیالت عالی در  در قیاس با سه دهه پیش، وزن

ی ها به سطح کیفترکیب جمعیت معترض، سبب شده رهبری درونی و ارگانیک حرکت

اکتیکی تر تهای بیشای فراهم شود برای خالقیتبسیار باالتری ارتقا پیدا کند و زمینه

 های سرکوب. تر مقابله با سازوبرگهای مبتکرانهو شیوه

بندی رویکرد سیاسی رادیکال دارند و بالفاصله با ز همان مراحل نطفهها اخیزش

 شوند.های اصلی قدرت به چالش گرفته میبندی هر تجمعی کانوننطفه

گیری سیاسی مسلط نفی نظم سیاسی موجود و ها جهتکه در این اعتراضبا آن

 «اثباتی»ی هاهای محدود و گذرایی از برخی گرایشاست، با این وصف رگه« سلبی»

هایی از جمعیت برای هایی از آمادگی بخششود که نشانهها ظاهر مینیز در آن

لویزیونی های تتأثیرپذیری از تبلیغات بیرونی و استعداد کانالیزه شدن توسط شبکه

 ای خارج کشور بوده است. ماهواره
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تری از منابع عمومی صرف تقویت ی دهه گذشته بخش هرچه بزرگطی سه

های و ساختارهای انتظامی و امنیتی شده و این ساختارها از جدیدترین برگسازو

ها پیوسته بازنگری و بافت نهادی ها و ابزارها برخوردار و ساختار سازمانی آنفناوری

آموزش آن  وروزتر شان بهها منظماً بازسازی و پرسنل آن پرشمارتر و تجهیزاتآن

 تر باشد، با اینها هرچه باالهای مداوم آمادگی آنپیگیرانه بوده و کوشش شده با مانور

های اخیر آنها را غافلگیر کرده است. تا جایی وصف شدت انفجار و گستردگی خیزش

دادند و جز از طریق به صحنه که در مناطقی و مقاطعی حتی کنترل را از دست می

واقعی شهری آوردن تقریباً تمامی امکانات موجود و گاه حتی تن دادن به یک جنگ 

 نتوانستند اعتراضات را مهار کنند. 

*** 

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ای از معضالت و بحرانآمیزه

ها و ها، تبعیضها را فراگیر ساخته و بر نابرابریهایی اشاره دارند که نارضایتیریشه

 شدگیقی و خیانتحعدالتی، و بیاند حّس بیو سبب شده فساد ساختاری دامن زده

های اعتراضی در بخش های ذهنی و روانی به اقدامصورت محرکفراگیر شود و به

 عظیمی از جامعه منتهی شود.

ی ایران را به درون یک ها جامعهها و محرکی این معضالت، بحرانوقفهتشدید بی

 وضعیت انفجاری فرو برده تا جایی که، هر مسئله و مشکل اجتماعی و سیاسی و

زدنی به یک بحران حاد و نهایتاً به اعتراض را دارد که در چشم برهماقتصادی استعداد آن

 اجتماعی و شورش بینجامد. 

در چنین وضعیتی هر اقدام جمعی مستقیم و مستقل که با هر انگیزه و هر هدف و 

ا رای از اقدام ای پیدا و هر تاکتیک و شیوهای آغاز شود و هر راستای سیاسیخواسته

ناگزیر به رویارویی با نظم سیاسی و توسل به خشونت و شورش منتهی اختیار کند، به

 شود.می

علت این امر روشن و جمع جبری شماری از علل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 

 ساختاری است.
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در بفعد اقتصادی و سیاسی شاهد نوعی انسداد هستیم. زمانی که بحران اقتصادی 

شایشی را مسدود ساخته و امید نسبت به هر گونه بهبودی را در انداز هرگونه گچشم

های ملیونی به یأس بدل سازد و ساختارهای سیاسی شرایط زیست و معیشت توده

ها گشوده نباشد، ی نارضایتیدچار انسداد کامل باشد و منفذی بر روی بیان آزادانه

ها، و مداخله در ها و سیاستزمانی که مقابله با فشارها و تنگناها، اعتراض به عملکرد

وضعیت برای تغییر و اصالح شرایط از مسیرهای قانونی و مجاری نهادی رسمی مطلقًا 

 رسد. ناممکن باشد، چنین وضعیتی ناگزیر به نظر می

های ناشی از نابرابری و تبعیض جنسی، قومی، در بفعد اجتماعی، انباشت ناخرسندی

ه و ابعاد انفجاری یافته است. تضاد میان اصول و ملی، مذهبی و زبانی مهارناپذیر شد

های فرهنگی و فکری جامعه، های فرهنگی و رفتاری رسمی با دگرگونیالگوها و ارزش

های فرهنگی و اجتماعی نظم شدت بحرانی شده است. تالش برای مهار سرکشیبه

زیر سرکوب، ناگمستقر را در توسل به یگانه و آخرین ابزار حکمرانی، یعنی ابزار قهر و 

ها لیتها و سایر اقناگزیر به نارضایتی زنان، جوانان، اقوام و ملیتساخته است. این نیز به

ترکرده، و بر پتانسیل شورشی جامعه های اجتماعی موجود را فعالدامن زده، گسل

 افزوده است.

 های فراگیرهای فراگیر کارگری و غیبت نهادهایدر بفعد ساختاری، نبود تشکل

ه ناگزیر بیافته را دشوار ساخته و بهای سازمانگونهاجتماعی اقدام جمعی اعتراضی به

های کوچک و جدا از هم درآورده است. سهم روزافزون سمت تجمعی از افراد و گروه

جمعیت بیکار و محروم از داشتن اشتغال ثابت، دایم و رسمی در ترکیب جمعیت محروم 

ها و اقشار شود کنشگری اعتراضی این گروهسبب می و ناراضی، عامل مهمی است که

ها محدود و به رویارویی با پلیس الجرم به تجمع در فضاهای عمومی و تصرف خیابان

یابی آنها در هر یک از اشکال ضد شورش کشانده شود. )توجه داشته باشیم که سازمان

 ای با موانع جدی روبروست(صنفی، شغلی و حرفه

خطا نیست اگر بگوییم اعتراضات ممکن است مهار شود، اما در چنین شرایطی 

د، اما نشینتواند فروتواند تمام شود. تا هنگامی که دریا توفانی است، یک موج مینمی

 تواند موج دیگری را در پی نداشته باشد.نمی
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های ها نیستند، بلکه مفروضات خیزشجا بیان شد پرسشتأکیداتی که تا این

 ی اخیر است.هاعتراضی سه ده

ها بسیارند: دیالکتیک مبارزات فردی و جمعی، خرد و کالن، خیابان و اما پرسش

پشت خیابان، محلی و سراسری، صنفی و سیاسی، محیط کار و محیط سکونت، منابع 

های سیاسی، پویایی درونی، درجات تأثیرپذیری و یابی، فرصتبسیج و سازمان

ها و دورنماها و سرانجام افق …تغییردهندگی، وتغییرپذیری، درجات تأثیرگذاری و 

 امواج بعدی. 

ها را سرِ باز ایستادن نیست، تنها حول یکی در بحث حاضر با این فرض که این موج

 هایتواند در انتظار امواج بعدی خیزشکدام دورنماها میکنم: ها مکث میاز این پرسش

 مردمی باشد؟

شود کنم خالصه میسش از آن عزیمت میچارچوب نظری که در پاسخ به این پر

که یک خیزش اعتراضی فراگیر نه یک پدیده که یک فرایند است؛ موجودیتی به این

های ؛ ساحتی میان بیم و امید. سیال است و متأثر از کشاکش«شدن» است در حال

های ناهمگون و گاه متضاد درونی. در نوسان است میان نیروها و دائم میان گرایش

 کنند. از هر جا و بهدارند و سد میبرند و موانعی که بازمیهایی که به پیش میزهانگی

ها و گیریهر نحو که آغاز کند لزوماً پایانی مقدّر در انتظارش نیست. جهت

تغییر داخلی و تأثیر شرایط های آن تابعی است از توازن قوای قابلاندازچشم

ی است از چگونگی روابط میان عوامل ذهنی و ی خارجی، و نهایتًا تابعشوندهدگرگون

 عینی.

های دی و آبان صادق است. هایی از نوع خیزشتر، در مورد حرکتاین همه، بیش

ها از حلقه ایی ساختاری افقی گسترش یافتند و بربنیاد شالودههایی که بر پایهخیزش

کنند و می رشد« های روندهریشه»شدند، شبیه های کوچک و بزرگ بنا و هسته

 ای شتابان تکثیر شوند. مدلی از پیدایشگونهتوانند به هر سو حرکت کنند و گاه بهمی

وذ اند و نه لزومًا زیر نفمراتبو گسترش، با اجزاء خودفرمان و روابطی که نه تابع سلسله

بندی و مراحل نخست هژمونی یا رهبری واحد. در چنین ساختاری )الاقل در نطفه
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ها و توان شعارها و خواستوسویی واحد و ثابت وجود دارد؛ نه میسمتتکوین( نه 

 تزلزل انتظار داشت. رفتاری یکسان و بی

های اخیر سرشار است از ظرفیت و محدودیت، قدرت و ضعف و اعتراضات سال

د، های بعدی اگر از پا درنیایانداز. به همین ترتیب خیزشهایی بسیار در چشمروشنسایه

های تواند انتقال باشد به بازیگرانی متفاوت با طیفی از نقشها میای مقابل آندورنماه

گیری شود گوناگون، از بسنده کردن به ایفای نقش یک کارگزار تغییر سیاسی که قالب

زنی و تغییر در ساختار قدرت حاکم و نهایتاً حفظ آن تا افتادن به دام در خدمت چانه

های جهانی، تا تسلیم شدن زه شدن در جهت منافع قدرتهای ادغام، تا کانالیسیاست

ای های منقطع و ناپیوسته، که بربه ایفای نقشی نیابتی، تا افتادن در دور باطل حرکت

چند لحظه شعله بکشد و خاموش شود. و سرانجام تا خیز برداشتن به سمت فاعلیت 

 گذار ساختاری، فاعلیت گذار تاریخی در جهت آزادی و برابری.

ر قدر ذهنی و غیها همانا افقی چنین چندگانه، طرد و انکار پیشاپیش این خیزشب

 زده در تأیید و اثبات و قایل شدن بهنمایی شتابدفاع است، که شیفتگی و بزرگقابل

 وسویی روشن و امیدبخش.سمت

کنم اندازهای چندگانه، در ادامه این پرسش را طرح میدر چارچوب همین چشم

های اعتراضی به یک جنبش سیاسی و ساختاری یک امکان ور از خیزشکه آیا، عب

 واقعی است؟ 

 و هم خیر است! ترین کالم هم آریپاسخ در فشرده

ها غلبه کند و خیر؛ ها و موانع و چالشها و ضعفآری؛ اگر قادر باشد بر محدودیت

 اگر جز این باشد که هر دو گزینه محتمل است

ی پیوستههمهای بهای از متغیرارد معادالت پیچیدهدر بررسی چنین امکانی، و

اید بندی، شسازی و طبقهشویم. بنابه ضرورت تحلیلی، و به منظور فشردهبسیار می

 هایی در چهار گروه متفاوت فهرست کرد. فرضها را بتوان در قالب پیشبتوان این متغیر

ای برای یک بررسی روژهتواند پها، به باور من، خود میشرطهریک از این پیش

 مستقل باشد.

که اینو توان مقابله با مهارشدگی است: « تداوم»شرط مهم نخستین پیش

های گذشته فراتر روند و در انفجار خشم های مردمی بتوانند از تکرار تجربهحرکت
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ی ربهعنوان یک تجی روانی عمل نکنند و نهایتاً بهخاموش نشوند و صرفاً در نقش تخلیه

 ی مبارزاتی مردم ثبت نشود.خورده، با عوارض روانی و سیاسی منفی در کارنامهکستش

ها هایی است که تاکنون توانسته خیزشی سازوبرگجا مجموعهچالش بزرگ در این

 هاست.نی مقاومت در برابر آرا سرکوب و مهار کند و نحوه

جام درونی و ای از انسیافتگی و رسیدن به درجهشرط سازماندومین پیش

تگی یافای از سازمانها با درجهوار حرکتی تودهیعنی، بدنه همبستگی طبقاتی است:

 های درونی با نوعی تمرکز و همبستگی درونی توأم شود. ها و شکافهمراه و پراکندگی

ی ها کافی است نگاهی کنیم به ترکیب طبقاتی بدنهشرطدر اهمیت این پیش

تنها از درون فاقد های اصلی آن نهبه بعد. ترکیبی که بخش ۹۱اعتراضات، خصوصاً از 

یافتگی و انسجام است، بلکه در میان خود نیز از نبود پیوندهای الزم آسیب سازمان

دستان شهری، جایگاه کانونی را شکل، تهیی بیبیند. در این ترکیب جایگاه تودهمی

 دارد.

بازگشت به خیابان. با سه دهه  این بخش در انتظار یک فرصت سیاسی است برای

مرور کادرهایی را پرورش داده، به وخیز از آزمون و خطا، بهتجربه، در مسیری پر افت

 کمک انواعاند بهی آن توانستهسطح مهمی از ارتباطات دست یافته و اجزای پراکنده

ار کنند. رقر، البته ناپایدار و گسسته، بهای واقعی و مجازی میان خود نوعی ارتباطشبکه

های عملی و تاکتیکی مهمی را برایش فراهم ساخته است. اندوختهتمرین این سه دهه 

های مادی و اجتماعی تغذیه چنان بنیانران آن را همتراز همه، نیروی پیشمهم

 مهار وسادگی قابلست که حرکت این بخش بهگر آنها بیانکنند. این واقعیتمی

  هدایت فرادستانه نیست.

ای دارد که تاکنون منفعل مانده و دست شهری عقبهی تهیافزون بر این، توده

تواند به حرکت درآید و توازن قوا را در جهت یک تحول ساختاری برهم زند. اما، می

که:  ماندنایافته است. این سؤال باقی میاین بخش همچنان پراکنده و اتمیزه و سازمان

جهت و دهی همغلبه کرد و راهی برای بسیج و سازمان توان بر این معضلگونه میچه

 : شودها پرسش دیگر دنبال میی اجزای درونی آن یافت؟ پرسشی که با دههمبسته
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طور مشخص به کدام شکل بهی بیکه بدانیم این تودهاین -

 شوند؟های مختلف تجزیه میها و گروهها و الیهبخش

ی خش، گروه، یا الیهکه معضالت و مطالبات مشخص هر باین -

 معین کدام است؟ 

ها و مطالبات که چطور ممکن است حول این خواستاین -

 همتر بهی وسیعدهی کرد و در یک شبکهمشخص هر یک را جداگانه سازمان

 ها؟ها و سازوکارپیوند داد؟ با کدام شیوه

های ها و گروهها و بخشکه کدام منافع مشترک میان الیهاین -

ها دستان شهری وجود دارد؟ در چه اشکالی و حول کدام خواستیمختلف ته

ی فراگیر بسیج کرد و در توان در یک حلقهها را میو مطالبات همگی آن

 همبستگی با هم سازمان داد؟

 

تر نیروی کار است. این بخش در طول یافتهموضوع مهم بعد بخش پیشرو و سازمان

قتصادی بار اگاه در برابر تشدید وضعیت ستمهیچهای گذشته هرگز از پا ننشسته و دهه

و اجتماعی منفعل نبوده است. این واقعیت را تقویم مبارزات کارگران، معلمان، 

های اخیر ثبت کرده است. در پرستاران، و بازنشستگان و زحمتکشان دیگر در سال

سی و سیای تر این بخش در صحنهشرایط کنونی، حضور فراگیرتر، استوارتر و رزمنده

 ها یک امکان واقعی است. ی نفوذ و تأثیر ان بر سایر بخشافزوده شدن بر دامنه

ی اند به عمق بدنههای موجود در این بخش هنوز نتوانستهاما بخش بزرگی از تشکل

های ساکن و منفعل خود را پوشش دهند و به حرکت خود راه پیدا کنند و بخش

نیافته مانده است و شاهد های این بخش سازمانتدرآورند. هنوز بخش بزرگی از ظرفی

 ها در مراحل جنینی هستیم. بسط افقی تشکل

قش تنها نوکم روشن، در اغلب تجمعات اعتراضی نههنوز این بخش، به دالیلی بیش

کننده نداشته، بلکه، اگر نیز حضور داشته، این حضور محسوس کننده و هدایتبسیج

است که شکاف موجود میان حرکات این بخش با  نبوده است. این پرسش مطرح

تواند پر شود؟ ایجاد هماهنگی گونه میهای محروم شهری چهاعتراضات خیابانی توده
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د؟ گذراز چه مسیری می شدن آنپشتیبانی میان این حرکات و به نوعی همبستهو هم

اضی خودجوش های اعترآیا این بخش قادر خواهد بود خالء رهبری متمرکز را در حرکت

 شهری پر کنند؟ 

های آتی های میانی در تحوالت سیاسی و در جنبشی متوسط و الیهنقش طبقه

ال سرعت در حانکارناشدنی است. هر چند این طیف تحت تأثیر بحران حاد اقتصادی به

ی فقر و فرودستی ی اخیر، بخش بزرگی از آن به ورطهتجزیه است و در همین یک دهه

ها د، اما این تحول لزوماً به معنی پایان یافتن تزلزالت ذهنی و سیاسی آنانسقوط کرده

یت واسطه در ستیز طبقاتی بر ظرفنیست. و لزومًا به معنای آن نیست که به شکلی بی

 ی کارگر بیفزایند.حرکت طبقه

اند، اما چرخش ی گذشته به لحاظ سیاسی رادیکالیزه شدهها در یک دههاین الیه

سمت رویارویی کامل با نظم مستقر به چه معنی است؟ و با چه نقش ها به آن

ها هایی در میان آنها همراه بوده و خواهد بود؟ چه گرایشای برای آنکنشگرانه

ی رشد دارد: مشارکت در اقدام مستقیم و حرکت فراگیر مردمی از پایین برای زمینه

های خارجی و ترویج ی قدرتاخلهتر؟ دخیل بستن به مدای بهتر و انسانیبنای جامعه

داری سکوالر های محروم و برای رسیدن به یک سرمایهاین نظر در میان توده

 رشد؟ یا متوسل شدن به نظامیان و دفاع از نوعی تجدیدساخت نظم کنونی؟درحال

ی هترطبقهای مرفهی مشارکت اعتراضی باالست، الیهدر شرایط کنونی که هزینه

تری برای مشارکت اعتراضی یی برای از دست دادن دارند رغبت کممتوسط که چیزها

توانند به ها و کاهش ریسک مشارکت، آنان میدارند. اما، در صورت فراهم شدن فرصت

های اعتراضی داشته باشند و احتماالً تأثیراتی حرکت درآیند و حضور پررنگی در حرکت

 و شعارهای عمومی خواهند داشت.  هاهای سیاسی و خواستگیریکننده در جهتتعیین

ه ی کارگر و به صحنی غیرفعال طبقهشرط نقب زدن به ذخیرهسومین پیش

 ها و تحقق این پتانسیل عظیم است. آوردن آن

ی ی بسیج افقی و عمودی نیروی کار گسترش پیدا کند و در هر شاخهکه دامنهاین

ی ماندههای ساکن و منفعلخشهای آنها بی سطوح و الیهشغلی یا اقتصادی و همه

د تواننیروی کار به کارزارهای طبقاتی بپیوندند. در این صورت، کدام مطالبات می
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تواند در به حرکت در اوردن این اجزاء ها میهایی مناسب باشد و کدام شیوهمحرک

 منفعل کارآمد باشند؟

شرط ارتقای آگاهی سیاسی و طبقاتی، غلبه بر چهارمین پیش

 های ذهنی و توهمات سیاسی است.یتمحدود

تواند بستر مساعدی برای ادغام و کانالیزه شدن عاملی که ناتوانی در غلبه بر آن می

های امپریالیستی یا های اعتراضی فراهم سازد و راه را برای سوار شدن قدرتحرکت

 ها مردم محروم و مبارزات آنها هموار کند. های مختلف بر نارضایتیجناح

قدر حیاتی است که رفع تهدید سرکوب. وقتی مردم گرسنه ه بر خطر ادغام همانغلب

ی آنان خوردهکنند، یک دوجین دشمنان قسمآمده اعتراض میجانشده و بهو غارت

ها برای خود کالهی بدوزند. کافی شوند و مترصد که از نمد نارضاییهم به صف می

 ها دامن بزنند. وارد شوند و به گمراهیهای ذهنی مردم خوب است بتوانند از شکاف

کشی است، چند صباحی هم در همراهی با اعتراض جماعتی که تخصص آنها بهره

ی گرفتن اند برای سوارشوند. البته وقتی گمان کنند فرصتی یافتهقربانیان خود ظاهر می

 شناسند.دست حتی دلیلی برای درنگ نمیاز نیروی حرکت مردم تهی

د صاحبی هستنهای بیاند، گلهگاه آنان، مردمی که دست به طغیان زدهدر واقعیت ن

ای داشته باشند؛ با راه ظهور یک چوپان. مهم نیست این جماعت چه کارنامهبهچشم

ی سیاسی، کدام بنیاد فکری و کدام عملکرد اخالقی. کدام تعلق اجتماعی، کدام پیشینه

های این سودا، متوسالن به قدرتفریبی تردست باشند. در کافی است در مردم

های شاهان پهلوی همه استعداد وترکههای داخلی و تخمامپریالیستی و برخی جناح

ساعته و مشتی  ۲۴ی تلویزیونی اش چند صندوق اسکناس و یکی دو شبکهدارند. مایه

 انداز سیاسی است.کن و پاکارچاق

*** 

عنی شرط ییابی به نخستین پیشدست هایی راههایی دربارهزنیدر پایان به گمان

پردازم. آشکار است که وقتی با انسداد و سرکوب می« مهار»و چیرگی بر « تداوم»

ایم، کنترل جامعه به کمک سازوبرگ مواجه« اصالح»سیاسی و عدم امکان توسل به 
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شود. تعمیق بحران نیز این شرایط را ی حکمرانی بدل میترین شیوهسرکوب به اصلی

ترساندن از  :کند و پروپاگاندای چاشنی آن هم ایجاد هراس از آینده استید میتشد

 هایی درپاره شدن و تجزیه و دیگر افقسرنوشت لیبی و یمن و عراق و سوریه. تکه

ه تواند داشتها میحقیقت استمرار انسداد ساختاری سهم مهمی در پیدایش احتمالی آن

 باشد. 

های آن است. در چنین ترین راهکار افزایش هزینهبرمبرای مقابله با این تهدید م

شود. بنابراین، ی توسل به زور و خشونت با تزلزل و تردید مواجه میشرایطی اراده

ه ست به نحوی کی مقابله با آن برهم زدن معادالت سود و زیان آنترین وسیلهابتدایی

مهم دیگر خنثی کردن  تر ساخت. موضوعاعتراضات را هرچه بیش« مهار»های هزینه

ای معکوس کردن جهت فشار تأثیر فشارهای روانی است. در چارچوب چنین معادله

گران است. تردید نباید روانی به سمت نیروی مهارکننده هدف مهمی برای خیزش

د انهای ارتباطی فراهم ساختهویژه دستگاهداشت که باید از ابزارهای متعددی که به

 ستگاه سرکوب بهره برد.ی دبرای ریزش بدنه

نفس مقاومت خود موضوعی است با ظرفیت باال برای به حرکت در آمدن و بسیج 

هایی که امروز در اشکال اعتراضی. این واقعیتی است که بسیاری از کارزارها و حرکت

ر و تهای گستردهاند و قابل انتقال به الگویی برای حرکتپراکنده دارد از این مقوله

 اند.ها فراوان. نمونهتربادوام

ها و اشکال اعتراضی نیز ضروری است و در این ها و شیوهتنوع بخشیدن به عرصه

میان پیوند بخشیدن حرکت در خیابان و حرکت در پشت خیابان، مبارزات در محل 

ی اقدام کار با همراهی فشرده با مبارزه در محل سکونت ضرورت دارد. اشکال پرهزینه

تر فرد و گروهی در میان تر عمل فردی توأم شود، کمکال کم هزینهجمعی اگر با اش

ای برای ماند که متناسب با توان و آمادگی خود عرصهی کار و زحمت باقی میتوده

 مشارکت پیدا نکند و نقشی برای خود نتواند تعریف کند.

 ینیگیر شوند و در جغرافیا و اشکال معهای محدودی زمیناگر اعتراضات در شیوه

مهار است. تردیدی نیست که میان مردمی که برای راحتی قابلبه محاصره درآیند، به

هایی که علت گذارد و سازوبرگبر هم زدن نظم موجود پا به میدان مبارزه می
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شان حفظ نظم موجود است نسبت معکوسی برقرار است: بقای یکی در گرو وجودی

هایی برای به محاصره درآوردن و از قانه راهعدم دیگری است. اگر نتوان پیگیرانه و خال

ها یافت، خود باید آماده باشد که دیر یا زود محاصره شود و پا درآوردن این سازوبرگ

از پا درآید. اگر نسوزاند، خود سوزی کرده است. خیزشی که در این مواجهه پیشروی 

اد نکند دچار نکند، عقب خواهد نشست. محاصره نکند محاصره خواهد شد. شکاف ایج

 شکاف خواهد شد. و شکست ندهد شکست خواهد خورد. 

های جمعی ناتوان باشند از مانورهای هوشیارانه تاکتیکی و انعطاف در اگر حرکت

شود. تنها به مدد های مهار اعتراضات کارآمدتر میهای اقدام، کارایی سازوبرگشیوه

توان این متعهد می های بسیار کوچک و بی شمارای از هستهمهندسی شبکه

 ها را ناکارآمد ساخت. سازوبرگ

وجو کرد. چنین خوردن کیفی توازن قوا جستالبته، پاسخ قطعی را باید در برهم

ه زدن بهای بالقوه و نقبی ظرفیتوضعیتی نامیسر است، مگر از طریق بسیج همه

. بخشیییطلبی، و رهاطلبی، برابریی منابع خالقیت، جسارت، همبستگی، حقهمه

تالش مستمر در این جهت شرطی الزم است. اما شرط کافی جای دیگری است: منابع 

ای های رنگارنگ در جامعهاند به جغرافیایی که از شکافهای مردمی متعلقحرکت

ای و شغلی و قومی و جنسی و مذهبی و زبانی لبریز است. های حرفهسرشار از گسل

 های مردمی داشته باشد. وگانه بر حرکتتواند تأثیری دجغرافیایی که می

ها است. امری که موفقیت در آن دستیابی ها و شکافشرط کافی، عبور از این گسل

ناپذیری خواهد بود. در همان حال که ناتوانی در به یکی از منابع توانمندی و شکست

ا اگر به سود هها و شکافبار. چرا که این گسلتواند پر هزینه باشد و زیاناین امر می

ان شتوانند به زیانسهولت میخیزش مردم فعال نشوند، لزوماً خنثی نخواهند ماند. به

ا های عینی همان اعتراض رکار گرفته شوند و تا جایی فعال بشوند که بخشی از پایهبه

در برابرشان به صف کنند. امکانی که ماشین کنترل نظم در استفاده از آن استعداد 

کار افراطی اعم از مذهبی، های محافظهگونه که در بسیار جنبشرد. )همانفراوانی دا

 ایم(. ناسیونالیستی، قومی، جنسی، نژادی و پوپولیستی دیده

زنند و نیرویی که در برابرشان قرار گرفته است در آنهایی که دست به اعتراض می

اش عبور از این اند. اردویی که شرط پیروزیهای اجتماعی اردو زدهدو سوی شکاف
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ترکردن و فعال هاست و اردویی که شرط ماندگاریش عمیقها و مهار این گسلشکاف

اه طرفی به آن رساختن آنها است. در کالمی فشرده، این جغرافیا قلمرویی است که بی

 ندارد.

یسر ها نامها، جز در مسیر به رسمیت شناختن آنها و گوناگونیهمبسته کردن تنوع

ت که یافتنی اسها، تنها زمانی دستی منابع و ظرفیتتادگی با اتکای به همهاست. ایس

ها به واقعیتی عینی نزدیک شود. این ضرورت در عمل به معنی همبستگی تنوع

خوردگی مطالبات عام و مطالبات خاص است. در گرو آن که همبستگی پوشانی و گرههم

د های متکثر موجوهای هویتگونیونهها و گمشروط شود به رسمیت یافتن تمامی تنوع

 در جامعه. 
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که به درجات گوناگون  شتوجود دا تر کشوری در جهانکمهای اخیر در سال

باشد. از شرق و غرب، شمال و جنوب، نبوده اموال دولتی  کردندرگیر خصوصی

بازارساالر،  بود. اگر در شرق، هدف ایجاد اقتصادی بودواقع مفد شده کردن بهخصوصی

ونه آن گ -اند، هدفها اقتصاد مختلط داشتهسالاین در بسیاری کشورهای دیگر که در 

 منابع و امکانات محدود.  یو تخصیص بهینه بودافزودن بر کارآیی  -شدکه ادعا می

دریک سلسله مقاالت کوتاه و بلند برآنم که گزارشی ارایه کنم از این فرایند 

یح این سیاست اندکی توض« بال و مصیبت بودن»ی درایران. پیش از آن ولی باید درباره

 بدهم. 

 شرطعنوان حالل مشکالت و پیشاین است که آن چه را که به« بال»منظورم از 

بختی و رفاه ارایه داده بودند، درعمل اگرچه موجب شده تا اقلیتی بار دن به نیکرسی

ها خود را ببندند ولی باعث تضعیف توان اقتصادی کشورها شده است. در این نوشته

 ارایه« سازیخصوصی»که در پوشش « سرقت عمومی»نشان خواهم داد که این فرایند 

 است. اند نرسیدهگذاران مشخص کردهقانونشده است به هیچ یک از اهدافی که خود 

را ادامه « مستمندسازی گسترده»چنان این سیاست پرسش اول این است که چرا هم

کند این که با وجود طور جدی خطرناک میند؟ بعالوه، آنچه وضعیت را بهدهه و میداد

لت آقای رسد که دوبار از اجرای این سیاست درایران، به نظر میی رقتاین سابقه

ظاهراً برنامه دارد  -هایی خواهم پرداختکه به نمونه -روحانی پس از حراج اموال دولتی

آن چه که تحت عنوان  ۱کند.« خصوصی»جمهوری اسالمی را هم « دولت»که 

های در جریان است، در عمل، چیزی غیر از ایجاد محمل« خصوصی -مشارکت عمومی»

خدمات عمومی نیست که اگرچه ممکن است خواری بخش خصوصی ازتازه برای رانت

 ماند وکاله میخواران بشود ولی هم سر دولت در این میان بیباعث پروارترشدن رانت

 کنندگان این خدمات خواهد رفت. هم کاله گشادی برسر مصرف

جان  وزیریدانیم استفاده از این سیاست در انگلیس از زمان نخستتاجایی که می

بار بوده است. راستی فاجعهآمدهایش بهونی بلر به اجرا درآمد و پیویژه تمیجر و به

را بدون بهبود  -برای مثال آموزش و بهداشت -های عمومیی فعالیتاگرچه هزینه

                                                      
 https://www.alef.ir/news/3990209016.htmlازجمله بنگرید به این مطلب: . ۱

https://www.alef.ir/news/3990209016.html
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های اضافی هنگفتی هم در برد، در درازمدت برای بخش عمومی هزینهکیفیت باال می

قرار شد که درکل  ۲۰۰۵یان عنوان مثال، گزارش شده است که تا پابه ۱بردارد.

میلیارد پوند به این ترتیب اجرا شود که  ۵۰های متعددی به ارزش پروژه

 ۴.۵یعنی  -میلیارد پوند ۲۲۵سال آینده در کل  3۰دهندگان انگلیسی باید در مالیات

 ۲ازایش بپردازند.به -تربرابر بیش

ر ت. گاه به نظزیاد هم هس هکردن کم نیست کبررسی نظری در دفاع از خصوصی

سازان جایش را به لطبیعه در ذهن شماری از این سیاستءارسد که باور به ماورامی

احدهای دولتی که با و کردن داده است. یعنی اگر مدیراناعتقاد به خصوصی

المال اند و در نتیجه بیتقابلیت و فاقد مهارتبی رسند،ساالری به جاه و مقام میرابطه

رفت نه تنبیه و یا اخراج این دسته کنند، راه برونمین را تلف میمسلمین و غیر مسل

بلکه، در بعضی موارد حتی صاحب  -درواقع بهبود عملکرد ساختار دولت – از مدیران

شوروی سابق در این رهگذر بسیار  یینمونه 3تشرکت و بنگاه کردن این جماعت اس

حضرات اگر قابل بودند که کارها که این  کسی هم کاری ندارد و ظاهراً .آموزنده است 

رساندند. باری، اگر کمبود داریم و اگر ظرفیت تولیدی در اقتصاد کم جا نمیرا به این

ی رفت از شفاخانهجا هم راه بروناین و اگر قادر به کنترل تورم نیستیم، است،

 گذرد. کردن میخصوصی

کارها را سامان  یست همهرسد که بدون مالحظه قرار اقضیه در نهایت به بازار می

ی مدیران به مال و منال رسیده وسیلهکند تا بهبدهد. نه فقط اطالعات مفید آماده می

ر های نامرئی بازامورد استفاده قرار بگیرد بلکه اگر این مدیران بد عمل کنند، دست

ز کالم، ا یچنان بالیی به سرشان خواهد آورد که دیگر از این کارها نکنند. خالصه

                                                      
 ی اجرا کردن این برنامه در انگلیس بنگرید به کتاب زیر، فصل چهارمبرای شواهدی درباره ۱

 Grace Blakeley: Stolen, How to save the world from financialisation, Repeater 

Books, 2019. 

 ۲۱۰، ص ۲۰۱6نوشته ریچاردبروکز، لندن « گ مالیاتیسرقت بزر»بنگرید به کتاب  ۲

ی این سیاست این نخواهد بود ولی درعمل، وقتی که این سیاست شدهالبته توجه خواهید داشت که اهداف اعالم 3

 شود.گونه میکنند، اغلب اینرا پیاده می
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بیمه و آب  آموزش و و خدمات بهداشتی در ساحل عاج، تا آموزش ابتدایی در زیمبابوه

یا در حال  و بسیاری کشورهای دیگر به بخش خصوصی واگذار شده ایران و برق در

تری به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند و هرروز افزونتعداد است. اگر  واگذار شدن

در مزرعه و کارگاه به کار  ،که ترک تحصیل کرده تری ناچارندهرروز افزون تعدادیا 

آش  دپول بدهی به قول مثل خودمان، هر قدر ،ساالریبپردازند، چاره چیست؟ سرمایه

سادگی، در واقع بیانگر  ی، آش نیست. این روایت با همهدو اگر هم پول نداری دخوریمی

اجزای نظامی که  یقیهساالری است که با بمنطق درونی نظام سرمایه یدهندهو نشان

 شود، هیچ گونه تناقض و ناهمخوانی هم ندارد. همین. می مشخصمطلق پول  با استبداد

جاگیر در امان نمانده از این موج همه امگونه که به اشاره گفته، همانایران نیز 

آمدهای دردناک تجربه ای نه چندان دور همین سیاست را با پیدرگذشته است. اگرچه

 -آموزی از تجربیات خودمانولی بدون درس -«سازندگی»در دوران  -بودیمکرده 

 ترین حالت در حال واگذاری مؤسسات دولتی بهبه گسترده -دیگران به کنار یتجربه

شدت مشکوکی که صورت های بهدر کنار واگذاری هستیم و بودیم و «بخش خصوصی»

های عمومی را تحت عنوان مشارکت ییی داراگرفته است دولت برنامه دارد که باقیمانده

 .با بخش خصوصی واگذار نماید که به آن در پایان این مقاله خواهم پرداخت

 سیاست کوتاه، قصدم وارسیدن درست بودن یا نبودن یدر این نوشته

ام که اجرای چنین سیاستی به اش نوشتهدرموارد مکرر درباره کردن نیست.خصوصی

شود و امروزه دیگر این به گمان من در ر ایران منجر میتعمیق مشکالت اقتصادی د

تر کسی درایران آن را نشناسد و با چگونگی وضعیتی هستیم که بعید است کم

ا هچنان، همان واگذاریآور آشنا نباشد، با این همه چرا همپدیدارشدن این وضعیت مالل

جواب ساده و های دولت جمهوری اسالمی است، پرسشی است که در صدر برنامه

 رفته ندارد. برایسرراستی ندارد و با مباحث صرفاً اقتصادی هم پاسخ معقول و شسته

سازی باید از اقتصاد متعارف فراتر رفت. پردازان به خصوصیسیاست« اعتیاد»وارسیدن 

ا و ام که مای فرصتی دیگر. فرض را براین گذاشتهماند برباری، این مباحث نظری می

 توانند اشتباهپرداز که نمیایم که این همه عاِلم و سیاستا متقاعد شدهدولت مردان م

ها و کردن بنگاهکنند، پس، چرا ما از قافله عقب بمانیم و در نتیجه، قرار بر خصوصی

های دولتی را ، تعداد شرکتگذرم که مثالًهای دولتی است. پس به اشاره میشرکت



 

 
 

 احمد سیف 103

که  واقعیت این است - م، که بعید نیست نباشیمدانیم، یعنی از ابعاد کار باخبریمی

عالوه، باز هم فرض بهاعتماد نداریم. های دولتی خبر قابلدرایران از تعداد واقعی شرکت

دقیقاً همین کار را کرده  باریک اگرچه – ام که در میان راه پشیمان نخواهیم شدکرده

ا کردن این نوع کارها در میانه، از دهیم. چون رهو برنامه را تا به آخر ادامه می -بودیم

خواهیم در میان راه پشیمان بشویم، تر است. یعنی، اگر میبدتر و مخرب سیاستیهر 

 شروع نکنیم. بهتر است که این کار را اصالً

 ؟کنیمواگذار خصوصی این واحدها را به بخش گونه سؤال اصلی این است که چه

 پردازم.میکردن های خصوصیبه وارسی شیوهابتدا، 

 ها را به بخش خصوصی واگذار کرد:توان این شرکتطور کلی به پنچ شیوه میبه

 فروش سهام در بازار سهام. -

 کنند. هایی که در آن کار میواحد سهام تشویق کارگران به خرید -

 فروش به افراد در بخش خصوصی بر اساس مذاکرات شخصی و اغلب پنهانی. -

های جام حراج یمزایده  و اعالم حراج و مزایده در رسانهها با انفروش واحد -

ر تو دعوت از همگان برای مشارکت و واگذاری واحد به کسی که قیمتی بیش عمومی

 از دیگران پیشنهاد نماید.

 ها بر اساس مذاکرات شخصی و اغلب پنهانی. فروش به خارجی -

ز بقیه بهتر است ولی اول ا یاز دیدگاه مقبولیت سیاسی و اقتصادی، دو شیوه

تبلیغاتی که  یو ازجمله درایران با همه توسعهفروش سهام در اغلب کشورهای درحال

 هدرعمل نتوانستای پذیر نیست چون بازار سرمایهامکانها اغلب شود، به این شیوهمی

پذیر دوم نیز در عمل امکان یسامان بدهد. شیوه به نحو ثمربخشی چنین کاری را

اغلب کارگران فقیرتر از آن هستند که بتوانند از عهده پرداخت بهای سهام  نیست چون

این را گفتم تا برسم به این واقعیت، که آن گونه که اکنون خبرداریم، حداقل  بر آیند.

ای نداشتند بلکه با رشوه شماری از خریداران واحدهای واگذار شده هم از خود سرمایه

ها صرف خرید این واحدها شد. گرفتند و بخشی از آن وامهای کالن ها وامدادن از بانک

 ی تخفیفترین و در عین حال مؤثرترین شیوههزینهترین و کمبه اعتقاد من، ساده

های معیوب در اقتصاد ایران این است که ی این واگذاریوسیلهمصایب ایجاد شده به
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جمهوری اسالمی و هم  که هم با قانون اساسی -ی بخش تعاونی دراقتصادبرای توسعه

دولت با تهیه این وام برای نهادهای کارگری،  -خوان استهم ۴۴با قانون اجرایی اصل 

ها را به صورت مالکیت اشتراکی کارگرانی که درآن واحد کار مالکیت این کارخانه

 . تر خواهم نوشتباره بیشکنند واگذار نماید. به این مقوله بازخواهم گشت و در اینمی

 اریواگذبه ممکن است  دیگر است که اگرچه یماند سه شیوهآنچه که باقی می از

مدافعان این  ها اهداف مورد انتظارمنجر شود ولی دلیلی وجود ندارد که با این شیوه

ای نشان ی ایران در این مقوله به نحو روشنگرانهتجربه آمدنی باشند.دستنیز به سیاست

ای مؤثرترین شیوه برای فروپاشی اقتصاد است و اگر به های فلهدهد که واگذاریمی

ای داریم، باید از آن به هر قیمت اجتناب ترین عالقهی اقتصاد و کشور کوچکآینده

  شود.

 توان گفت؟ی این اهداف چه میاختصار دربارهاما به

ت و ی مشکالتر به اشاره گفتیم که مدافعان این سیاست تقریباً رفع همهپیش

ه دانند و بپذیر میسازی امکانطریق خصوصی ب اقتصادی و حتی اجتماعی را ازیمصا

رشد در این خصوص سرشار از این ادعاهاست. جالب است که همین منظور ادبیات روبه

خوان هم نیستند. در گاه این اهداف متعدد و گوناگون در بعضی از موارد با یکدیگر هم

ا ابتد کنیم.سیدنی مختصر از اهداف زیر محدود میاین یادداشت ولی خودمان را به وار

کنیم و بعد به ارزیابی شواهد خواهیم پرداخت. اختصار دیدگاه نظری را بررسی میبه

 طور کلی، پرسش اساسی من این است که چه شواهدی در دفاع از این ادعاها داریم؟به

 تر:کارآیی بیش 

 بع:منا یتر ناشی از تخصیص بهینهکارآیی بیش -

ه دولت همیش یزیربنای این دیدگاه این باور است که بازار همیشه کارآ و مداخله

دولت در  ییابد که مداخلهمضر است و از همین جا، روایت به این صورت ادامه می

زند. سازی منابع لطمه مینیروهای بازار را مختل کرده و در نتیجه به بهینه ،امور

مسائل  تاشود دولت موجب می یاین است که مداخله های این اختالل ازجملهزمینه

ب نوبه موجها در هم تداخل پیدا نمایند که بهسیاسی و مدیریت اقتصادی این شرکت

گیری شده و کارآیی و مفید بودن مدیران را کاهش تر شدن فرایند تصمیمآهسته
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هر مقطع  های دولتی به خاطرفشارهای دولت ناچارند که دردهد. بعالوه شرکتمی

 خصوص تداخل اهداف اقتصادی، مثالً زمانی بیش از یک هدف داشته باشند و به

 برای مدیریت این ،حداکثرسازی سود، و اهداف غیر اقتصادی، برای نمونه ایجاد اشتغال

. در صورت واگذاری این مؤسسات به بخش خصوصی، شودآفرین میها مسئلهبنگاه

اکثرسازی سود بوده و با داشتن یک هدف واحد مدیران بخش خصوصی فقط در فکر حد

توان مخالف بود ولی پرسش ظاهر با این ادعا نمیتوانند به آن هدف برسند. بهبهتر می

بحث بر سر چیست؟ اگر کل نظام اقتصادی های اقتصادی درمقوله این است که اصوالً

ارآیی ک ینشانه هاها و بنگاهموردنظر است که بر چه مبنایی حداکثرسازی سود شرکت

 در اقتصاد است؟ تربیش

های درسی اقتصاد دانم که مدافعان این سیاست مرا به مرور در کتابالبته می

خفرد راهنمایی خواهند کرد. ولی، در همین جا، بد نیست چند نکته را یادآوری بکنم. 

 یعنی تر شرکت و یا بنگاهی است که تنها یک هدف،، در دنیای واقعی کماوالً

که دو اقتصاددان  ۱۹3۹و این روایت را حداقل از  حداکثرسازی سود، داشته باشد

شان را چاپ کردند. تحقیقی یمقاله (Hall & Hitch) هال و هیچ -دانشگاه اکسفورد

یک وقتی است که شرکت با خطر ورشکستگی روبروست و در این وضعیت،  دانیم.می

تواند مهم شود. واز آن گذشته، در میشرکت است. گاه سهم بازار  یهدف غایی بقا

های مشتری، اغلب موارد یک بنگاه موفق بنگاهی است که بین برآوردن خواسته

کنندگان مواد اولیه، دولت... توازنی معقول بر های طرف معامله، کارگران، عرضهبانک

ه بنداشتن اطالعات کامل قادر  یدر نتیجه یک بنگاه ، یعنی، اگرچهکرده باشدقرار 

حداکثرسازی سود، داشتن اطالعات کامل  یگزارهیپیش حداکثرسازی سود نیست،

آوردهای خود راضی باشد یمنظورم کوشد که در مجموع از دستاست  ولی حداقل می

سازی ر حداکثرگاشاره به الگوهای بنگاه در مکتب رفتارگرایان است . اما از آن گذشته، ا

کنند، به هر قیمتی خواستنی سازی ادعا مییای که مدافعان خصوصسود به شیوه

جا با تناقضی در اهداف اقتصادی خفرد، وضعیت در در این ومطلوب باشد، در آن صورت،

یک شرکت و اهداف اقتصادی در سطح کالن، در سطح مملکت، روبرو خواهیم شد. 

البته درست است که مدیران واحدهای خصوصی هیچ مسئولیتی در راستای اشتغال 
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آمدهای سیاستی که برای حداکثرکردن آفرینی ندارند ولی نکته این است که اگر از پی

پوشی کنیم، آن سود الزم است، ازجمله بیکار کردن کارگران، به همین راحتی چشم

اد نوبه بر مدیریت اقتصشود و بهگاه مدیریت اقتصاد در سطح کالن مواجه با اشکال می

خواهم بر این نکته رات مخرب خواهد گذاشت. یعنی، میدر سطح اقتصاد خفرد نیز تأثی

کنیم که دولت از خود هیچ ثروت و درآمدی ندارد و کید کنم که ما گاه فراموش میأت

گیرد. با این های گوناگون این اموال عمومی است که در اختیار دولت قرار میبه صورت

ی واحد به بخش ی که پس از واگذارحساب، پرسش این است که بر سر کارگران

ها گونه پرسشچه خواهد آمد؟ اقتصاددانان نئولیبرال به این شوندبیکار می خصوصی،

های نامرئی جناب آدام کاری ندارند. قرار است در فرداهای نیامده و نامعلوم دست

 ، تا آن موقع که بکند،، در کجا کرده است؟ ثانیاًآفرینی کند ولی اوالًاسمیت اشتغال

ظ زندگی این جماعت با کیست؟ یا این جماعت بیکارشده در جوامعی مسئولیت حف

های اجرای رفاهی دارند و در آن صورت هزینه یهای گستردهکنند که نظامزندگی می

یار وزیری خانم تاچر بسی نخستانگلستان در دوره یشود، نمونهتر میاین برنامه بیش

شت و بهدا های اجتماعی دیگر، مثالًاز هزینهکاستن  نوبه یا باید باآموزنده است، که به

لب که در اغتأمین مالی شود ویا این یافته، بیکاری افزایشآموزش و تحقیق و توسعه

های گوناگون به افزایش مقدار مالیات، مستقیم و غیر مستقیم، منجر موارد به شیوه

 «و یاکارآیی وریهبهرافزایش »ولیبرال ئچه را که اقتصاددانان نشود. در آن صورت آن

 ها روی همگان به نفع یک اقلیتکردن این هزینهکردن و سرشکنواقع ملینامند بهمی

 ددر کل اقتصا« کارآیی»بهبود  یاست و چنین کاری بعید است که نشانه ثروتمند

ای های رفاهی هستند، بیکاران فاقد درآمد چارهباشد. در کشورهایی که فاقد این برنامه

 ینهترین زمیکنند ولی مهمغیر از این که به مشاغلی که ارزش افزوده ایجاد نمیندارند 

 یافزایش تورم در اقتصاد است، روی بیاورند. و یا در بعضی موارد، ممکن است نه همه

ل سبیکاران ولی حداقلی بخشی ازایشان به بزهکاری و کارهای خالف قانون دیگر متو

توان شکم خود و وابستگان خود را سیر نمایند. البته میبشوند تا زندگی را بگذرانند و 

ادعاهای  آمدهای احتمالیپیدر ادارات مجهز و مجلل نشست و در خصوص چنین 

المثل شیرین خودمان، شکم دانشمندانه داشت ولی واقعیت این است که به قول ضرب

 است که از این دیگری ینوبه هزینهگرسنه ایمان ندارد. به عبارت دیگر، این نیز به
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شود. افزایش تورم، برخالف ادعای بعضی از جامعه تحمیل می یراستا به همه

هایشان اقتصاددانان برای همگان بد نیست، تنها کسانی که درآمد ثابت دارند و یا درآمد

یابد بازندگان اصلی این وضعیت خواهند بود. این که بر به قدر میزان تورم افزایش نمی

. تری بخواهدآید، روشن تر از آن است که توضیح بیشدر اقتصاد چه می اندازسر پس

توسعه جا نیز، نیازی به تکرار نیست که در کشورهای درحالگذشته از آن، در این

جا نیز گیرند. اینجا می ،پایین اکثریت جمعیت در این دسته، درآمد پایین یا نسبتاً

 روتمندث رم که با بهبود وضعیت اقلیتیپرسیدنی است که خراب شدن وضع اکثریت، گی

 است؟ درکلیت آن بهبود کارآیی در اقتصاد یهمراه باشد، بر چه مبنایی نشانه

ه ای کتر به سرمایه. ادعا بر این است که سرمایهو معقوالنه تردسترسی آسان -

لب غدر ا تاشود گیرد باعث میطور مصنوعی ارزان در اختیار مؤسسات دولتی قرار میبه

های تولیدی نادرست رهنمون های دولتی را به انتخاب تکنیکموارد مدیران شرکت

کند. از سویی، سرمایه سازی این مشکل را رفع میخصوصی ادعا بر این است که شود.

ای در اقتصاد مورد استفاده قرار طور بهینهیابد و به همراه آن بهبهای واقعی خود را می

با تعیین قیمت سرمایه در راستای ایجاد تعادل در این بازار به  گیرد. بازار سرمایهمی

افتد. البته محصوالت تولیدی نیز از همین فرایند در بازارهای خرید و فروش کار می

گذرند. بد نیست به اشاره بگذرم که چنین ادعایی در بطن خویش باور به ها میکاال

که در مورد سرمایه، برای نمونه، در حالی ۱رقابت در این بازارها را دارد.« کامل بودن»

بازاری نیست که کامل و یا ناکامل باشد. به عالوه،  توسعهی درحالدر اغلب کشورها

ب کند. از آن گذشته، جالبازار تولیدات نیز به دالیل گوناگون بسیار غیرکارآ عمل می

اکم ح سی فاسدبوروکرا یها که نتیجهجا نیز ضعف مدیریت این شرکتاست که در این

 خورد. روشن است اگر فراهم بودن نسبتاًمالکیت گره می یاست به مقوله براین جوامع

ا گونه است که بهای نامناسب تولیدی منجر شود، چهارزان سرمایه به انتخاب تکنیک

جا شود؟ در اینتر به سرمایه، همان اشتباه تکرار نمیتر و آساندسترس داشتن بیش

 های کارساز بازار خصوصی الزم است. ایمانی به قابلیتنیز یک باور 
                                                      

« کامل نگاهی به رقابت»احمد سیف:  گزاره بنگرید به:وپاگیر بودن این پیشتر در خصوص دستبرای اطالع بیش ۱

 ۱۵-۴۴، صص۱3۷6، تهران، نشر نی، ای بر اقتصاد سیاسیمقدمه در،
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 هاعقیدتی در پیوند با واگذاری« فروشیارزان»

های برخالف این ادعاهای نظری، اسناد و آمارهای موجود برای مدافعان سیاست

آمیز است. عالوه بر آنچه که در این خصوص در جای دیگر نئولیبرالی کمی مخاطره

انزانیا سازی در تکنم که دیوید پاتز که به بررسی خصوصی هضافام بد نیست انوشته

هیچ شاهد و سندی وجود ندارد که »پرداخت با ذکر آمارهای متعدد نتیجه گرفت که 

جان  ۱.«نشان بدهد عملکرد بخش دولتی در تانزانیا از بخش خصوصی بدتر بوده است

ت رسید و نتیجه گرف مشابهی یبه نتیجه بررسی کردویس که وضعیت را در مکزیک 

سازی از دیدگاه افزودن بر که این نتایج حامی خصوصیآنچه که روشن است این»که 

سازی در مالزی مدعی شد که نه فقط ی خصوصیجومو درباره ۲«.ندکارآیی نیست

سازی در افزودن بر رشد اقتصادی وجود ندارد بلکه شاهدی دال بر تأثیر خصوصی

باعث انحراف منابع  سازی اموال دولتی احتماالًخصوصی عکس این محتمل است کهرب»

گذاری شده است. این درست است که بازار سهام رشد کرده است ولی بازار سرمایه

ت هاسها و بخش پویای صنعتی که در کنترل خارجیسهام در تأمین مالی نیاز شرکت

رسی رابطه بین فونتین و جیرونیمی که به بر 3.«اهمیت و تأثیر زیادی نداشته است

سازی درکشورهای افریقایی پرداختند به این نتیجه گذاری خصوصی و خصوصیسرمایه

ی توضیح نیست ولگذاری خصوصی با یک عامل قابلرسیدند که اگرچه کاهش سرمایه

های منفی را ی تعدیل ساختاری این جنبهاند که برنامهاغلب ناظران بر این عقیده»

 ۴«.تر کرده استبیش

                                                      
۱ David Potts: "Nationalisation and Denationnlisation of estate agriculture in 

Tanzania, 1967-90", in, P. Cook & C. Kirkpatick [ edit]: Privatisation Policy and 

Performance, London, 1995, p. 194 

 ۲ John Weiss: "Mexico: Comparative Perfornance of State and Private industrial 

corporations", in, Cook & Kirkpatrick, p. 222 

 3 K.S. Jomo: "Malaysia's Privatisation experience", in, Cook & Kirkpatick, p.239 

 ۴ J.M. Fontaine & V. Geronimi: "Private investment and privatisation in Sub-Saharan 

Saharan Africa". in, Cook & Kirkpatrick, p. 157 

 تواند برای اطالعات بیشر به دو مقاله دیگر به همین قلم مراجعه نماید:ی عالقمند میخواننده

 تاب:در ک« دیل ساختاری در شیلیبررسی مختصر سیاست تع»و « یک بررسی عام -سیاست تعدیل ساختاری »
 .۱3۷6، نشر نی، تهران، ای بر اقتصاد سیاسیمقدمه



 

 
 

 احمد سیف 109

 کارآیی تولیدی: -

ادعا بر این است که مؤسسات و ابتدا اجازه بدهید ادعاها را بررسی کنیم. 

تر است. در های خصوصی بیششان از شرکتکارآیی داخلیهای دولتی عدمشرکت

 :شودتوضیح این ادعا به عوامل زیر اشاره می

 تری داشته باشند چون در اغلب مهای دولتی باید کارآیی کشرکت

 مانند.ی استفاده از منابع از رقابت در امان میموارد در حیطه

 آید تا نرخ ها از سوی نیروهای بازار فشاری وارد نمیبر این شرکت

 دانند که درها میمناسبی داشته باشند. مدیران این شرکت یبازگشت سرمایه

 دهندگان به کمک آنها خواهد شتافت.مالیات یصورت لزوم دولت همیشه از کیسه

 معموالً از سوی دولتمردان  گذاریتصمیمات مربوط به سرمایه

شود و این دولتمردان در اغلب موارد مسائل اقتصادی را سیاست اتخاذ می یحوزه

 دهند.ه آن کم بها میگیرند و یا بدر نظر نمی

 ای بر را های الزمبه دلیل مالک نبودن، مدیران این مؤسسات انگیزه

ها و حداکثرسازی سودها ندارند. ازآن گذشته مدیران این سازی هزینهحداقل

واحدها نه فقط باید برای رسیدن به بیش از یک هدف فعالیت نمایند در اغلب 

 وارد اهداف متفاوت با یکدیگر جمع شدنی نیستند.م

 داران که در سودآوری شرکت کنترل بوروکراتیک و نبودن سهام

عملکرد این واحدها با دقت و  تاشود منافع مستقیم داشته باشند موجب می

 گیرد.دلسوزی الزم انجام نمی

این مسائل پاسخ شایسته داده  یاند به همهتوسازی این واحدها میخصوصی

  و کارآیی را در واحدها بهبود بخشد.

« تحوالت»ها توان با این که به ظاهر اینالبته که نمیاین ادعاها را خواندیم و 

مطلوبی خواهند بود، با آنها موافق نبود. ولی سؤال اساسی این است که آیا شواهدی هم 

ست هست یا تنها ادعایی است که به جای واقعیت بر فرضیات در دفاع از این ادعاها در د

 بنا شده است؟
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ی هایی را که در فاصلهی واگذاریپژوهش درباره AKF ،۸۰ی دانمارکی مؤسسه

منتشر کرد و در  ۲۰۱۱انجام گرفت بررسی کرد و گزارش خود را در  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۰

ن بدهد بخش خصوصی هیچ شاهد عمومی وجود ندارد که نشا» ۱آن نتیجه گرفت

ل در سا«. تر و با کیفیت بهتر از بخش عمومی ارایه نمایدتواند این خدمات را ارزانمی

پژوهش دیگر که در  ۴۹های ، همین مؤسسه این ارزیابی را با افزودن یافته۲۰۱۸

روزرسانی کرد و جالب این که یکی از نتایج منتشرشدند، به ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۰ی فاصله

های تازه تغییرات در کیفیت خدمات ارایه ین بود که در اغلب این بررسیاین بررسی ا

آمدهای ی پیپژوهش درباره ۲۷( ۲۰۱۰شده منظور نشده است. بل و وارنر )

ا هیچ م»سازی آب و فاضالب را در چند کشور بررسی کردند و نتیجه گرفتند خصوصی

ی بخش خصوصی پیدا لهوسیی این خدمات بهی ارایهشاهدی مبین بر کاهش هزینه

سازی و آزادسازی آمدهای خصوصیپی PIQUEی پیکو محققان پروژه ۲«.ایمنکرده

بازارها برای برق، گاز و پست و تلگراف را در کشورهای اتریش، بلژیک، آلمان، لهستان، 

 هیچ»بررسی کردند و نتیجه گرفتند که  ۲۰۰۴تا  ۱۹۷۰ی سوئد و بریتانیا را در فاصله

 3.«سازی یا آزادسازی بهبود یافته باشدود ندارد که کارآیی به خاطر خصوصیسندی وج

شود که پیش از واگذاری عامل مؤثر در بهبود ی جالبی اشاره میجا به نکتهدر این

ها، کاهش اشتغال در این بازدهی افزایش تولید بود ولی پس از اجرای این واگذاری

آمد ( در بررسی پی۲۰۱3نیازوا و دیگران )صنایع عامل اصلی بهبود بازدهی شد. کی

های واگذارشده های واگذارشده نتیجه گرفتند شرکتها برفروش شرکتواگذاری

. «تری دارندکارآیی کم»چنان در بخش دولتی هستند درمقایسه با واحدهایی که هم

                                                      
 به نقل از: ۱

 https://www.psiru.org/sites/default/files/2014-07-EWGHT-efficiency.pdf۷ ص ، 
۲ Bel, Germà, Xavier Fageda, and Mildred E. Warner. 2010. ‘Is Private Production 

of Public Services Cheaper than Public Production? A Meta-Regression Analysis of 

Solid Waste and Water Services’. Journal of Policy Analysis and Management 29 (3): 

553–77.  
3 PIQUE 2009 Summary report of the project ‘Privatisation of Public Services and 

the Impact on Quality, Employment and Productivity’ (PIQUE), available at: 

https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_summary_report_pique.pdf  

https://www.psiru.org/sites/default/files/2014-07-EWGHT-efficiency.pdf
https://www.psiru.org/sites/default/files/2014-07-EWGHT-efficiency.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_summary_report_pique.pdf
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را بررسی کرد عملکرد  ۲۰۰۹تا  ۱۹۸۰ها در طول در این پژوهش که واگذاری

ی واگذارشده با عملکرد خودشان قبل از واگذاری و با عملکرد واحدهایی که هاشرکت

چنان در بخش دولتی هستند مقایسه شد. با درصد اعتبار آماری باالیی نویسندگان هم

ر چنان دهایی که همهای واگذارشده در مقایسه با شرکتنتیجه گرفتند که کمپانی

  ۱.«اندتری داشتهمراتب ضعیفعملکرد به»بخش دولتی هستند 

منتشر شد و عمدتاً بر واگذاری در کشورهای با درآمد باال  ۲۰۱۵پژوهشی که در 

گیری که دهد که این نتیجهپژوهش ما نشان می»متمرکز بود نتیجه گرفت که 

کنند با هیچ شاهد آماری تأیید تری عمل میواحدهای خصوصی با کارآیی بیش

گری که سازمان ملل منتشر کرد به این درهمین سال پژوهش دی ۲«.شودنمی

و  3«نفسه رجحانی بر نوع دیگر نداردهیچ نوع مالکیتی فی»گیری کلی رسید که نتیجه

ی کارآیی به میزان رقابت، مقررات، خودمختاری در استخدام و پرداخت درواقع مقوله

که ی نهادهای توسعه و مالی در اقتصاد بستگی دارد. در انگلیس حقوق و توسعه

تیار تری دراخهای به نسبت بیشها از زمان تاچر شروع شده بود طبیعتاً بررسیواگذاری

که این نتایج در واقع نتایج »یادآوری کرد  منتشر شد ۲۰۰۴داریم. پژوهشی که در 

 نفسه هیچ نقش مثبتی دراینسازی فیکند که خصوصیهای دیگر را تأیید میپژوهش

ام هیچ شاهدی پیدا کنم اقتصاد خرد و کالن نتوانستهتحوالت نداشته است. در سطح 

ی مالکیت وری عامل به خاطر تغییر در شیوهکه تولید، کار، و سرمایه و کل بهره

در پژوهشی که بانک  ۴«.درمقایسه با روند تاریخی خود تغییر محسوسی کرده باشد

                                                      
۱ Knyazeva, A., D.Knyazeva, and J.E. Stiglitz, “Ownership Change, Institutional 

Development and Performance”, Journal of Banking & Finance 37, no. 7 (July 2013): 

2605–2627 
۲ Muhlenkamp H. (2015), “From state to market revisited: a reassessment of the 

empirical evidence on the efficiency of public (and privately owned) enterprises”, 

Annals of Public and Cooperative Economics 86(4): 535-557 
3 UNDP Global Centre for Public Service Excellence (2015), Is the private sector 

more efficient? A cautionary tale, available at: 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-

development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_Efficiency.pdf 
۴ https://mitpress.mit.edu/books/great-divestiture 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_Efficiency.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_Efficiency.pdf
https://mitpress.mit.edu/books/great-divestiture
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تشار داد سازی آب و برق در کشورهای جنوب انی خصوصیدرباره ۲۰۰۵جهانی در 

دهد که از نظر آماری هیچ اختالف شواهد اقتصادسنجی ما نشان می»خوانیم می

بانک جهانی  ۱«.شده وجود نداردقبولی در کارآیی بین واحدهای دولتی و خصوصیقابل

سازی در کشورهای اروپای آمدهای خصوصیی پیپژوهش دیگری درباره ۲۰۰۹در 

آمد بررسی ما ترین پیعمده»آن آمده است شرقی، روسیه و چین منتشر کردکه در 

ود ی بهبکنندهسازی فی نفسه تضمینپردازی این است که خصوصیبرای سیاست

ها در ایران هم پژوهشی داریم که نشان ی واگذاریحتی درباره ۲«.کارآیی نیست

انجام گرفت هیچ بهبودی در  ۲۰۰6تا  ۱۹۹۸هایی که در طول دهد در واگذاریمی

ی، کارآیی و مؤثربودن اتفاق نیفتاد البته بدهی واحدهای واگذارشده اندکی سودآور

  3افزایش یافت.

آمدهای ی پیطور مشخص شواهد موجود دربارهاجازه بدهید که به

 اختصار بررسی کنیم. سازی در بخش برق و آب را بهخصوصی

 :برقسازی خصوصی

هم تکرار  جااین اساس درسازی برق هم همان ادعاهای بیخصوصی یزمینه در

است این « کارآمدتر»شود یعنی با این ادعا که بخش خصوصی از بخش دولتی می

منتشر شد که در آن پولیت به  ۱۹۹۵ اند ولی اولین بررسی درصنایع را واگذار کرده

                                                      
۱ Estache A., Perelman S., Trujillo L. (2005), Infrastructure performance and reform 

in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity 

measures, World Bank Policy Research Working Paper 3514 

۲ Estrin S., J.Hanousek, E.Kocenda and J.Svejnar (2009), “Effects of Privatisation 

and Ownership in Transition Economies”, Journal of Economic Literature 47 (3): 

699–728.  

3 Alipour M. (2013), “Has privatisation of state-owned enterprises in Iran led to 

improved performance?” International Journal of Commerce and Management, 

23(4): 281-305.  
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فی هیچ اختال»سازی برق پرداخت و نتیجه گرفت که بررسی بیش از ده مورد خصوصی

  ۱.«پیوند با کارآیی وجود ندارد دولتی در بین بخش خصوصی و

سازمان  سازی در کشورهای عضوی قیمت برق پس از خصوصیدرباره

نشان داد که  ۲۰۱۰بررسی منتشرشده در  ،OECD های اقتصادی و توسعههمکاری

از زمانی که مالکیت  %۲3.۱طور متوسط هم ها پس از واگذاری افزایش یافته و بهقیمت

کشور  ۱۵بررسی دیگری از قیمت برق در  ۲تر شده است.بود بیش در بخش دولتی

پژوهشی که در  3.ایمنتیجه گرفت که شاهد افزایش قیمت بوده ۲۰۱3 در اروپایی غربی

کشور را بررسی کرد نتیجه گرفت که  ۸3سازی برق در منتشر شد و خصوصی ۲۰۰۷

اهد ش»برای خانوارها کنندگان صنعتی کاهش داشته ولی اگرچه بهای برق برای مصرف

افریقا  سازی برق دربه خصوصی ۲۰۰۸ بررسی دیگر در ۴.«ایمافزایش قیمت بوده

 ۵.ای با وجود بخش خصوصی نداردپرداخت و نتیجه گرفت که میزان کارآیی هیچ رابطه

سازی برق در جهان نتیجه گرفت که در یک بررسی از خصوصی ۲۰۰۵بانک جهانی در 

شود اهمیت چندانی برخالف ادعایی که اغلب می»کارآیی  ت برمالکی یآمد شیوهپی

داری بین کارآیی و مالکیت خصوصی آنها معنی یها هیچ رابطهاغلب بررسی ندارد و در

                                                      
۱ Pollitt, M. (1995), Ownership and Performance in Electric Utilities: the 

International Evidence on Privatisation and Efficiency, Oxford University Press, 

Oxford. 

۲ Dee, P. 2010. ‘Quantifying the Benefits from Structural Reforms in Electricity and 

Gas Markets in APEC Economies’. Contribution to the project ‘The Impacts and 

Benefits of Structural Reforms in Transport, Energy and Telecommunications 

Sectors’, commissioned by the APEC Policy Support Unit 

3 Fiorio, C.V., and M.Florio. (2013), “Electricity Prices and Public Ownership: 

Evidence from the EU15 over Thirty Years”, available at: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988313000911 

۴ Nagayama, Hiroaki (2007), “Effects of Regulatory Reforms in the Electricity 

Supply Industry on Electricity Prices in Developing Countries”, Energy Policy 35 (6): 

3440–62.  

۵ Estache A. Tovar B., Trujillo L. (2008), “How efficient are African electricity 

companies? Evidence from the Southern African countries”, Energy Policy 36 (2008) 

1969–1979 
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 آن تری از سوی بانک جهانی منتشر شد که دربررسی مفصل ۲۰۰۹ در ۱.«وجود ندارد

تری به یل بیشنشان داده شد که واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی تما

وند ولی در پی - شودکه در نهایت موجب افزایش کارآیی می -بیکارکردن کارگران دارند

گذاری هیچ شاهدی وجود ندارد. درضمن در این واحدها شاهد افزایش سرمایه بهبود با

 ایم. بهاند هم بودهقیمت برق و کاهش شمار خانوارهایی که به برق دسترسی داشته

  ۲.تر نصیب سرمایه شده استبود بازدهی به صورت سود بیشبه عبارت دیگر

 سازی آبخصوصی

ی وسیلهآب به یهای انجام گرفته هیچ سندی وجود ندارد که ارایهپژوهش در

 گیرد. یکتری در مقایسه با بخش عمومی انجام میبخش خصوصی با کارآیی بیش

بردی را خالصه کرد نتیجه پژوهش کار ۲۷های منتشر شد و یافته ۲۰۱۰بررسی که در 

تر نههزیمعنای کمبه ی بخش خصوصی ضرورتاًوسیلهاین خدمات به یارایه» گرفت که

 3.«بودن آنها نیست

سه که  ساس  %۷۵درفران شده، برا از بخش آب در آن به بخش خصوصی واگذار 

ی بخش وسیلهشده بهداریم که بهای آب عرضه منتشرشد خبر ۲۰۰6پژوهشی که در 

تر شــود بیشی بخش دولتی عرضــه میوســیلهاز بهای آبی که به %۱6.6وصــی خصــ

سازی آب در کشورهای جنوب بانک جهانی در حالی که خود مشوق خصوصی ۴.است

های منتشـــر کرد نتیجه گرفت که براســـاس پژوهش ۲۰۰۵بود در پژوهشـــی که در 

                                                      
۱ Estache A., Perelman S., Trujillo L. (2005), Infrastructure performance and reform 

in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity 

measures, World Bank Policy Research Working Paper 351 

۲ Gassner K., Popov A. and Pushak N. (2009), Does private sector participation 

improve performance in electricity and water distribution? PPIAF 

3 Bel, G., X. Fageda and M.E. Warner (2010) “Is Private Production of Public 

Services Cheaper than Public Production? A Meta-Regression Analysis of Solid 

Waste and Water Services”, Journal of Policy Analysis and Management, 29 (3):553–

77 

۴ Chong E., F. Huet, S. Saussier and F. Steiner (2006) “Public-Private Partnerships 

and Prices: Evidence from Water Distribution in France”, Review of Industrial 

Organisation Vol 29, Numbers 1-2, 149-169, available at: 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11151-006-9106-8 
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صهگرفته هیچ اختالف آماری معنیانجام صی و  کارآیی بین یداری درعر صو بخش خ

ـــی ۲۰۰6کرپاتریک و دیگران ) ۱.بخش دولتی دربخش آب وجود ندارد  ۱۱۰( با بررس

شرکت خصوصی نتیجه گرفتند که هیچ  ۱۴شرکت آب در کشورهای افریقایی ازجمله 

سازی آب در کشورهای امریکای خصوصی یزمینه در ۲.اختالفی بین آنها وجود ندارد

نتیجه  ۲۰۰۷ و بررسی دیگر در ۲۰۰۴یک بررسی در اند. التین شواهد به همین گونه

 3.های خصوصی و دولتی وجود نداردگرفتند که از نظر کارآیی هیچ تفاوتی بین شرکت

سی سعه ایبرر سیا در  یکه بانک تو سی مقوله دادانجام  ۲۰۰۴آ  ۱۸آب در  یبه برر

ب براساس اغلشد. شهر آسیایی پرداخت که ترکیبی از واگذارشده و نشده را شامل می

شده، همعیارهای ب سرمایهیعنی کار گرفته  شش،   یگذاری، اتالف آب، هزینهسطح پو

تر از مراتب ضــعیفاشــتراک، واحدهای خصــوصــی به یواحد تولید، بهای آب، هزینه

وضعیت بهتری  های خصوصی درمورد شرکت دو واحدهای دولتی عمل کردند. تنها در

آوری صــورتحســاب آب و دومی هم حداقل تعداد عجم هســتند، مورد اول کارآیی در

  ۴.کارگران به ازای هر هزار مشترک

 موفقیت نظام نظارتی عدم

ایم البته هنوز هستند کسانی که اختصار بررسیدهی شواهدی که بهبا وجود همه

های دولتی به نظام کنترل آنها مربوط موفقیت واحداند که علت عدمبر این عقیده

مقدار این کنترل زیاد و کیفیت آن نامرغوب ادعا براین است که سخن دیگر، شود. به می

                                                      
۱ Estache, A., S. Perelman, L. Trujillo (2005) Infrastructure performance and reform 

in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity 

measures, World Bank Policy Research Working Paper 3514, February 2005 

۲ Kirkpatrick, C., D. Parker, and Y-F. Zhang (2006) “An Empirical Analysis of State 

and Private-Sector Provision of Water Services in Africa”, The World Bank 

Economic Review 20 (1): 143–63 

3 R. Seroa da Motta and A.R. Moreira (2004) Efficiency and Regulation in the 

Sanitation Sector in Brazil, IPEA Discussion Paper No. 1059 

۴ Asian Development Bank, Water in Asian Cities - Utilities Performance and Civil 

Society Views, ADB, 2004, available at: 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28452/water-asian-cities.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28452/water-asian-cities.pdf
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شوند، ها در گذران کارهای روزمره زیادی کنترل میکه این واحداست. یعنی، در حالی

این است که  البته آمد این نکتهپی ۱.از نظر هدایت استراتژیک کمبودهایی وجود دارد

دازه و تحمیل اهداف چندگانه از سوی دولت از ضررهای ناشی از مداخالت بیش از ان

تر شود، بسیار بیشموفقیت بازار که موجب این مداخالت میضررهای ناشی از عدم

تواند همانند این است که دولت نه می سازیمدافعان خصوصی است. بخشی از دالیل

دارای نیافته آوری نماید و نه در خصوص کشورهای توسعهبازار اطالعات مفید جمع

هاست. در نتیجه، واگذاری بخشی ثمربخش این واحد یمنابع انسانی کافی برای اداره

شود ب باعث مییاز این مؤسسات به بخش خصوصی، گذشته از رفع بسیاری از این مصا

تری بین امکانات و معقول یهای دولت نیز کاهش یافته و رابطهکه مسئولیت

مانده در بخش دولتی بهبود یابد. مؤسسات باقی یهای آن ایحاد شود و ادارهمسئولیت

دارد که مدیران قابل از بخش دولتی به بخش خصوصی جلب  البته این احتمال وجود

مانده در بخش دولتی با مشکالت تازه روبرو شود های باقیواحد یشوند و درنتیجه اداره

های ئولیتسازی با کاستن از مسعمومی بر این است که خصوصی یولی عقیده

 موفقیت نظام نظارتی خواهد شد. تر شدن عدماقتصادی دولت، موجب کم

 عمومی یمالیهسازی بر آمدهای خصوصیپی

توسعه درست است این که اغلب ای که در مورد اغلب کشورهای درحالنکته

 آمدهایگمان پیبی ،دار بودجهزیادی دارند و این کسری ادامه یکشورها کسری بودجه

تی های دولشود که هرگونه کاهشی در هزینهتصادی نامطلوبی خواهد داشت. گفته میاق

آمدهای اقتصادی نامطلوب را تقلیل برای تخفیف این کسری مؤثر خواهد بود و این پی

ازی ستوسعه خصوصیباینون و واتربری در اغلب کشورهای درحال یگفتهخواهد داد. به

بد  2گیرد.کسری بودجه دولت، مورد توجه قرار می برای این منظور، یعنی کاستن از

 ای از همان آغاز با تناقض و ناهمخوانی همراه است. نیست اضافه کنم که چنین انگیزه

                                                      
۱ Wortzel, L.H. & Vernon-Wortzel, H: " Privatisation: Not the only answer", in, 

World Devleopment, No. 17, No. 5, 1989, p. 636 

۲. Bienen H. & Waterbury, J.: "The Political Economy of Privatisation in Developing 

Countires, in,World Development, vol. 17, no. 5, 1989, p. 618 
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ها کسب درآمد و کاستن از کسری بودجه اگر هدف اصلی واگذاری -

ی نشده دربارهباشد، در آن صورت، معلوم نیست این همه ادعاهای اثبات

 شود؟یی چرا تکرار میبهبود کارآ

تواند سیاست پایداری باشد چون تر، چنین کاری نمیاز آن مهم -

شود به بخش خصوصی واگذار کرد. به تر نمیاموال دولتی را یک بار بیش

ه با طلبد کپردازی متفاوتی میعبارت دیگر، تخفیف کسری بودجه، سیاست

 ی شلخته و ناپایدار تفاوت دارد. این شیوه

 به دست «مطلوب» همه الزم به یادآوری است که در اغلب موارد این نتایجبا این 

توسعه تنها به کشور درحالیک دولت در  درعمل و در واقعیت زندگی، آید. یعنینمی

ماند و تعدادی شود و دولت میهای سودآور موفق میفروش مؤسسات و شرکت

 یتر خواهد کرد. اما مسئلهشده که کسری بودجه را به جای کاهش، بیهای زیانشرکت

علت این کسری بودجه کدام است؟  باید پرسید که تر به اعتقاد من این است کهمهم

بنیان درآمدی شان ضعیف  زیادی دارند و یا این که یهزینهدراین جوامع  هاآیا دولت

کافی نیست؟ در همین راستا بد نیست بگویم که ی امور اقتصادی است و برای اداره

های کارآیی نظام مالیاتی در این کشورهاست یعنی، مالیاتی از مشکالت موجود عدمیک

دم از طرفی مر شود.آوری نمیدرستی جمعها بهویژه مالیات بر سود شرکتمستقیم، به

آید غلط به صورت حرکتی سیاسی در میبه دولت اعتماد ندارند و نپرداختن مالیات به

های مستقیم موفقیتی ندارند به آوری مالیاته در جمعهایی کو از طرف دیگر، دولت

کند. چون برخالف واقع خراب میپردازند که کار را بههای غیرمستقیم میوضع مالیات

های غیرمستقیم با تکیه بر توسل به مالیات هامدافع این سیاست ادعای اقتصاددانان

. اعتقاد به برابری است یکنندگان در پرداختن مالیات، مضرترین شیوهبرابری مصرف

شود و به همین خاطر، دهنده در نظر گرفته نمیجا توان و امکانات مالی مالیاتدر این

ها با اهداف اجتماعی توسعه در تناقض قرار گسترده از این نوع مالیات یاستفاده

 رفت از این وضع تصحیح نظام مالیاتی و ایجاد نظامی است که بربرون گیرد. راهِمی

ضعف بنیان  کارکرد درست آن نظارت مؤثر اعمال نماید. به سخن دیگر، علت اصلی

 امور دولت یگستردگی فساد مالی در اداره مالی دولت، معیوب بودن نظام مالیاتی، و
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بلکه همان طور که در  دنشوسازی برطرف نمیبا خصوصی مشکالت هماست و این 

این احتمال جدی وجود دارد که بدون  شد.مورد ایران نشان خواهم داد، تشدید خواهد

سازی گسترده به سر امور دولت، خصوصی یاداره یهای الزم در شیوهانجام رفرم

تی نظام دول احتمالی یک از منافعمنجر شود که اگرچه هیچ« اقتصاد مافیایی»برآوردن 

شماری روسیه و  یمضرات اقتصاد خصوصی نیز هست. نمونه یهمه لرا ندارد ولی حام

ارزد که دیگر از کشورها در این خصوص بسیار آموزنده است. این نیز به گفتن می

ویژه در اوضاعی که بر کاستن از بودجه دولت به هر قیمت و تحت هر شرایطی، به

آمدهای بسیار تواند پیتوسعه حاکم است، در عمل میبسیاری از کشورهای درحال

نمونه، امروزه تقریبًا ثابت شده است که آموزش  مضری برای اقتصاد داشته باشد. برای

 وریبهرههای افزودن بر ترین راههزینهمؤثر یکی از بهترین و در عین حال کم ابتداییِ

ز است . کاستن ا جنوبی در این راستا بسیار مفید یکره یدر آینده است ینمونه کار

ش ابتدایی که در سازی آموزهای دولت در آموزش ابتدایی و یا خصوصیهزینه

گیرد، فداکردن اهداف درازمدت برای منافع آنی و های مختلف صورت میپوشش

 زودگذر است.

 سازی اموال دولتیو خصوصی اهداف توسعه

اند که مدعی ی این ادعاها، هم چنیندر کنار همه ســازیمدافعان خصــوصــی

سترده سعه نیز مطلوب  یمداخالت گ سیدن به اهداف تو ست. ازجمله دولت برای ر نی

 راه رشد اقتصادی شود این که این مداخالت به صورت مانعی برسردالیلی که ارائه می

صاد عمل می سعهو رقابت در اقت صادی با تو شد اقت صادی همسان  یکند. اگرچه ر اقت

صادی منابع الزم برای انجام پروژه شد اقت ست ولی ر سعه را فراهم نی های مربوط به تو

ند. می عا بر ک که اد ـــت  کارآفرینی بخش این اس لت هم چنین مزاحم  مداخالت دو

کند. به شــود و باالخره، در توزیع اعتبارات در اقتصــاد اخالل ایحاد میخصــوصــی می

شماری از این ادعاها نمی سیغیرواقعی بودن  سا ست که در  پردازم ولی پرسش ا این ا

ازی سدافعان خصوصیتاریخ معاصر جهان، کدام کشور براساس این الگوی پیشنهادی م

ست که ایران نمونه سعه یافته ا شی که به همان اندازه تو س شد؟ بعالوه پر ی دومش با

ساسیاین که به مهم است، شکال حقوقی  رونق اقتصادی واقع عامل ا کدام است؟ آیا ا
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و یا این که آنچه که مهم  است مالکیت، یعنی خصوصی در برابر دولتی، این همه مؤثر

اختار بازار و میزان رقابت موجود در این بازارهاســت؟ یعنی اگر عامل واقع ســاســت به

ــد ــاختار بازار باش ــلی س ــورت اص ــت، در آن ص اغلب ادعاهایی که در دفاع از  که هس

ــی ــوص ــتردهخص ــازی گس ــورهایی چون ایران س ــود مثل بنایی می درکش آب  رویش

شفرومی ساختار بازار رو ست که تبدیل یریزد. به عبارت دیگر، با نادیده گرفتن  ک ن ا

ست . تردیدی نیو نیست باشد مفیدتواند انحصار عمومی به یک انحصار خصوصی نمی

سهام صی برای  صو صار خ شت، ولی، بدون سود بیش آن دارانکه انح تری خواهد دا

ــرانجامی به نفع ــاد به تردید چنین س ــرف طور کلی و به نفعاقتص طور هب کنندگانمص

وجود ندارد و یا  درآن دیگر، در اقتصـــادی که نظام بازارنخواهد بود. از ســـوی  خاص

شی عمل نمیبه صیطور ثمربخ صو صایبی که تواندسازی نیز نمیکند، خ  برای رفع م

و  هاستمؤثر باشد. آنچه که اتفاق خواهد افتاد، نابرابرتر شدن توزیع درآمد وجود دارد،

سعه تهمگانی سخن شدن فقر و نداری که با اهداف درازمدت تو شکار دارد. به  ناقض آ

سازی باشند، خصوصیقبول قابل نشده و فاقد سندی اثباتدیگر، حتی اگر این ادعاها

مه نا ـــترده در حوزهبدون در پیش گرفتن بر یار گس ـــ بازار  یهای رفرم بس عملکرد 

اید با سازی بداشته باشد. به سخن دیگر، خصوصی مثبتی هایآمدتواند چنین پینمی

ــترده هایبرنامه ــیاری از رفرم نهاد یگس ــد. و بعالوه اگرچه بس ها و قوانین همراه باش

ین علت ا اتفاقاً های دولتی در این کشورها درست است ولیانتقادات از عملکرد شرکت

ـــیوهنه امر،  ویژه فقدان نهادهای مفید بلکه کمبود نهادها و به حقوقی مالکیت یش

ــت ــیوه نظارتی اس ــکالت نیز مالکیت حقوقی یو در نتیجه با تغییر ش فقط هن این مش

تی های دول. مدیران ناقابل و زراندوز شرکتشوندبرطرف نخواهند شد بلکه تشدید می

ه ادامگذشته  یگیرند، به همان شیوهشده قرار میهای خصوصیس شرکتأوقتی در ر

ست که شکارتر به علنیپس از واگذاری،  خواهند داد و تفاوت در این ا پر کردن تر و آ

به عبارت دیگر، راه مؤثرتر به گمان من افزودن بر جیب های خود خواهند پرداخت. 

شرکت ستها و ایجاد یک مجموعه قوانین و نهادهاکارآیی این  که  ی نظارتی کارآمد ا

بتواند از سوی مردم بر این کارها نظارت مفید داشته باشد. به بیان دیگر، برای رسیدن 

شی زیادی انجام گیرد و یکبه این اهداف باید ک ن تواشبه نمیارهای فرهنگی و آموز
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ــیوه ــرفاً با تغییر ش ــت یافت. ازجمله کارهایی که باید ص ی مالکیت به این اهداف دس

و گهای الزم ایجاد شــود تا این نهادها به مردم پاســخباید مکانیســم بشــود این که اوالً

 ی هوشمندی و مسئوالنه صورت بگیرداعال باشند و بعالوه، انتخاب مدیران باید با حد

س امور قرار بگیرند و این مدیران نیز باید در برابر مقاماتی که أترین افراد در رتا قابل

سوی مردم انتخاب میبه شته طور آزاد از  سخشوند مسئولیت دا  گوو به همان مردم پا

ران بد ان بین مدیحسابرسی کار این نهادها بسیار پراهمیت است تا بتو یباشند. مقوله

ساس عملکرد آنها شویق مدیریت مؤثر و مفید،  و خوب بر ا تفکیک قائل شد و ضمن ت

های دیگر اقدامات الزم در پیش گرفته شود. اما، اگر در نهاد بارمدیریت زیانبرای رفع 

شتغال و درآمد شد که این مؤسسات محل ایجاد ا شروع برای قرار با شروع و نام های م

ه ک سازیدیکان صاحبان قدرت در جامعه باشد، اهداف اقتصادی خصوصیبستگان و نز

سا که کار خراب تر هم بشود. در نبود این  چهو  به دست نخواهند آمد شود،ادعا می ب

خویش قابلیت داشــته باشــند،  یهای نظارتی که در انجام وظایف مشــخص شــدهنهاد

 سازی نیز موفقیتی نخواهد داشت. خصوصی

«  هدف»عنوان سازی را بهاگرچه کم نیستند کسانی که خصوصیخالصه کنم، 

ــی گیرنددر نظر می هااین برنامه ــیاندو ظاهراً به همان راض ــوص ــازی در ، ولی خص س

سیله» تنها بهترین حالت شماری از آنها را در « ایو ست که  سیدن به اهدافی ا برای ر

باهم مخلوط شوند و از  «وسیله»و « هدف»ایم. از سویی نباید صفحات قبل برشمرده

ـــوی دیگر، باید زمینه های الزم برای افزودن بر احتمال موفقیت این برنامه یرفرم س

ــورت، یک بار  ــود. در غیر این ص واقعی نهادها و قانونمندکردن امور  تهیه و تدارک ش

ندگی و مرگ میلیون ـــددیگر ز که ص های ها بل ـــور که در کش ها میلیون تن آدمی 

سعه زندرحال صاددانان و کاویجکن یکنند بازیچهدگی میتو های تئوریک و نظری اقت

شد و چنین کاری زیبنده سی خواهد  سیا شریت در  یدیگر علمای علوم اجتماعی و  ب

 م نیست. ویکقرن بیست

 سازی را بررسی خواهیم کرد. های عملی بالی خصوصیدربخش بعدی، نمونه
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نشیند موضوعی نیست که بتوان اش به گِل میسالگی 6۰این که یک کارخانه در

به  گرایانه کل مسئله راساده از آن گذشت و با چوب زدن بر چند فرد، با نگرشی تقلیل

ی شخصی تقلیل داد. چهار سال پیش این کارخانه عظیم را به دو حوزهای در مقوله

ای هم دراداره یک هم چه واحدی نداشتند و از ساله که ظاهراً تجربه 3۱و  ۲۸جوان 

 ی مشکوک مالی و اقتصادی بودند، واگذار کردند. تردارای سابقهآن مهم

اند چه ین واحد دادهگیری که رأی به واگذاری اباید پرسید در نهادهای تصمیم

ها کاری دولتیشود. حجم خالفاند و مسئولیت آنها در اینجا چه میعناصری درگیر بوده

بسی بیشتر از واگذاری ثروت ملی به این صورت است. چون وقتی کارگران در اعتراض 

شان دست به اعتراض زدند، دولت فخیمه هم جواب های نگرفته چندماههبه حقوق

ا هشویم که در همان هفتها بازداشت و زندان و جریمه داد و االن با خبر میکارگران را ب

تومانی( صف  ۴۲۰۰تپه برای گرفتن ارز دولتی )یعنی دالر ها مالکان جدید هفتو ماه

درستی میلیون دالر هم به همین روال ارز گرفتند. به ۱۵۰۰دانیم که کشیده بودند و می

دانیم که به جای خرید اند، ولی میاین ارزها چه کردهدانیم که مالکان تازه با نمی

ی این ارز دولت -چه که از قرارعلت تخصیص ارز دولتی بود آن –تجهیزات برای کارخانه 

شد و در بازار آزاد فروخته شد. ازجمله به خاطر آن اکنون دادگاه دیگری برای « قاچاق»

ن دادگاه متهم است نه کارگران که درجریان است ولی این بار آن که در ای« تپههفت» 

اند ی خود اعتراض کرده باشند، بلکه مدیران جوان این شرکتبه خاطر حقوق معوقه

شان کافی نبوده است. در رأس ی عظیم برایاین مجموعه« ارزان خریدن»که ظاهراً 

 یهای قاچاق و معامالت غیر مجاز ارزهاگروه دیگری از مفسدان اقتصادی درگیر فعالیت

 دولتی بودند. 

دبیر نظام  -تپه در بخش دولتی بود حکیم خنیفریدرآخرین روزهایی که هفت

این شرکت با واگذاری به بخش خصوصی احیا خواهد »گفت:  -صنفی کشاورزی شوش

بینی کرده بود که با واگذاری شرکت او پیش«. تواند اشتغال زیادی ایجاد کندشد و می

تنها در پیوند با ر شغل ایجاد خواهد شد. البته نههزا ۲۰به بخش خصوصی بیش از 

ها اموال دولتی را های دیگر هم شاهدیم که با همه وعدهشمار شرکتتپه که بیهفت

ند کنها اسکلتی را رها میدارایی« لخت کردن»کنند و بعد صاحبان تازه با واگذار می

فعاالن  یوسیلهآمده بهای پیشهگاه به نمایندگی از سوی عموم بیاید و زیانتا دولت آن
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 که اکنون -دانیم که این دو نوجوانخوار را جبران کند. البته میبخش خصوصی رانت

 ۹۴میلیاردتومان درسال  6تنها با پرداخت  -ی فساد مالی هستند متهمان اصلی پرونده

 یسازی درزمان واگذارتپه شده بودند. البته مشاور رییس سازمان خصوصیمالک هفت

 و البته خبرداریم که این گونه نشد. « تپه زیبا خواهد بود.ی هفتآینده»وعده داد که 

از همان زمان واگذاری اعتراضات شروع شد چون کارگران این کارخانه به دلیل 

پرداخت دستمزد، سوءمدیریت، و ناروشنی در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، عدم

به اعتراض زده بودند. یکی از اعتراضات این بود که مدیران های روزمزدی دست و قرارداد

خواهند تسهیالت ارزی بگیرند. اگرچه کارگران تپه میجدید با سوءاستفاده از نام هفت

معترض را به زندان انداختند ولی االن خبرداریم که این ادعای کارگران راست بود که 

 جزئیاتش را به دست خواهم داد. 

تپه پرداخت برخی ی هفتند بیش از دو سال است که کارخانهگویکارگران می

مزایای عرفی و قانونی کارگران مثل سبد کاالی ماه رمضان، حق لباس کار، لوازم تحریر 

 طور کامل متوقف کرده است. مدرسه و غیره را کم یا به

دولت  ۸۴ی دوم سال دارتر است. در نیمهاندکی سابقه تپهاما داستان هفت 

و  %۴به  %۱۲۰ی شکر خام را از چنان ناروشن است تعرفهنژاد به دالیلی که هممدیاح

هزار  ۵۰۰جای ی کوتاهی بهرسانید. در فاصله %۱۰به  %۱۵۰ی شکر سفید را از تعرفه

هزارتن ۲۴۸۲ -یعنی شکافی که بین تولید داخلی و مصرف وجود داشت  –تن واردات 

های فروپاشی شرکت نیشکر هفته تپه در همان وارد کشور شد و پایه ۱3۸۵شکر در 

 ها ریخته شد. سال

این هم از عیسی کالنتری جالب است که در حالی  ۱3۸۸در زمان انتخابات سال 

ی این محصول رویههزار تن شکر نیاز دارد، دولت نهم با واردات بی ۵۰۰که کشور به 

شکر ستگی کارخانجات نیکه از مصرف داخلی بسیار بیشتر بود باعث تعطیلی و ورشک

ی آن بیکاری هزاران ایرانی و اضافه کردن آنها به جمعیت بیکار شده است که نتیجه

دهی، بدهی باالی شرکت کشت و صنعت کشور است. بحث فرسودگی خط لوله، زیان

آغاز شد. اواسط این دهه بود که اعتراضات کارگران  ۸۰ی تپه در دههنیشکر هفت

په ترداخت سه ماه حقوق شکل گرفت. در این دو دهه کارگران هفتدلیل تأخیر در پبه
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بارها نسبت به عدم پرداخت حقوق و معوقات و امنیت شغلی خود دست به اعتراض، 

 اند. تجمع و اعتصاب زده

سازی بدون این که به وارسیدن این برنامه در چارچوب مختصات موافقان خصوصی

اندازند با این بهانه که واحدهای ردن دولت میاقتصادی ایران بنگرند گناه را به گ

ی بودند. دراین جا ولی، ازوارسیدن سه نکته« دهزیان»واگذارشده در زمان واگذاری 

توان نشان داد که این تپه میکنند. اول این که درپیوند با هفتمهم غفلت می

این ادعا در مورد سازی شد و دوم، این که بود و برایش زمینه« برنامه»با « دهیزیان»

ها صحت ندارد و سرانجام، سوم این که پرسش این است که در آن بسیاری از واگذاری

ده شرکت ی فروش این واحدهای زیانای در مزایدهصورت بخش خصوصی با چه انگیزه

  کنند؟می

تپه وقتی پس از واگذاری اعتراضات کارگری باال گرفت، ابتدا مسئوالن درمورد هفت

فراری است و بعد معلوم شد که این ادعا  -امید اسدبیگی -کردند که مدیر عاملاعالم 

واقعیت نداشت بلکه در یکی دو سال گذشته اسدبیگی و دیگر شرکا با جدیت مشغول 

اند میلیون دالر دولتی دریافت کرده ۲۰۱گرفتن ارز دولتی بودند و درمجموع بیش از 

لیه برای کارخانه بشود صرف ورود کاالهای ولی به جای این که صرف واردات مواد او

تپه قاچاق به کشور شد. البته خبر داریم که عالوه بر اسدبیگی شریک او در مالکیت هفت

سال  ۵ی اخالل ارزی است. یعنی یعنی مهرداد رستمی هم جزو متهمان این پرونده

کارگران  ها تن ازسال پس از اعتراضات گسترده کارگری که ده 3پس از واگذاری و 

اند و تعداد بیشتری از کارگران هم با ی قضایی روبرو شدهمعترض با احکام جابرانه

کنند ازدست دادن شغل و عقب افتادن دستمزد ماهانه درشرایط دشواری زندگی می

 1تپه به اتهام فساد مالی واقتصادی دردادگاه هستند.ی خریداران هفتعمده

هزار تن تولید داشته اما  ۱۰۰خصوصی، سالی  این شرکت قبل از واگذاری به بخش

تا  ۹۷، سطح تولید تا جایی افول کرده که از ابتدای سال ۹۰ی بعد از واگذاری در دهه

                                                      
۱. https://www. faraz. ir/1399/02/30/این-نوبت-از-متهمان-هفت-تپه/ 
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تپه ی نیشکر هفتهزارتن تولید داشته است؛ زیان انباشته ۲۵، فقط ۹۸ی دومِ سال نیمه

 ۱میلیارد تومان است. ۲۰۰ها، بیش از نیز براساس تخمین

تری دارد. ی دردناکتپه تاریخچهسازی هفتر آن سرم که بالی خصوصیمن ب

سازی در ایران به گمان من دو چهره دارد. یعنی یک تر، مصیبت خصوصیاندکی کلی

های پس از جنگ عراق با ایران و به زمان یعنی در سال -اش این که از همان ابتداچهره

و صد  -که به آن خواهم رسید -ه خاصهاشمی، مجریان این برنامه با یک نگاآقای 

قانون  ۴۴البته مخرب و غیرمعمول در اجرای این برنامه کوشیدند و اما بعد که اصل 

تر شد و حتی به ها نمایانکاریی دوم این خالفنظر من چهرهاساسی را تغییردادند، به

ن ایندگای اول، یکی از نمپیدا کرد. در پیوند با چهره« مشروعیت حقوقی»تعبیری 

سازی در کشورمان از انه کارگزاران خصوصیمتأسف»تبریز در مجلس مدعی است که 

سازی را در ابتدا به گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصیهمان ابتدا با قبیله

ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. گاهی این واحدها 

ها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این طرف آن را به خودشان یا کسانی که از

  ۲«.های بسیاری هم در این موارد وجود دارددست که نمونه

اجرای این برنامه درایران است. اول کمر صنعت تولید  ی بارزی ازتپه نمونههفت

که  یاچه که ازآن باقی مانده بود را به شیوهقند و شکر در ایران را شکستند و بعد آن

ی دوم بالی ی چهرهخواهیم دید به این دو نوجوان واگذار کردند. اما درباره

 توان گفت؟سازی چه میخصوصی

 سازی درایرانسازی حقوقی برای بالی خصوصیزمینه

 کوشند به اجراینظر یکی از نمایندگان مجلس از تبریز را خواندیم و اما وقتی می

دهند. این قانون اساسی را تغییر می ۴۴ ها سروسامان بدهند اصلهمین سیاست

هم مجمع  ۸۷خرداد  ۲۵به تصویب مجلس رسید و در  ۱3۸6بهمن  ۸تغییرات در 

 برای اجرا ابالغ شد.  ۱3۸۷تیر  3۱تشخیص مصلحت نظام آن را تأیید کرد و سرانجام 

                                                      
۱ https://khabarban. com/a/25477586 
۲ http://www. baharnews. ir/news/169403/ 

http://www.baharnews.ir/news/169403/
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ای از مسئولیت کسانی که قانون اساسی ذره ۴۴ی اصل اگرچه مشاهدات من درباره

ای از سرقت اموال عمومی ی تازهجای فروش اموال دولتی به بخش خصوصی، شیوهبه 

کند ولی به اعتقاد من، حداقل بخشی از مشکالتی که اند کم نمیدهی کردهرا سازمان

گردد قانون اساسی برمی ۴۴های اصل با آن دست به گریبانیم به قانون اجرای سیاست

نژاد رییس جمهور وقت هم حدود یک مدیبه تصویب رسید و آقای اح ۱3۸6که در

 سال بعد آن را برای اجرا ابالغ کرد. 

یف درستی تعراین قانون سرشار از ابهامات حقوقی و استفاده از عباراتی است که به

گر مؤثر و ویژه در کشوری چون ایران که نهادهای نظارتنشده و مبهم است که به

ند به صورت فساد مالی گسترده درآید که تواسهولت و سادگی میکارساز ندارد به

های درآمده است. یکی از ابهاماتی که در این قانون هم هست این که بعضی از واژه

« نحصارا»اند. مثالً تعریف ی کافی مشخص نشدهاندازهحقوقی درست تعریف نشده یا به

ران که دیگرا هم به زبانی « انحصار طبیعی»در این قانون اندکی گنگ است و بعالوه 

شویم چون اولین بار با ابهام روبرو می 3ماده  ۱هم بفهمند تعریف نکرده است. درتبصره 

 «ها و مؤسسات دولتی و غیردولتیها، بنگاهشرکت»دولت موظف است سهم خود را در 

ابهام اول این است «. های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نمایدبخش»به 

ه ست کایدیگر چه صیغه« مؤسسات غیردولتی»ها این ها و شرکتاهکه عالوه بر بنگ

ها سهم دارد و بعالوه، اگر چه واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی روشن دولت در آن

ازچه تاریخی در ایران ظهور پیدا « عمومی غیردولتی»و بدون ابهام است ولی این بخش 

اند، ولی در عین حال «عمومی»کرده و شامل چه مؤسساتی است که اگر چه 

راستی یعنی داریم از چه اند؟ با جادادن این معجون دراین متن قانونی، به«غیردولتی»

از شماری از  ۱3۷3گوییم؟ اگرچه مجلس در قانون نوع مؤسساتی دراین جا سخن می

چنان روشن نیست ولی هم ۱نام برده است« عمومی غیردولتی»عنوان بخش مؤسسات به

اند «غیردولتی»اند ولی در عین حال «عمومی»ؤسسات در عین حال که که چرا این م

توانند در واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی مشارکت کنند و اموال و در عمل می

                                                      
۱ https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90418 

 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90418
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چنان ها هموانتقالتواند به آنها منتقل شود. برچه مبنایی این نوع نقلدولتی می

 شود؟نامیده می« سازیخصوصی»

ای های توسعهوپاگیر است. سازمانهم یکی دیگر از موارد دست 3ماده  3تبصره 

گذاری برای سرمایه« های غیردولتیتمایل بخشاحراز عدم»مصوب دولت درصورت 

ه هر توانند بیافته میترتوسعههای اقتصادی، در مناطق کمبدون مشارکت دولت درطرح

ت ولی سهام دول« لتی نمایندهای غیردوگذاری مشترک با بخشاقدام به سرمایه»میزان 

برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار ظرف حداکثر سه سال پس از بهره»باید 

ا ب« مشارکت»های غیردولتی برای اگرچه روشن نیست که دلیل اصرار بخش«. شود

دولت کدام است، ولی آشکار است که این قانون از همان ابتدا قرار را براین گذاشته 

اش باید به «منافع»ای موفق شد، کند و اگر پروژهمی« هزینه»خش عمومی است که ب

گذار عبارت گنگ بخش خصوصی بر گردد. معترضه اضافه کنم که وقتی قانون

گنجاند، بهره مندی از بخش خصوصی کمی را درمتن قانون می« های غیردولتیبخش»

 رود. فراتر می

مانند ولی تعریف ناشده باقی میچنان هم« مؤسسات عمومی غیردولتی»اگرچه 

کند. تعیین می %۴۰تواند به این مؤسسات واگذار شود را حداکثر سهامی که می 6ماده 

ین دانیم که امشخص نیست در نتیجه نمی« مؤسسات عمومی غیردولتی»چون تعریف 

چنان بقیه هم %6۰در کدام واگذاری انجام گرفته اعمال شده است؟ آیا آن « محدودیت»

ماند یا این که دولت موظف است که آنها را هم به یک ر مالکیت دولت باقی مید

ی عمومی دیگر غیردولتی یا بخش خصوصی واگذار نماید؟ از سوی دیگر، این مؤسسه

اند؟ نویسان برچه مبنایی این محدودیت را گذاشتهشود که قانوننکته هم روشن نمی

چنان در دست دولت باقی بماند، روشن همی دولتی سهام یک مؤسسه %6۰بعالوه اگر 

است که مدیریت آن واحد هم در بخش دولتی باقی خواهد ماند. منطق اقتصادی 

نویسان چه بوده است؟ اگریکی از ها از نگاه قانوندرپیش گرفتن این نوع واگذاری

 ههای اساسی این واگذاری ایجاد تغییر در مدیریت دولتی باشد، دراین موارد کانگیزه

 یبه دست نخواهد آمد. البته درباره« هدفی»شاهد این تغییر نخواهیم بود و چنین 

نژاد ابالغ شد، چیزی ی آقای احمدیوسیلههیچ کدام از این موضوعات در قانونی که به
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ای برای سوء استفاده بازمی کند چون راههاین ماده، کج ۱پیدا نخواهیم کرد. تبصره 

دهد تا سهام خود را واگذار نماید. دراین جا ه دولت اجازه میی بدهی هم ببرای تأدیه

دهند، با سازی در ایران نشان میبا همه در باغ سبزی که موافقان برنامه خصوصی

کنند درواقع، ایجاد درآمد ای که عمل میگنجاندن این تبصره، در واقع، به تنها انگیزه

دولت به بخش خصوصی باشد شاید برای دولت است. البته اضافه کنم که اگر بدهی 

به اجرا درآورد. ولی « سازیخصوصی»ی بتوان واگذاری به خاطر بدهی را تحت برنامه

برای مثال در کشورهایی چون ایران،  -های دولت در صورتی که دولت به دیگر بخش

بدهی داشته باشد در آن صورت واگذاری اموال دولتی از یک بخش  -های دولتیبانک

شود؟ نه فقط نامیده می« سازیخصوصی»ه یک بخش دیگر همان دولت، چرا دولت ب

ماند که حتی مالکیت هم عمالً تغییر مدیریت این واحدها در بخش دولتی باقی می

م دانیکند. البته موارد زیادی در اهمیت گسترش بخش تعاونی آمده است که مینمی

براین داللت دارد که  ۹مثال ماده  در این حوزه، کار زیادی صورت نگرفته است و برای

باشد. در این  %۲۵سهم این بخش از اقتصاد ایران باید حداقل  ۱3۹3تا پایان سال 

چه که دولت باید برای گسترش و تقویت قسمت شاهد فهرست درازی هستیم از آن

گیرد به بخش خصوصی عنوان مثال اگر دولت تصمیم میبخش تعاونی انجام بدهد. به

بانک توسعه »بدهد. در ضمن « مشوق»بیشتر  %۲۵ها باید بدهد به تعاونی« مشوق»

ی آن هم باید میلیاردریال و اساسنامه ۵۰۰۰ی اولیه باید ایجاد شود با سرمایه« تعاون

صندوق توسعه تعاون، با این میزان سرمایه به  ۱3۸۸ماه تکمیل شود. در  3در ظرف 

کند که برای تشویق مشخص می ۱۱ماده  6صورت بانک توسعه تعاون درآمد. تبصره 

تخفیف مالیاتی داد. با این همه، حتی  %۲۵های تعاونی باید به آنها درآمدهای شرکت

متأسفانه شاهد هستیم که سهم »خوانیم که در مطبوعات می ۱3۹۹در اول تیرماه 

 هادرصد است که این مهم گویای عدم عزم دولت 6بخش تعاون از اقتصاد کشور حدود 

سال پس از پایان مهلتی که  6یعنی  ۱«.های ابالغی استبرای اجرای فرآمین سیاست

چهارم آن چیزی است که طبق تر از یکاند سهم بخش تعاونی کمخودشان گذاشته

 قانون خودشان باید بوده باشد. 

                                                      
۱ https://khabarban. com/a/28358926 

https://khabarban.com/a/28358926
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های واگذارشده به بخش خوانیم که شرکتمی ۱6ماده  3درضمن، در تبصره  

همین ماده وعده  ۴حق کاهش تعداد کارکنان خود را ندارند. تبصره سال  ۵خصوصی تا 

های مالی یاغیرمالی از جمله تخفیف مشوق»دهد که آنها که بیشتر استخدام کنند، می

دهد که ، به هیأت واگذاری اجازه می۱۹دریافت خواهند کرد. در ماده « دراصل قیمت

استفاده نماید. جالب این « ا و مالکیتههای ممکن برای واگذاری بنگاهی روشاز کلیه»

دارد که درمواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل این ماده مقرر می« و»که تبصره 

هیأت واگذاری « و پس از سه بار واگذاری شرکت ممکن نگردد»واگذاری مقدور نباشد، 

ت سه شیوه واگذاری را به رسمی ۲۰تواند رأی به انحالل شرکت بدهد. ماده می

کند این ماده اضافه می ۲شناسد، از طریق بورس، مزایده و سرانجام مذاکره. تبصره می

نوبت مزایده، اگر خریداری وجود نداشته باشد، واگذاری از طریق  ۲پس از برگزاری 

 ریزیحقوقی برای فساد و برنامه« سوراخ»ترین مذاکره مجاز است. به اعتقاد من عمده

دارد ، مقرر می۲۰ماده  ۵شود. تبصره به این صورت ایجاد میبرای سرقت اموال عمومی 

الزامی  ۱3۸۰گذاری خارجی مصوب رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه»که 

 ۲۰ماده  ۱ها. تبصره رسیم به وظایف دیگر دولت در اجرای این سیاستبعد می«. است

کند که ساالنه ف میوزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی را مکل

های های بخشگذاریخط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه»میلیارد دالر  ۱۰حداقل 

همین ماده وظایف بیشتری برای  ۲تبصره «. غیردولتی از خارج از کشور فراهم نماید

ی ارزی سال پیش را ی حساب ذخیرهاز مانده %۴۰تنها باید دولت قائل است یعنی نه

سهم بخش غیردولتی در هر سال »طور کلی لتی اختصاص دهد بلکه بهبه بخش غیردو

رسیم به بعد می«. ی ارزی در آن سال کمتر باشدبرداشت از ذخیره %۴۰نباید از 

دراین قانون  ۲۹سازی درایران. ماده کرد درآمدهای ناشی از خصوصیچگونگی هزینه

عی و ایجاد زیربناهای به این موضوع اختصاص دارد عالوه برتقویت تأمین اجتما

از کل درآمدها باید صرف  %3۰» تر توسعه یافته، اقتصادی با اولویت مناطق کم

ئوالن رسیم به مساند. بعد میدانیم چنین نکردهبشود که اکنون می« های فراگیرتعاونی

اجرای این قانون که از یک طرف هیأت واگذاری داریم و بعد شورای عالی اجرای 

ای از مسئوالن دولت در این دو نهاد حضور واقع بخش عمدهکه به ۴۴صل های اسیاست
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 سازیدارند. به این ترتیب، اصرار من بر این خواهد بود که وقتی به بالی خصوصی

رسیم دیگر نباید تنها فالن یا بهمان شخصیت را مقصر بدانیم چون این درایران می

 اند، درانونی که خودشان نوشتهی گسترده از مسئوالن مملکتی براساس قمجموعه

این سیاست مسئولیت مشترک دارند و اگر کاری خراب شده است « ثمربخش»اجرای 

وضوح روشن به واقع مقصر این نهادها هستند نه یک شخص خاص. از سوی دیگر، به

اند همین مجموعه مسئوالن مملکتی در است که برخالف قانونی که خودشان نوشته

خواهم این نکته را گفته باشم که اند. به سخن دیگر میانون عمل نکردهموارد مکرر به ق

تر از آن است که مثالً تنها رییس سازمان تر و ساختاریسازی جدیبالی خصوصی

سازی را مقصر بدانیم اگرچه او به جای خود مسئولیت دارد ولی در ضمن، خصوصی

الف قانون بکند در عین حال سازی توانسته کارهای خاگرفالن رییس سازمان خصوصی

ها با دیگرمقامات دولتی هم هست که براساس این قانون مسئولیت این قانون شکنی

باید جلوی این مسئولیت داشتند تا جزئیات این قانون درست اجرا شود و می

این  خواهم بهگرفتند که این چنین نکرده بودند. به عبارت دیگر میها را میکاریخالف

نیم کها درایران مشاهده میره کنم که فسادی که درجریان اجرای این سیاستنکته اشا

ا تنها بای فردی یا جناحی، بلکه درواقع نهادینه شده و ساختاری است که نهنه مقوله

ه ای کهای گسترش وهمه جا گیرشدن آن فراهم شد. نکتهآن مقابله نشد بلکه زمینه

ز ناظران داخلی که به این قانون و یا حتی به به گمان من جالب است این که شماری ا

 -که در این قانون شده است« هایینوآوری»اند به سازی درایران پرداختهبالی خصوصی

یعنی بخشی که نه خصوصی است و نه تعاونی  -«بخش عمومی غیردولتی»یعنی ورود 

کند، می راه را برای گسترش فساد باز« ابهام»و روشن است که همین  -و نه دولتی

ی این اصل درباره ۱3۹6توجه نکردند. برای مثال، سایت تسنیم در گزارشی که در تیر 

کند و ادعا دارد که غفلت می« عمومی غیردولتی»کند از بررسی بخش منتشر می

ی سه قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه ۴۴براساس اصل »

طور نو هما« ریزی منظم و صحیح استوار استبا برنامهبخش دولتی، تعاونی و خصوصی 

که در باال هم اشاره کردم این با واقعیت این قانون ناهمخوان است. و بعد تعریف این 

صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی »هم بسیار جالب است « بخش دولتی»سایت از 

های بزرگ آبرسانی، بکهخارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و ش
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مانند  آهن ورادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه

ه البته ب«. شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت استاینها را شامل می

شود که متأسفانه درایران جدی نگرفته نشده است. جالب هم اشاره می« بخش تعاونی»

شود اجرای این قانون ارایه می« اهداف»عنوان است که فهرست طویل و درازی هم به

مد  عنوان شاخص ارزیابیتواند و یا باید بهکه طبیعتاً در ارزیابی اجرای این سیاست می

شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم »نظر باشد. 

ی ورهای اقتصادی و بهرهعی، ارتقای کارایی بنگاهمردم به منظور تأمین عدالت اجتما

پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت

های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق بخش

ش دولت از مالکیت گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقانداز و سرمایهمردم به پس

گذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی ها به سیاستو مدیریت مستقیم بنگاه

های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بخش

ی هوشمندانه با قواعد تجارت های داخلی جهت مواجههسازی بنگاهالمللی، آمادهبین

پایه و متخصص و توسعه و ارتقای ی انسانی دانشیهی سرماجهانی، توسعه

 «. المللیهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بیناستانداردهای ملی و انطباق نظام

 «سازیآوردهای اسفناک خصوصیدست»پرسش اساسی این است که با توجه به 

که « اهدافی»آوردها با اهداف، یعنی در عمل و بعالوه ناهمخوانی آشکار دست

ری سگذاران خود برای این برنامه دراصل قانون درنظر گرفته بودند دلیل خیرهقانون

یک از این اهداف نرسیده است دولت در تداوم همین سیاست که تا کنون به هیچ

 چیست؟

داند که می ۱3۸۴قانون اساسی را تیرماه  ۴۴البته این گزارش تاریخ ابالغ اصل  

که به گمان من اشتباه است چون « کشور رونق گرفت سازی درخصوصی»برآن اساس 

از سوی مجمع  ۱3۸۷به تصویب مجلس رسید و درخرداد  ۱3۸6این قانون در بهمن 

 قانون را ابالغ کرد.  ۱3۸۷مصلحت نظام تأیید شد و رییس جمهور وقت هم در تیر 

 «مجمع تشخیص مصلحت نظام»ی رهبر انقالب هم آمده است که در متن ابالغیه

هاست. اما پرسش اساسی این است حاال که این مسئول اجرای صحیح این برنامه
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تنها هیچ یک از اهداف به دست نیامد ها در ایران به صورتی اجرا شده است که نهبرنامه

ایم، در آن صورت، مسئولیت مجمع تشخیص ای هم بودهبلکه شاهد فساد گسترده

 شود؟مصلحت در اینجا چه می

ای در بیانیه ۱3۹6خبرگزاری صداوسیما هم در خرداد « اقتصادیپژوهش »بخش 

 ارزیابی از اجرای این اصل منتشرکرده که نکات قابل تأملی دارد. 

های دولتی تحت سازی شرکتی خصوصیی سوم توسعه هم برنامهدر طول برنامه

صلی دنبال شد. اهداف ا« های دولتی و واگذاری سهام آنهادهی شرکتسامان»عنوان 

ساله یعنی متوسط رشد  ۲۰انداز ها رسیدن به اهداف چشماز اجرای این سیاست

های قرارگرفتن در جایگاه نخست منطقه در شاخص»درصدی و بعالوه  ۸ی ساالنه

با توجه به فهرست «. های دولت بودتوسعه، انحصارزدایی و ایجاد رقابت و کاهش هزینه

ی این برنامه به کدام یک از این اهداف خود رسیده درازی از اهداف، باید پرسید که اجرا

 است؟

جایگاه نخست منطقه »تنها در نمانده است و نه ۱۴۰۰مدت زمان زیادی به سال 

ایم هم چند و چندین قدم پایین چه که بودهنیستیم بلکه از آن« های توسعهدر شاخص

د سازی درایران، مورخصوصیها از ایم. البته از نکات دیگری که درارزیابی دولتیافتاده

 ی پنجم سهم بخش تعاونیگیرد از جمله این وعده بود که تا پایان برنامهغفلت قرار می

ام حتی در سال کنونی، تر اشاره کردهدرصد برسد که پیش ۲۵در اقتصاد کشور باید به 

د ها دو هدف دیگر هم دارنرسد. و این تعاونیدرصد می 6زحمت به سهم این بخش به

ها هم افزایش خود دولتی –آفرینی و دوم هم فقرزدایی در سطح کشور یکی اشتغال

 کنند. چشمگیر فقر در کشور را انکار نمی

کند که این نکته هم در این قانون آمده است و درواقع دولت را ملزم می

د ردانیم در بسیاری از مواانجام بگیرد که می« گذاری سهام باید از طریق بورسقیمت»

 این چنین نکرده بودند. 

از درآمدهای  %3۰ماند این است که دولت موظف است ی دیگری که مغفول مینکته

منظور فقرزدایی اختصاص بدهد که البته این های فراگیر ملی بهحاصل را به تعاونی

 چنین نکرده بودند. 
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پایان سال  ها باید تای واگذاریجالب این که دراین قانون معین شده است که همه

دانیم به این وعده هم وفا نشد. اما ارزیابی صدا و سیما از انجام بگیرد که می ۱3۹3

اجرای این برنامه در ایران جالب است. این قسمت را از گزارش این سازمان نقل مستقیم 

 کنم. می

  ی بانکی موفق نبوده استدر حوزه -۱»

 ی صنعت و معدن موفق نبوده استدر حوزه -۲

 ی پتروشیمی موفقیت نسبی داشته است اما نیاز به کار دارددر حوزه -3

  وکار چندان موفق نبوده استی تسهیل فضای کسبدر حوزه -۴

  ی سهام عدالت موفق نبوده استدر حوزه -۵

 نقش دولت همچنان بزرگ است.  -6

  موجب رفع کامل انحصار و بهبود رقابت نشده است -۷

  جزئی بهبود یافته است طوربخش تعاونی به -۸

  گذاری موفق عمل نکرده استی قیمتدر حوزه -۹

  مفاسدی نیز وجود داشته است -۱۰

  ی بورسی نداشته و لذا شفافیت کمی در اجرا داشته استپایه -۱۱

 «. های دولت نیز نشده استموجب کاهش هزینه -۱۲ 

ایران موفق نبوده درتوضیح این عدم توفیق گسترده، چرا اجرای این سیاست در

 است؟

خوبی و های کلی و قوانین بهام بسیاری از سیاستتر به اشاره گفتههمان طور که پیش

با توجه به مختصات اقتصادی و اجتماعی ایران تدوین نشده بودند. همان ابهاماتی که 

ر دام، توأم با نظام نظارتی غیرکارآمد و ضعیف موجب شد تا تر به آنها اشاره کردهپیش

ها با فساد چشمگیری روبرو بشویم. نه در وارسیدن اهلیت بسیاری از این واگذاری

کار گرفته شد و نه هیچ نهاد و سازمانی ایجاد شد تا بر خریداران ظرافت کافی به

وضوح روشن های اول واگذاری نظارت نماید. بههای واگذارشده در سالها و بنگاهشرکت

ازان هم اهداف در پیش گرفتن این سیاست صرفاً پرداست که حتی برای سیاست

چه برای دولتمردان اهمیت به عبارت دیگر، آن -های آنی بود بیماری« درمان موقت»
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 تر از آن چهطور مصنوعی کمبود تا بتوانند کسری بودجه را به« کسب درآمد»داشت 

خرجی کرده خاصه نژاد عمل کرد،گونه که آقای احمدیبود نشان بدهند و یا این که آن

های نامشخص و نامعلوم و یقیناً کارشناسی و خارج از برنامه و بودجه منابعی را به پروژه

دتاً آید عمنظر مینشده تخصیص بدهند. با کوتاهی در وارسیدن اهلیت خریداران، هم به

و « هاکردن داراییلخت»اند که درواقع هدفی غیر از این واحدها شده« جلب»کسانی 

ه ورشکستگی کشاندن واحدها نداشتند درحالی که اگر یک نهاد نظارتی کارآمد ایجاد ب

 های اقتصادی مؤثر باشد. توانست در جلوگیری از این خرابکارییقین میشد بهمی

نیروی کار « تعدیل»ظاهر در دفاع از کارگران دست خریداران تازه را در اگرچه به

ولی در عین حال  -کاهش کارگران را نداشتند سال اول حق  ۵یعنی برای  -بستند 

وکار در ایران ترکردن کسبطور کلی سادهاصالحات الزم در تسریع صدور مجوز و به

ای که به خریداران تازه همان تبصره ۱6صورت نگرفت. در ضمن، به اعتقاد من در ماده 

کرد و دیگر الزم داد، کفایت میدر صورت افزودن برتعداد کارگران خود مشوق مالی می

نبود ممنوعیت تعدیل را هم به آن اضافه کنند. درواقع افزودن این تبصره به اعتقاد من 

ای که شد یعنی خریدار بالقوه (Adverse Selection)« کژگزینشی»موجب 

 کنار ماند و تنها کسانی« مسابقه» خواست واحد خریداری شده را بگرداند ازراستی میبه

 نداشتند و در نتیجه برای« هالخت کردن دارایی»انگیزه و هدفی غیر از باقی ماندند که 

توان تعدیل کرد. اگرچه توان یا نمیاین جماعت مهم نبود که تعداد کارگران را می

گذاران از بخش عمومی غیردولتی چه نوع مؤسساتی دانم که منظور قانونچنان نمیهم

براساس سه بخشی که در اصل قانون اساسی  هستند، ولی اگر قراربود که اقتصاد ایران

ی طور مشخص برای کاستن از حوزهآمده است بازسازی شود، در آن صورت، باید به

شد درحالی که دقیقًا برعکس آن پردازی میفعالیت بخش عمومی غیردولتی سیاست

های توانمندسازی بخش»شده عمل کرده بودند. ازسوی دیگر، یکی از اهداف اعالم

 «المللیصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بینخصو

خوان نبود و حتی خبرداریم که معاون بود ولی سیاست دولت وقت با این اهداف هم

صرف توانیم بازار منمی»وضوح بیان کرد که نژاد بهپارلمانی وزیر بازرگانی دولت احمدی

با کمبود کاال مواجه باشیم و اقدام به واردات »و افزود اگر  «را بدون واردات کنترل کنیم

میلیون  ۷۴کنیم این به معنای حمایت از واردات نیست بلکه حمایت از حقوق 
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کنیم وقتی به اجرای همین سیاست ولی در عمل مشاهده می« کننده استمصرف

های این گزارهترین پیشخواری گسترده باعث شد تا عمدهرسیم جذابیت رانتمی

 بار و مخرب نباشد نادیده گرفته شد. سیاست برای این که به حال اقتصاد زیان

 تپهریزی برای سرقت از هفتبرنامه

شنویم به گمان من یکی از قطعات این خوانیم و میتپه میی هفتآن چه درباره

سازی درایران است که بدون معمای سرقت از اموال عمومی در پوشش خصوصی

رقت ریزی برای ساندازی به دست نیامده است. برای بررسی این برنامهریزی و طرحهبرنام

 ، باید اندکی به عقب برگردیم. «تپههفت»از 

نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات دولت محمود احمدی

 ن تصمیمی بودجلوگیری کند. ای« فشار بر اقشار ضعیف جامعه»ای از کاالهای یارانه

ظاهر در پوشش حمایت از مردم اخذ شده بود، اما در واقعیت زندگی، که هرچند به

ن فعاال یهای مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گستردهی بخشتیشه بر ریشه

ورزی بار این سیاستآمدهای زیاناقتصادی را به بار آورد. از همان ابتدا روشن بود که پی

تر شدن معیشت و زندگی به مردم باز به صورت بیکاری گسترده، سختغیر مسئوالنه 

ایم. ی اقتصاد بودههای دیگری هم در عرصهخواهد گشت. عالوه براین شاهد خرابکاری

ریزی و شده از سوی معاون برنامهگواه آمار ارایهدانیم که در این دوره بهاز سویی می

میلیارد دالر کاال و خدمات وارد ایران شد و  ۷۲۰الملل گمرک ایران بیش از امور بین

برای این  ۱، اتفاق افتاده است.۱3۹۱لغایت  ۱3۸۴های این حجم از واردات هم در سال

از وضعیت ایران در تجارت خارجی به دست بدهند تعریف شماری « مطلوبی»که تصویر 

شد ی نفت محسوب میچه که ارزش افزودهعنوان نمونه آنها را تغییر دادند و بهاز مقوله

ی، محصوالت پتروشیم ها جادادند و براین اساس،ی غیرنفتیرا با تعریف جدید در دسته

ی صادرات غیرنفتی گنجانده شدند. میعانات گازی، پروپیلن و سایر محصوالت در دسته

های ها رونق فعالیتی شعارها و وعدهاین فریب آماری هنوز هم ادامه دارد. با همه

ی شفافیت ویانه و غیرمولد و زدوبندها موجب شد تا براساس اطالعات مؤسسهجرانت

                                                      
۱ https://www. beytoote. com/news/economy-news/tnews32505. html 
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( ۸۴-۸3) ۲۰۰۵در سال  ۸۸ی ی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبهالمللی، رتبهبین

( از میان ۹۲-۹۱) ۲۰۱3در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال  ۱۴۴ی به رتبه

ه بخش مولد اقتصاد وارد آمد در کنار لطماتی که ب ۱کشور مورد بررسی برسد. ۱۷۷

جویانه باعث شد که شاهد رشد حدوداً ده برابری بهای های قماری و رانتتشویق فعالیت

 زمین و مستغالت درتهران باشیم. 

ها در داخل شد و از سوی ها موجب افزایش قیمتاز سویی قانون هدفمندی یارانه

 -محور را در پیش گرفتندرشد واردات طور که اشاره شد، درعمل الگویدیگر، همان

و روشن بود که ازجمله یکی از نتایجش  -میلیارد دالر واردات در سال  ۱۰۰یعنی حدود 

این بود که کمر بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی شکست. آمارهای رسمی نشان 

ی صنعتی واحد تولیدی و کارخانه ۴۰۰حدود پنج هزارو  ۹۱تا  ۸۵دهد از سال می

 ۹۰وچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. بعالوه خبر داریم که فرایند توسعه در ک

درصد  ۷۰های صنعتی کشور متوقف شد و فروش کاالهای صنعتی به میزان درصد بنگاه

های صنعتی درصد مراکز صنعتی در شهرک ۴۰کاهش یافت و به صورت میانگین 

دانیم که کنند. درنهایت میر میدرصد هم با حداقل ظرفیت کا ۲۰اند و تعطیل شده

با همین مختصری  ۲هزار واحد تولیدی تعطیل شدند. ۱۵سال در کل، حدود  ۸در این 

ام، به واقع شاهد یک طنز تلخ اقتصادی ی بخش خصوصی اقتصاد نوشتهکه درباره

کند ها کاری نمیهستیم که دولت متبوع ایران، اگرچه برای جلوگیری از این شکست

ی چنان بر واگذاری اموال دولتی به همین بخش همهولی هم -تواند بکندییا نم -

 وضوح برهای آماری، که بهامکانات خودرا به مدد گرفته است. حتی مستقل از این داده

گمان من ضروری وجود یک تنگنای جدی ساختاری اقتصادی درایران داللت دارد، به

های الزم برای ی، مطالعات و پژوهشسازی خصوصیبود تا پیش از اجرای گسترده

سنجش مفید و مؤثربودن آن انجام بگیرد که چنین نکرده بودند. در عین حال، ولی 

دانیم که پس از پایان جنگ عراق با ایران، دولت ایران تصمیم گرفت که دریک اقدام می

ایران  رالمللی پول را دی تعدیل ساختاری صندوق بینی برنامهتاحدودی غافلگیرکننده

                                                      
۱ khabaronline. ir/news/513525 
۲ khabaronline. ir/news/513525 
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سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی یکی از اجرا کند و البته که خصوصی

زی پرداهای از سیاستی اقتصادی است. در مقالی دیگر به گوشهاجزای مهم این برنامه

ی آقای خاتمی پرداختم ولی اجازه بدهید به چنین دورههاشمی و هم ی آقایدر دوره

سال ریاست آقای  ۸در ایران انتخاباتی صورت گرفت و پس از برگردیم که  ۱3۸۴سال 

جمهوری رسید. به جزئیات کار ندارم ولی در آذر نژاد به ریاستخاتمی، آقای احمدی

تولید داخل  –شورای اقتصاد تصمیم گرفت که شکر موجود در بازارهای ایران  ۱3۸۴

کنندگان و مصرف گذاری سازمان حمایتی قیمتاز دایره -و شکر وارداتی را 

 شد. این تصمیم از اردیبهشت« آزاد»اصطالح تولیدکنندگان به درآورد و قیمت شکر به

های هم ادامه یافت. اگرچه از توافق ۱3۹۰ی اجرا درآمد و تا اوایل دههبه ۱3۸۵

ت گریزی صورت گرفخبرم ولی هم اجرای این سیاست با منتهای مسئولیتپرده بیپس

رشد هیچ برنامه و سیاست مشخص ت وقت در مواجهه با تورم روبهو هم این که دول

بود، و « مناسبی»ضدتورمی نداشت. در ضمن، درآمدهای نفتی کشور هم در وضعیت 

تکیه  با -ی مقابله با تورمترین و در عین حال مضرترین شیوهرسد که سادهنظر میبه

ان مشکالت و تنگناهای در پیش گرفته شد که برای اقتصاد نحیف ایر -بر واردات

 درازمدت بیشتری ایجاد کرد. 

در حالی »معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:  ۱3۸6در اردیبهشت 

هزار تن بوده است، اما بیش از یک  ۵۰۰که حداکثر نیاز کشور به شکر در سال گذشته 

شکر  میلیون تنبیش از یک »کند که معاون وزیر اضافه می« میلیون تن شکر وارد شد.

آور است که معاون وزیر خودش اعتراف و حیرت« به صورت رسمی وارد کشور شده است

ی سری تکالیفی برعهده دارد که شرکت بازرگانی دولتی برای تهیهکند که دولت یکمی

ولی بخش خصوص هم واردات انجام »کند، کاالهای اساسی کاالبرگ اقدام به واردات می

آموز و عبرت«. گیرداین دو واردات رسمی، واردات قاچاق هم صورت میدهد، در کنار می

 ای است کهمتأسفانه ساختار بازار داخلی به گونه»داند که این که معاون وزیر هم می

شود، آنها طور ناخواسته حمایت میاز افرادی که انحصار دارند و از رانت برخوردارند، به
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فروشند یا سودهای کالن کننده میقیمت به مصرف هم اجناس وارداتی را به باالترین

 ۱«زنند.به جیب می

آید این که دولتی که با یک دنیا وعده برسر کار آمده بود اولین سؤالی که پیش می

د دارن« انحصار»ای داشت تا کسانی که برای تصحیح ساختار بازار داخلی چه برنامه

نبوده باشند، درپیوند « شریک دزد» ن خواری نکنند؟ و خواهیم دید که اگرخودشارانت

 آور بود.اند. البته که رشد واردات به تعبیری حیرتای نداشتهبا تصحیح بازار هیچ برنامه

 2: واردات شکر به ایران به هزار تن1جدول 
بخش  سال

 خصوصی

 100=13۸2 واردات شکر بخش دولتی

13۸2 ۵6 ۱6۰ ۲۱6 ۱۰۰ 

13۸3 ۴۲ ۱6۱ ۲۰3 ۹۴ 

13۸4 ۴3 6۲۸ 6۷۱ 3۱۱ 

13۸5 ۱۲6۰ ۱۰۴۲ ۲3۰۲ ۱۰6۵ 

 ۴33 ۹3۵ ناموجود ناموجود ماه اول( ۷) 13۸۶

 

ظاهراً بخش خصوصی در این واردات نقش  ۱3۸۵کنید که تا مشاهده می

بیش از فقط میزان واردات به نسبت سال قبل نه ۱3۸۵چشمگیری ندارد ولی در سال 

ارد کرده است. هرچه که ادعای آن را بخش خصوصی و %۵۵برابر شده است بلکه  3

خواری هیچ توضیحی برای غیر از کوشش گسترده برای رانتدولتمردان بوده باشد، به

میلیون  ۹. ۱دانیم که کل مصرف کشور این حجم عظیم از واردات پذیرفتنی نیست. می

هزار  6۰۰تا  ۵۰۰میلیون تن بود درنتیجه باید سالی بین  ۴. ۱تن و تولید داخلی هم 

میلیون تن شکر وارد  3. ۲بیش از  ۱3۸۵کنید در سال ن وارد شود ولی مشاهده میت

شور ی کایران شده است. جالب این که حتی واردات بخش دولتی هم دوبرابر نیاز ساالنه

هزارتن  ۴۰۰میلیون تن دولت تنها  ۱. ۱از کل تولید  ۱3۸۵به واردات است. در سال 

 ی کل دفتر نباتات صنعتیبراساس آمار اداره»یت الف: ی ساگفتهآن را خریده است و به

                                                      
۱ http://www. isfs. ir/khabarsendika1. asp?id=138 
۲ https://aftabnews. ir/fa/news/68237/ 

http://www.isfs.ir/khabarsendika1.asp?id=138
https://aftabnews.ir/fa/news/68237/
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های کشور مانده و هزار تن شکر در انبار کارخانه 66۰اکنون وزارت جهاد کشاورزی هم

پردازان پیش نیامده بود این که با سؤالی که انگار برای سیاست«. راهی به بازار ندارند

 -توانند به تعهدات خودچگونه میها انبارکردن این حجم عظیم از تولیدات، کارخانه

عمل  -هاچنین بدهی بانکپرداخت مزد کارگران، پرداخت طلب چغندرکاران و هم

ریزی ههای بعد برنامکنند؟ این که با این وضعیت چگونه باید برای تولید در سال و سال

 نمایند، بماند. 

بود ولی  %۱۵۰ی شکر سفید هم و تعرفه %۱3۰ی شکر خام تعرفه ۱3۸۴درسال 

از اواخر »کاهش دادند و بعد خبر داریم که  %۵۰و  3۰روشن نیست که چرا آن را به 

 ۵شوند مشمول شکرهایی که به گمرک وارد می ۸۵ر۵ر۱مقرر شد تا تاریخ  ۸۴سال 

درصد برای شکر سفید قرار گیرند و متأسفانه با  ۲۰درصد تعرفه برای شکر خام و 

ادرات و واردات مشخص شد که تمامی موارد گفته انتشار چاپ دوم کتاب مقررات ص

درصد تعیین شده  ۱۰و شکر سفید  ۴ی شکر خام شده حذف و از این پس تعرفه

مدیران وزارت بازرگانی »گوید یکی از وکالی مجلس وقت می ۱3۸6در  ۱«است.

مسئول بودند که شکر توزیعی کارخانجات را خریداری کنند ولی این که به تعهدات 

گو باشند که علت و اشکال کار اند مسوالن وزارت بازرگانی باید پاسخمل نکردهخود ع

 ۲«در کجاست؟

کند مدیرعامل واحد کشت و صنعت امام خمینی یادآوری می ۱3۸6در اردیبهشت 

هزار تن شکر  6۹۲ماه امسال دو میلیون و از ابتدای سال گذشته تا پایان فروردین»که 

میلیون دالر وارد کشور شده؛ این در حالی است که نیاز  ۷۷به ارزش یک میلیارد و 

با این میزان »دهد که او ادامه می« هزار تن است. ۵۰۰کشور به شکر وارداتی حدود 

شکر وارداتی نیاز دو سال کشور تأمین شده و دیگر نیازی به تولید شکر توسط بخش 

هزارتن است، به غیر  ۵۰۰اگر کمبود موجود در بازار تنها  3«.خصوصی و دولتی نیست
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تواند برابر این مقدار کمبود عرضه می ۵. ۵خواری و فساد چه دلیلی برای واردات از رانت

 وجود داشته باشد؟

متأسفانه از سال گذشته قند و شکر »ی اصفهان در مجلس گفت نماینده ۱3۸6در 

ت ای دولهتولیدشده در کارخانجات داخلی روی دست تولیدکنندگان مانده است و قول

خرید محصوالت و تعهداتی که به تولیدکنندگان داده بود، عملی نشده برای پیش

 ۱«.است

کند بیش از دو ای را مطرح میهای تازهی شوش و دانیال در مجلس نکتهنماینده

میلیون تن شکر در سال گذشته وارد کشور شد که یک میلیون تن آن را وزارت بازرگانی 

 ن هم توسط بخش خصوصی شکر وارد کشور شد. و بیش از یک میلیون ت

 تولید داخلی شکر یک»ساعدی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: 

هزار تن شکر  ۷۵۰هزار تن شکر نیشکری و  ۷۰۰هزار تن است که  ۴۵۰میلیون و 

میلیون تن است. به  ۱ر۸۵تا  ۱ر۸چغندری است و مصرف کشور هم در باالترین برآورد 

ی واردات بی حد و حصر شکر، کاهش ی مجلس، یک دلیل عمدهن نمایندهی ایگفته

دالر بود. علت دیگر هم بحث اضطرار  3۵۰دالر به  ۴۰۰قیمت جهانی آن از هر تن 

سازی شکر بود که متأسفانه کاهش تعرفه و اقدام به واردات شکر در فصل برای ذخیره

 برداشت چغندر و تولید شکر انجام شد. 

ا هپردازیی سیاستخواری و فساد مالی به اعتقاد من این زنجیرهانتگذشته از ر

تپه نام ریزی برای نابودی هفتهمان چیزی است که من از آن تحت عنوان برنامه

د، در ده بودند، بیشتر زیان ببیننده بشوند و یا اگر زیانبرم. اگرتولیدکنندگان زیانمی

اری این واحدها به وابستگان سببی و نسبی پردازانی که مترصد واگذآن صورت سیاست

ان را به شگریزانههای مسئولیتتوانند با فراغت کامل سیاستو سیاسی خود بودند می

 اجرا در بیاورند و این واحدها را تقریباً به هرقیمتی که دوست دارند واگذار کنند. 

دولت به تر اشاره کردم که شماری از وکالی مجلس شکوه کرده بودند که پیش

اش عمل نکرده است ولی رییس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی درواقع وظایف

کند. وزارت بازرگانی که طبق قانون موظف بود، شکر تولید دلیل اصلی را بیان می
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ی آن را صرف واردات یک میلیون تن داخلی را به نرخ تضمینی خریداری کند، بودجه

کرد و درنتیجه، برای خرید شکر داخلی پولی نداشت، میلیون دالر  36۰شکر به ارزش 

لذا به سمت گرفتن تسهیالت از شبکه بانکی روی آورد که سازمان مدیریت و 

 ریزی با آن مخالفت کرد. برنامه

ی شود دولتی بودجهآور این که چگونه میتوجه است. حیرتجا قابلدو نکته در این

را صرف واردات محصولی بکند که برای همان  شده برای حمایت از تولید داخلیتدوین

کند؟ اگر در جمهوری اسالمی نهادی برای نظارت بر صنایع مشکالت عدیده ایجاد می

اجرای صحیح قوانین نداریم که بد است و اگر داریم، ولی مسئوالن به مواردی از این 

خبر داریم  بار است. دراین موردواقع فاجعهدهند که بهالعملی نشان نمیدست عکس

ا های داخلی بآمد این کار غیرقانونی وزارت بازرگانی این بود که شکر کارخانهکه پی

ها با شان بماند و کارخانهتومان روی دست ۵۰۰ی تولید هر کیلوگرم توجه به هزینه

ماهه حقوق کارگران مواجه شوند. در تأیید  ۴تا  ۲بحران کارگری و عدم پرداخت 

ی شوش دانیال در مجلس ابراز داشت: واحدهای تولید نمایندهمشکالت ایجادشده، 

ی صنایع تپه، شرکت نیشکر کارون و شرکت توسعهنیشکر شامل شرکت نیشکر هفت

هزار تن شکر تولید ۱۰۰واحد آن فعال است، هر واحد  ۷واحد از  ۵نیشکر خوزستان که 

آمد ه داشته باشیم پیشان مانده است. بد نیست توجی آن روی دستاند که عمدهکرده

ده ی دولت ازجمله این شد که تولیدکنندگان شکر که عمدتاً زیاناین سیاست نابخردانه

ی صفر درصد به ده شدند. چون در حالی که شکر وارداتی با تعرفهنبودند هم زیان

رسید، برای تولیدکنندگان داخلی این تومان برای هر کیلو به بازار می 3۷۰قیمت 

کرد. پس یکی از تومان برای هر کیلو ایجاد می ۱3۰ای آنها زیانی معادل قیمت، بر

اند هم تا حدودی روشن شده« دهزیان»عواملی که چرا تولیدکنندگان شکر درایران 

 شد. 

باره درصدی واردات شکر یک 6۰تا  ۵۰ی رییس کمیسیون کشاورزی افزود: تعرفه

برداشت محصول داخلی، صفر شد که براساس تصمیم نادرست یک نفر آن هم در فصل 

باعث در انبار ماندن تولید داخل شد. ناگفته روشن است که فروش نرفتن شکر داخل 

ها نتوانند پول چغندر کارگران را بدهند و در نتیجه، کشاورزان برای باعث شد کارخانه
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ی تهای تولید مواجه شدند. جالب این که وقی نهادهکشت جدید چغندر با مشکل تهیه

د، کنننمایندگان مجلس از مدیران دولتی برای واردات افسارگسیخته بازخواست می

اندازد، در حالی که خود وزارت وزارت بازرگانی گناه را به گردن سازمان مدیریت می

خرید تولیدات داخل را صرف واردات شکر کرده بود که تهیه شده برای بازرگانی اعتبار 

  ۱تر به آن اشاره کردم.پیش

های قند و شکر ایران ی انجمن صنفی کارخانهرییس هیئت مدیره ۱3۸6در خرداد 

ساله هدف دولت خودکفایی  ۲۰انداز ی چهارم توسعه و هم در چشمگفت هم در برنامه

دولت به منظور کنترل »آموز این که صنعت قند و شکر عنوان شده بود ولی عبرت

ار دانستند که همین کو انگار نمی« گرفته قیمت داخلی، سیاست درهای باز را در پیش

رقمی که او از «. های اساسی برای صنعت قند و شکر کشور ایجاد کرده استچالش»

دولت دو »گوید مراتب بیشتر از دیگران است او میدهد بهواردات بخش دولتی می

واردات  برابر ۵وارد کرده است که این میزان  ۸۵میلیون و هفتصد هزار تن شکر در سال 

دولت « است که اصالً توجیه ندارد. ۸3و دوازده برابر واردات سال  ۸۴این کاال در سال 

ها خریداری نماید ولی به هزارتن شکر از کارخانه 6۵۰ظاهراً تصویب کرده است که 

با این وجود، سیاست درهای باز فقط برای »ی او این میزان کافی نیست بعالوه عقیده

حذف عوارض گمرکی »تر این که و از آن مخرب« گرفته شده است.این صنعت در نظر 

و برداشتن سقف واردات شکر که قرار بود تنها دو ماه باشد، یک سال است که به طول 

انجامیده و این امر مشکالت فراوانی را برای صنعت قند و شکر کشور به وجود آورده 

ویی ی کیلشدهیشان قیمت تمامی اها به کنار در حالی که به گفتهاین نکته« است.

کند. به عبارت تومان خریداری می ۴3۰تومان است دولت شکر را به کیلویی  6۱۰

تومان افزایش یافته است. به  ۱۸۰تومان به  ۱3۰ازای هر کیلو شکر از دیگر، زیان به

ونه گاین ترتیب، تردیدی نیست که صنعت قند و شکر توسط دولت رها شده و هیچ

چنین ازکاهش میزان سطح گیرد. در این گزارش همری از آن صورت نمیحمایت مؤث

ها اهداف به اعتقاد من ولی این سیاست ۲شویم.کشت چغندر قند هم باخبر می
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سازی الزم برای واگذاری بدون دردسر ی دیگری درنهان داشتند و آن زمینهخبیثانه

کاری که مدتی بعد انجام  خواران بخش خصوصی بود.به رانت« گرفتار»این واحدهای 

 گرفت. 

رویه و با اشاره به واردات بی»ی شوش در مجلس نماینده ۱3۸6در خرداد 

ماه اخیر توسط شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی که  ۱۲ی شکر در سابقهبی

درصد اتفاق  ۱۰درصد به رقم  ۱۵۰ی واردات شکر از رقم ی کاهش تعرفهدر نتیجه

 یبرابر شکر مورد نیاز کشور گردید و نتیجه ۵مر باعث ورود بیش از افتاد، گفت: این ا

های چغندری در تعطیل شدن کارخانههای نیشکری و نیمهآن ایجاد بحران در شرکت

طبق آمارهای رسمی، نیاز ساالنه کل کشور به شکر دو »او افزود «. سراسر کشور است

ار صد هزار تن تولید داخل و فقط میلیون تن است که از این مقدار، یک میلیون و چه

و  ۸۵ی سال ماهه ۱۰گردید، اما متأسفانه در هزار تن از طریق واردات تأمین می 6۰۰

میلیون تن شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی و  3جمعًا بیش از  ۸6ی اول دو ماهه

رانی این نماینده در مجلس جالب این نکته در سخن«. بخش خصوصی وارد شده است. 

دلیل عدم تأمین نقدینگی و عدم خرید درصد از محصول تولید داخل به ۵۰ست حدود ا

ه های تولیدکنندگان قند و شکر انبار شدتوسط شرکت بازرگانی دولتی در انبار کارخانه

چنان در بالتکلیفی مانده است. چه درایران و چه در هرکجای دیگر، وقتی یک و هم

از محصول تولیدی خود را انبار کند، جریان پولی و  %۵۰داری ناچار شود بنگاه سرمایه

آمدهای درازمدت این افتد. گذشته از پیانداز میجریان سرمایه در درون بنگاه به دست

تپه های بزرگی مثل شرکت نیشکر هفتمدت هم، شرکتنابخردی اقتصادی، در کوتاه

هزار نفر  ۱6ا حدود ی نیشکر خوزستان بهزار نفر کارگر و شرکت توسعه ۷با حدود 

هزار نفر کارگر را با بحران جدی مواجه کرد  ۸کارگر و شرکت نیشکر کارون با حدود 

ی گفتهی پیشو حتی از پرداخت حقوق کارگران خود هم عاجز مانده بودند. نماینده

از شما »دهد ی امور، ادامه میی ادارهمجلس با عجیب و غیر منتظره خواندن این شیوه

ی خواری آشکار است و نتیجهان ملت تقاضا دارم نسبت به این اتفاق که رانتنمایندگ

آن تعطیلی کارخانجات تولید قند و شکر با هزاران شغل مولد و تعطیلی بخش مهمی 

از کشاورزی کشور که به کشت چغندر قند اختصاص داشته است، واکنش نشان داده و 
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البته دولت وقت  ۱«.بحران نجات دهیددر یک حرکت انقالبی و سریع کشور را از این 

معاون  ۱3۸6کردند. در خرداد پردازان دولتی ولی درعالم دیگری سیر میو سیاست

ی اقتصاد آزاد به معنی این است که در زمینه»کند که وزیر بازرگانی اظهار فضل می

این هم از «. خواهد وارد کندواردات محدودیتی نباشد هرکس هر چیزی را که می

های مهم شعوری و بالهت کسی که قراراست یکی از مسئوالن یکی از وزارتخانهیب

ای و در هیچ کشوری از جهان این وضعیت وجود ندارد که کشورباشد. در هیچ دوره

کفایت اظهارفضل البته این مسئول بی«. خواهد وارد کندهرکس هر چیزی را که می»

انتقاد از نرخ باالی شکر تولیدی داخل ی صنعت قند و شکر با کند و دربارههم می

ای از این صنف هستیم و تولیدکنندگان هم ما به دنبال حمایت ریشه»شود مدعی می

را با قیمت مناسب عرضه کنند.  شدهآوردن قیمت تماموری و پایینباید با افزایش بهره

 ی قیمت آنرویهشاهد افزایش بی ۸۴چون مشکل شکر مقطعی نیست و در سال 

 ۲«بودیم.

اتفاق  ءخال ی تولید دروری و باالبودن هزینهبودن بهرهواقعیت این است که پایین

ن شود بلکه درضمهایی است که در پیش گرفته میآمد سیاستتنها پیافتد. نهنمی

، از گیرد. در فرایند تولید شکرهایی است که باید انجام بگیرد و نمیی فعالیتنتیجه

ی هرسیم به کارخانونگی تولید چغندر و نیشکر پرداخت و بعد میسویی باید به چگ

آالت و ابزارها از سویی و مهارت کارگران از سوی جا با ماشینتولید شکر، که در آن

ی توانیم برآوردی از هزینهدیگر روبرو هستیم. و این مجموعه است که بر آن اساس می

ر این آالت، ده باشیم. در پیوند با ماشینازای هر کیلو و یا هر تن شکر داشتتولید به

تپه در مالکیت دولت است. اگردر ی هفتای که مورد بررسی است کارخانهدوره

 کاری و غفلتی صورت گرفته، مسئولیت اش با دولت است. آالت کمروزکردن ماشینبه

 سال گذشته شاهد ۲۰واقع حکایتی تکراری است. حداقل در ی تلخ شکر بهاین قصه

 طورطور کلی و این بازار بهاند بر بازارها بهپردازان درایران نتوانستهایم که سیاستبوده

ی واردات شکر را افزایش اخص نظارت الزم را اعمال نمایند. یا به چرخش قلمی تعرفه

                                                      
۱ http://www. isfs. ir/khabarsendika1. asp?id=150 
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دار ارزش پول ملی، باعث باالرفتن بهای شکر در دهند و بعد با توجه به کاهش ادامهمی

فر ها را حتی به صشوند و بعد، انگار که ترسیده باشند، به همان سرعت، تعرفهبازار می

که  آیداش به صورت واردات افسارگسیخته شکر به ایران در میرسانند که نتیجهمی

پاشد. وقتی ی صنعت قند و شکر از هم میآمدش در عین حال این است که شیرازهپی

بار دیگر، حتی بدون توجه شود، یکد، آشکار میانسازی کردهای که زمینهشواهد لطمه

کنند و یک رقمی می 3باره تعرفه را به حجم وارداتی که صورت گرفته است، به یک

ی رونق واردات گذارند که در دورهخواری در اختیار کسانی میفرصت طالیی برای رانت

 اند. ترخیص هم کردهی صفر درصد از آن استفاده کرده و حتی شکر وارداتی را با تعرفه

دراین بخش سخن « ریزی برای سرقت از اموال عمومیطرح»ازجمله دالیلی که از 

ای که هنوز این مجموعه در مالکیت دولت بود، هر ساله گویم، این است که در دورهمی

 3ی واردات شکر بی هیچ توضیحی یکباره از شاهد بودیم که در فصولی خاص تعرفه

کند و در پی آن افرادی خاص که گمرک ایران با رقمی سقوط میرقمی بودن به یک

حساسیت خاصی مقید بود تنها حروف اول نام آنها را درج کند، اقدام به واردات انبوه و 

ی بعد، میزان تعرفه مجددًا کردند تا درمرحلهگاه چند برابر نیاز واقعی کشور می

 تغییرکند. 

اردات انجام شد، تازه وزارت بازرگانی به درصفحات پیش نشان دادیم وقتی این و

شدت آمدهای بهای نبود بلکه پیافتاد که نه فقط مفید فایدهفکر افزایش تعرفه می

آمد حتمی چنین ی فعاالن اقتصادی و تجارتی داشت. پیاندیشهی مخربی در عرصه

رده ستخواری گی رانتباری این بودکه یک فرصت بادآوردهسیاست نسنجیده و زیان

ی نزدیک به صفر شده از گمرک ترخیص کرده بودند، برای کسانی که شکر را با تعرفه

کند. دقیقاً به همین دلیل این ادعا که پس از واردات گسترده، تعرفه را فراهم می

اند، درواقع، نوشدارویی عنوان سیاستی برای حمایت از تولیدات داخل افزایش دادهبه

ی ب فراهم آمده بود. از آن گذشته، همین درآمدهای بادآوردهبود که پس از مرگ سهرا

ی کار در مقایسه با شود برای این که این شیوهای میرانتی خود دلیل اضافه

بیشتری داشته باشد. مضافاً که این مصیبت، « مقبولیت»گذاری و تولید ارزش، سرمایه

، جاسم ساعدی، که ۱3۸6واقع مصیبتی بود که چند و چندین بار تکرار شد. در به
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ی شوش دانیال و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس بود به شکوه برآمد که نماینده

درصد  6درصد به  ۱۵۰دلیل شورای اقتصاد از ی بیی واردات شکر درپی مصوبهتعرفه

 کاهش دادند. 

شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی در  -۱3۸۵یعنی سال -ماه  ۱۲در طول 

میلیون  3هزار تن بود، حدود  6۰۰وارداتی کشور به شکر در سال فقط حالی که نیاز 

گریزی پردازانی که با اهمال و مسئولیتدانم سیاستتن شکر وارد کشور کردند. من نمی

ی خویش شرایط را برای چنین سرانجامی فراهم کرده بودند، انتظار داشتند که خبیثانه

درصد از شکر تولید ۵۰ین بود که حدود آمدهایش اچه بشود؟ جزاین که یکی از پی

داخل به دلیل تأمین نشدن نقدینگی و خریداری نشدن از سوی دولت در انبار 

د خواهد در صنایع قنماند. اما پرسش بعدی، میهای تولیدکننده بالتکلیف میکارخانه

خواهد درایران باشد یا در هرکشور دیگری، و شکر باشد و یا در هرصنعت دیگری، می

چه که تولید شده است، بروضعیت مالی و ثبات مالی از آن %۵۰آمد به فروش نرفتن پی

و مدیریتی بنگاه تولیدکننده چه خواهد بود؟ تعجبی ندارد که پس از اجرای این حجم 

ن چنیتپه که همچه که دولت وقت انجام داد، نه فقط نیشکر هفتعظیم از واردات و آن

ن، و نیشکر کارون هم با بحران جدی مالی روبرو شده ی نیشکر خوزستاشرکت توسعه

و قادر به پرداخت حقوق کارگران خویش نبودند. البته اگرکارها درایران به روال معمول 

گرفت، دولت مرکزی باید با تعیین بازرسان ویژه چگونگی تدوین و اجرای این انجام می

ی به غیر از اشتیاق زایدالوصف برا کرد. نکته این استبار را ارزیابی میهای زیانسیاست

چه دلیل منطقی و یا مالی پایدار برای  -های گوناگون به شکل و صورت -خواریرانت

توان ارایه کرد؟ اشاره کنم که حتی اگر سرنوشت این حجم عظیم از واردات می

رف ساله حتی از کل مصتولیدکنندگان داخلی شکر را نادیده بگیریم، میزان واردات یک

ی به این ترتیب به گمان من تردیدی وجود ندارد که علت و انگیزهداخلی هم بیشتر بود. 

 ای درپیوند با تنظیم بازار بوده باشد. تواند مقولهاصلی نمی

کر های شدبیر انجمن صنفی کارخانه« بهمن دانایی»عالوه بر وکیل شوش دانیال، 

 3ماه نخست امسال حدود  ۲و  به شکوه برآمد که در سال گذشته ۱3۸6کشور هم در 

برابر نیاز کشور است. تولید شکر  ۵میلیون تن شکر وارد کشور شده که این میزان 

دهد. میلیون تن است که کامالً کفاف نیاز کشور را می۴. ۱چغندری و نیشکری کشور 
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درصد و شکر خام  6به  ۱۵۰ی واردات شکر از از این رو، معلوم نیست چرا یکباره تعرفه

به صفر درصد کاهش یافته است و در پی آن سیل شکر وارداتی راهی انبارهای  ۱3۰ز ا

شود، آن هم در شرایطی که بخش مهم موجودی آنها بدون مشتری مانده کشور می

است. علت این حجم عظیم از واردات هرچه که بوده باشد، کمبود شکر در بازار و یا 

ن حجم عظیم از واردات شکر بوده باشد. دبیر ی ایدهندهتواند توضیحکمبود تولید نمی

های آمد بحران مالی کارخانهدهد که در پیهای شکر گزارش میانجمن صنفی کارخانه

شان به کشاورزان را ندارند و به همین خاطر، برای هایشکر، آنها توان پرداخت بدهی

حصول چغندر قند ریزی تولید در سال بعد، هنوز بسیاری از آنها برای خرید مبرنامه

ع شد برای نابودی صنایاند. به گمان من مؤثرتر از این نمیکشاورزان قرارداد امضا نکرده

 ریزی کرد. خصوص صنایع تولید قند و شکر درایران برنامهتولیدی داخلی و به

؟ بهترین راه دسترسی به اسامی قاعدتًا چه کسانی هستنداما، واردکنندگان شکر 

 کنیم مشاهدهباشد. وقتی به پایگاه اینترنتی گمرک مراجعه می باید گمرک ایران

ی هایی دربارهحاوی جدول اندی شکر منتشر کردهکنیم که در گزارشی که دربارهمی

چه از این جدول داریم این است. آن ۸۵و  ۸۴ی شکر در سال ی عمدهواردکننده ۱۰

ی کر شده است. فقط در ردهکه در ردیف نام صاحب کاال، اسامی با درج حرف اول ذ

شرکت »نام « ش. ب. د. ا»توانیم از حروف سختی مینخست واردکنندگان شکر به

عنی همان شرکتی که باید شکر در انبار یرا استخراج کنیم، « بازرگانی دولتی ایران

ی یافته در بودجهی تولیدکنندگان داخلی را خریداری کند ولی منابع تخصیصمانده

های بعدی برای راقم این رف واردات شکر کرده بود! اما دیگر حروف در رتبهدولتی را ص

م. »، «ش. س. ص. آ»، «ح. د. ج»، «ش. پ. م« »م. م. ک»سطور قابل بازیابی نیستند: 

با این حال وکیل شوش «. ش. ش. ا. ت»و « پ. س. ا»و « ش. ن. ج. خ»، «ا. ع»، «م

ی واردکننده 3۰شکند: در میان ربسته میدانیال رمز برخی از این حروف را البته س

متعلق به ۲۴، رتبه دهم متعلق به یک شرکت نفتی و رتبه ۸6ی شکر در سال عمده

خواری رانت« احتمال»کنید که چگونه یک شرکت نساجی دولتی است. مشاهده می

های دولتی را به پریشانی کشانیده است. وقتی پردازان بنگاههوش و حواس سیاست
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خواری به این صورت عمده بشود، در آن صورت، شرکت نفتی و شرکت نساجی رانت

 شوند!هم به واردات شکر مشغول می

ی شکر به شرکت اول واردکننده۲۴ریسی نیز جزو همچنین نام یک شرکت نخ

 شود. کشور دیده می

از یک  ۱3۸6های شکر کشور درخرداد با این حال، دبیر انجمن صنفی کارخانه

ی گذشته اقدام به هفته ۲گوید: دولت از گوید و آن این که میامید سخن میی روزنه

رود این حمایت های داخلی کرده است و امید میهزار تن شکر از کارخانه۲۵۰خرید 

دهد که حتی در صورت خرید این شکرها ادامه یابد. با این حال، کمی تأمل نشان می

برابر  ۵شود؛ چرا که طور مقطعی حل میههای شکر و کشاورزان بفقط مشکل کارخانه

نیاز کشور شکر وارد شده و قاعدتاً قیمت شکر در بازار پایین خواهد بود. در این شرایط 

یعنی بیت المال و مردم  -کند؛ چرا که هم دولت خرید دولت نیز مشکلی را حل نمی

چای  مانند-شده کنند و هم شکر خریداریاز محل خرید این شکرها ضرر می -

ماند تا چه بالیی بر سرش بیاید و سودش به جیب دیگران در انبارها می -شده خریداری

 ۱برود.

« کمبود ژنتیک»ها گویند که انگار ایرانیای سخن میگونهگاه اقتصاددانان هم به

ی دیگری رفتار کنند. دکتر کنند به شیوهتوانند غیز از آن چه که میدارند و نمی

براساس »معتقد است که اگر  ۱3۸۵دانشگاه شیراز است و در تیرماه  استاد -سلطانی

شکر »آید های مختلفی درمیریزی کنیم اوضاع به شکل و صورتبرنامه« مزیت نسبی

یکی از همین محصوالت است که قیمت آن در بازار جهانی بسیار پایین است، در 

براساس مزیت نسبی  ی تولید آن در داخل بسیار باالست که اگرکه هزینهحالی

ی این محصول باشیم، اما در حال حاضر وضعیت ریزی شود نباید به دنبال توسعهبرنامه

کر شود که صنعت نیشی شکر ادامه یابد باعث میرویهای است که اگر واردات بیگونهبه

گذاری شده و اشتغال ایجاد کرده در معرض و چغندر قند که مقدار زیادی سرمایه

شکر تولیدی درانبارها جمع »دهد درحال حاضر که البته ادامه می«. رار گیرد.نابودی ق

 ترین خبط اقتصادیگذارد روی عمدهو دست می«. شده واردات شکر نباید صورت بگیرد

                                                      
۱ http://www. isfs. ir/khabarsendika1. asp?id=152 



 

 
 

 احمد سیف 149

رسد اولویت دولت در مهارکردن تورم نظر میدر حال حاضر به»نژاد دولت اول احمدی

رین مشکل در حال حاضر هم افزایش تورم است، تبا استفاده از واردات است که بزرگ

ی محصوالت رویههای موجود در کشور کاهش واردات بیی استفاده از پتانسیلاما الزمه

ای که کنترلی بر بهای مسئله این است که دولت فخیمه ۱«حداقل در کوتاه مدت است.

تد افچه که اتفاق مینرا کنترل کند. آ« تورم»خورد بخواهد با واردات ارز ندارد شکر می

شود. مشاهده کردیم رفته از کنترل خارج میشود و هم رفتهاین که هم تورم نهادینه می

ه علل البت -گویدی تولید شکر در ایران سخن میکه دکتر سلطانی از باالبودن هزینه

هایش باید به سراغ یکی از ولی برای یافتن یکی از علت -کنداش را باز نمیاصلی

درصد  ۷۰ لتمردان برویم. معاون امور تولیدی وزارت صنایع و معادن گفت: مواد اولیه دو

شود و بسیاری از صنایع کشور در تأمین مواد اولیه با صنایع کشور از خارج تأمین می

 ۲اند.مشکل مواجه

، ی صنایع کشور به خارجناگفته روشن است که با این میزان وابستگی مواد اولیه

تواند رقابت پذیری تولیدات داخلی را ای در پیوند با نرخ ارز میش نسنجیدههر کوش

ی شکر رویهکاهش بدهد. معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن هم از واردات بی

داند که شکر تولیدی داخل در انبارها مانده است و اگرچه از باخبر است و هم می

گوید ولی ی واردات سخن مییش تعرفهاش برای افزای متبوعخانهکوشش وزارت

حل این مشکل نیست و تنهایی راهافزایش تعرفه به»کند که درستی یادآوری میبه

از سال »دهد او ادامه می«. صنعت قند و شکر کشور نیازمند تحول ساختاری است

های قند و شکر اختصاص میلیون دالر برای اصالح ساختار کارخانه ۲۵۰ گذشته دولت 

البته در  3«ی قند برای استفاده از این فرصت مراجعه نکرد.داد، اما حتی یک کارخانه

ها میلیون دالر منابع تهیه کرد ولی کارخانه ۲۵۰کنار این ادعای معاون وزیرکه دولت 

ی صنعت و معدن استان ی رییس خانهبرای استفاده از آن مراجعه نکردند این شکوه

                                                      

http://www. isfs. ir/khabarsendika1. asp?id=156 ۱ است  ۱3۸۵ته هم تیرماه تاریخ این نوش 
۲ http://www. isfs. ir/khabarsendika1. asp?id=157 
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تأمین »ر همان نشست با معاون وزیر، به شکوه برآمد که اصفهان را هم داریم که د

کند و امروزه شاهد تر میکشور تنگی رقابت را بر صنایعمنابع مالی، هر ساله عرصه

 ۱«.مایی آن بودهی نه چندان دور تولیدکنندهباشیم که در گذشتهواردات کاالهایی می

 اند، درنتیجه این کهدر مالکیت دولتها در این زمان ی این کارخانهاز آن گذشته همه

 ی فرافکنی مقامربطی است که نشانهها مراجعه نکردند به گمان من ادعای بیکارخانه

ی درازمدتی برای مدیریت این دولتی است. واقعیت این است که دولت هیچ برنامه

ی نوسازی نداشت و به همین دلیل مقوله -طور کلیو اقتصاد ایران به -واحدها

 دنبال نشد.  -اگرچنین ضرورتی وجود داشت -هاکارخانه

هایش رویه نبود بلکه دولت هم به مسئولیتی شکر، مشکل تنها واردات بیاما درباره

های در قبال تولیدکنندگان داخلی شکر عمل نکرد. از قول رییس انجمن صنفی کارخانه

ا واردات شکر از سوی شرکت بازرگانی زمان بشویم همقند و شکر ایران با خبر می

های قند داخلی بدهکار بود که میلیاردتومان به کارخانه ۱۵۰دولتی، همین شرکت 

کرد. حتی از دولت خواسته شد تا نقدینگی الزم را فراهم نماید که عمالً کارسازی نمی

شد، خت نمیها را بپردازد. با توجه به این حجم طلبی که پردااش به کارخانهدولت بدهی

ی محصوالت خود دست زده بودند و بعالوه در روزهای زدهها به فروش شتابکارخانه

هزارتن و بعد تا خرداد  ۵۰ ۱3۸۵قرار شد در دو نوبت تا خرداد  ۱3۸۴پایانی سال 

 یوسیلههزارتن شکر تولید داخلی به ۱۰6هزار تن و در کل  ۵6در مورد دوم هم  ۱3۸۵

گذرد که شرکت خریداری شود. هنوز چند روزی از این توافق نمیها دولت از کارخانه

این هم از عجایب ساختار  ۲زند.بازرگانی دولتی از اجرای آن چه توافق شده بود سرباز می

ی دولت را اجرا شدهسیاسی در ایران است که یک سازمان متبوع دولت، سیاست اعالم

 افتد. کند و هیچ چیزی هم اتفاق نمینمی

ما در » گفت ۱3۸6ر انجمن صنفی تولیدکنندگان قندوشکر کشور در مرداد دبی

نظام مراحل قبل خواهان افزایش نرخ تعرفه بودیم اما هم اکنون که واردات بیش از حد 

یم شدن تعرفه نیستشده و تولید داخل روی دست تولیدکننده مانده است خواهان اضافه
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شود و سود سرشاری را نصیب ر در داخل میچراکه افزایش میزان تعرفه باعث گرانی شک

درپاسخ به این که در این شرایط، پس دولت چه بایدبکند، او « کند.ها میواردکننده

 ی سال گذشته که باعث شده تا شکررویهمعتقد است که دولت باید به دلیل واردات بی

ث، د. درسال مورد بحتولید داخلی در انبارها بماند، آن را از تولیدکنندگان خریداری نمای

هزار تن به دولت فروخته شد. از  6۵۰هزار تن بود که  ۲۸۵تولید داخلی یک میلیون و 

هزارتن دیگر را با زیان به  ۲3۲طرف دیگر، به خاطر مشکالت مالی، تولیدکنندگان 

هزارتن دیگر درانبارها مانده بود که الزم بود  3۷۵مصرف کنندگان فروختند ولی هنوز 

 ۱ولت خریداری شود.از سوی د

نیم کنگریم مشاهده میها که میپردازی در ایران در این سالی سیاستبه هر گوشه

 -و دراین مورد صنایع قند و شکر -که برای درهم شکستن واحدهای تولیدی داخلی

شویم که حتی کشاورزان دیگر تمایلی باخبر می ۱3۸6اند. در شهریور ریزی کردهبرنامه

ها انجام نگرفته است و از پرداختها ندارند چون پیشر قند به کارخانهبه فروش چغند

ای برای رفع این مشکل ها هم انگیزهرسد که مدیران کارخانهنظر میسوی دیگر، به

 ۲هزار تن چغندر قند در انبارها خوابیده و امکان عرضه نیست. 3۷۵ندارند چون حدود 

آمدها چه خواهد بود. درشهریور د و یا پیکنندانست چه میکس نمینه این که هیچ

حصول ی دو مها دربارهبرخی سیاست»دکتر نجفی استاد دانشگاه شیراز گفت که  ۱3۸6

ت رویه برای واردابرنج و شکر برخالف خودکفایی بوده است، چراکه با دادن مجوزهای بی

از طرف  اند واین دو محصول به خصوص شکر کارخانجات قند با بحران مواجه شده

شدیم تنها خودکفا ندیگر تمایل کشاورزان برای کشت چغندرقند کاهش یافته است و نه

  3«ایم.بلکه باعث ایجاد بحران و ورشکستگی کارخانجات هم شده

 هاینژاد در برخورد به مقولهبار دولت احمدیواقعیت این است که سیاست فاجعه

دها میلیارد دالری برای اقتصاد نحفیف ی صالمللی ایران گذشته از هزینهتجارت بین

تر ی اجزای این صنعت از هم بپاشد. پیشکشور، باعث شد تا دراین مورد خاص همه
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هزارتن از تولید داخلی  ۴۰۰، هنوز نزدیک به ۱3۸6ام حتی در شهریور هم اشاره کرده

نها وجود خاطر واردات افسارگسیخته، بازاری برای فروش آدر انبارها باقی مانده و به

یافته را ی تخصیصی مسئول خرید تولیدات داخلی هم که بودجهخانهندارد. وزارت

تنها فروش محصول دشوارتر شد بلکه صرف واردات شکر کرده بود. به این ترتیب، نه

آمد واردات تومان بود، در پی 6۲۰هر کیلو شکر داخلی  یشدهدرشرایطی که قیمت تمام

تومان رسید. یعنی حتی اگر  ۴6۰کر در بازار به کیلویی ، بهای شافسارگسیخته

 6۴هزار تن را به فروش برسانند باید  ۴۰۰توانستند این تولیدکنندگان داخلی می

کردند. در گذشته وقتی که واردات افسارگسیخته انجام میلیارد تومان زیان را تحمل می

کرد خلی را خریداری میدرصد تولیدات دا ۴۰تا  3۰طور متوسط گرفت، دولت بهنمی

مابقی را نیز با خیال راحت به بازار داخلی »ی مرودشت ی رییس کارخانهگفتهبهو 

و ناگفته روشن است با اشباع بازار داخلی به خاطر واردات افسارگسیخته، ۱«فروختیممی

ی باال بودن بهای شکر تولیدی داخل، مدیر اما دربارهدیگر این امکان وجود نداشت. 

ی تولید هزینه %6۵تا  6۰ی او سنجی جالبی دارد. به گفتهی مرودشت نکتهرخانهکا

تا  ۱۸کند. و اش را دولت تعیین میشکر مربوط به خرید چغندر قند است که قیمت

ی دولت تعیین وسیلهتوجهی بهدرصد هم مربوط به دستمزد که به میزان قابل ۲۲

جا ای متفرقه است. به سخن دیگر در اینهدرصد دیگر هم هزینه ۱۵شود و حدود می

های ی هزینهتعیین نرخ عمدهی معیوب و مخدوشی روبرو هستیم که با یک چرخه

کند تولید شکر در ایران در اختیار دولت است دولت هم، نرخ خرید چغندر را تعیین می

 محوربار وارداتکند درعین حال با سیاست زیانگذاری میو هم برای دستمزدها قیمت

شد کوشد قیمت شکر در بازار را کنترل نماید. به اعتقاد من، ازاین بهتر نمیخود، می

ویی، ریزی کرد. از ساش برنامهبه قتل صنعت تولید قند و شکرکمر بست و برای نابودی

دهیم وبعد با واردات های دستوری کاهش میاش را با سیاستتوان رقابتی

تنها امکان رویه نهکنیم. به این ترتیب، واردات بیاشباع میافسارگسیخته بازار داخلی را 

ولت در درقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفت بلکه عمالً تولید داخلی را خفه کرد. 

ریال نیز  ۱۱3۸ریال تعیین کرده و  ۵۴۸۰بهای شکر را برای هر کیلوگرم  ۸۴سال 
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ام داخت کرد ولی همانطور که گفتهبرای هر کیلو شکر، یارانه به کارخانجات تولیدی پر

اجرا درآمد. با وجود خرید دولتی این تنها بخشی از پازل تخریب بودکه از سوی دولت به

رفت که این امکان از تولیدکنندگان تولید باید در بازار به فروش می %۷۰تا  6۰ولی هنوز 

ود شکنم این میبار دولت را خالصه داخلی گرفته شده بود. اگر بخواهم سیاست زیان

گذاری کند و هم برای دستمزدها قیمتکه دولت هم، نرخ خرید چغندر تعیین می

کند و با این وجود، هم امکان بازسازی وجود ندارد و هم امکان رقابت را کم کرده می

 آمد هم روشن است و ابهامی ندارد. است. در آن صورت، پی

به این صورت خواستار مداخله در ی اصلی و اساسی این است که اگر دولت نکته

که باید محصوالت  -هابا تعیین بهای چغندر و مزد و دیگر هزینه -این صنعت بود 

ها را پوشش بدهد از تولیدکنندگان خریداری تولیدشده را هم به قیمتی که این هزینه

ه ک -نماید. از سوی دیگر اگر برای خرید تولیدات داخلی منابع کافی دراختیار نداشت

درآن صورت باید از میزان مداخله در سطح خرد دراین صنعت  -ادعای درستی نیست

کار ی امور بپردازند. آن چه دولت بهها خود به ادارهکاست که مدیران این کارخانهمی

گرفت، به قول معروف نه این بود و نه آن بلکه ترکیبی بود بسیار مخرب که کمر این 

تقیم ی مسجای پرداخت یارانهرسد دولت بهنظر می. بهساله را شکستصنعت چندین ده

به تولیدکنندگان چغندر نظامی ابداع کرد تا این یارانه از سوی تولیدکنندگان شکر به 

آنها پرداخت شود ولی در عین حال، این امکان را از تولیدکنندگان شکر گرفت تا بتوانند 

فروش محصوالت خود کسب نمایند.  منابع الزم برای تداوم پرداخت این یارانه را از

حدی ی این صنعت شد بههای دولت موجب سردرگمی در ادارهشفافیت سیاستعدم

دانستند چگونه تولیدات کشاورزان را خریداری کرده و چگونه شکرهای که از سویی نمی

 شده از واردات بفروشند. تولیدی خود را دربازارهای اشباع

بار دولت نصیب تولیدکنندگان شکر در های زیانازیپرداختالالتی که از سیاست

اند. از سویی با انبار شدن تولیدات، اغلب این راستی گوناگون و متنوعایران شده است به

ی عنوان مثال رییس کارخانهاند به حدی که بهکارخانه با مشکل نقدینگی روبرو شده

اد که باعث شد کارخانه نتواند هزار تن از تولیدات خبر د ۷قند مرودشت از انبارشدن 

شویم ی مقتضی به خرید چغندر برای دور بعدی تولید بپردازد. حتی باخبر میبه شیوه
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که دولت بخشی از تولید سال پیش را که خریداری کرده بود از انبارهای کارخانجات 

ی خارج نکرده است به حدی که این کارخانجات برای انبارکردن تولیدات به فروش نرفته

ای برمشکالت ی انبارهای تازه مشکل تازهاند و اجارهخود گرفتار مشکل شده

  ۱شمارشان افزوده است.بی

 خوانیم. دبیر انجمن صنفیاز دیگر مسئوالن این صنعت در ایران روایت مشابهی می 

نالد و از این که دولت عمالً این ها میهای قند و شکر، از ناروشنی سیاستکارخانه

را به حال خود رها کرده است. جالب است در مورد ادعای باالبردن قیمت صنعت 

ه همانطور ک»کند که آور را بیان میی حیرتشکر تولید داخلی، این نکته یشدهتمام

ها نیست و آنها هم هیچ دخل و در اختیار کارخانه شدهبارها گفته شده قیمت تمام

همچون قیمت  شدهارکان اصلی قیمت تمام»چون « ندارند شدهتصرفی در قیمت تمام

 ۲«.کندچغندر، دستمزد و غیره را دولت تعیین می

که ازجمله به این خاطر بود که وزارت بازرگانی  –ها مشکل نقدینگی کارخانه

ی مصوب برای خرید شکر تولید داخل را صرف واردات شکر کرده بود و درنتیجه بودجه

 موقع حساب کشاورزانباعث شد که نتوانند به -قی ماندشکر تولید داخل در انبارها با

را پرداخت کنند در نتیجه تعداد کشاورزانی که با تولیدکنندگان قرارداد بسته بودند از 

 هزار نفر کاهش یافت.  6۲هزار نفر به  ۸6

ها نتوانسته بودند درتدارک کود، سم و بذر و سایر نهادهای چنین کارخانههم

طور کلی از کشت ورزان کمک کند در نتیجه تعدادی از کشاورزان بهموردنیاز به کشا

هزار هکتار  ۱۸۴چغندر خودداری کردند و به این ترتیب، زمین زیرکشت چغندر هم از 

هزارهکتار کاهش یافت. جالب این که اگرچه واردکنندگان بارشان را بستند  ۱۲۷به 

اردات افسارگسیخته چیزی نصیب ای که به تولید خورد، از این وولی گذشته از صدمه

تومان  6۵۰تا  6۰۰وجه از هیچکنندگان نشد و با وجود اشباع بازار قیمت شکر بهمصرف

اق چه دراین سال اتفتر نیامد بلکه از آن حتی بیشتر بوده است. آندر هر کیلو پایین
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ی دید باقبرداری جافتد و نوبر است این که در زمانی که تنها دو ماه تا فصل بهرهمی

هزار تن از تولید سال پیش در انبارها مانده باشد.  ۴۰۰ی نداشت که مانده، سابقه

درواقع کمبود نقدینگی باعث شد که تولیدکنندگان عالوه برناتوانی در پرداخت حقوق 

چنین برخالف روال معمول ها بپردازند و همتوانند اقساط خود را به بانککارگران، نمی

ی این عوامل این شد آمد مجموعهعده به کشاورزان را هم ندارند. پیامکان دادن مسا

که سطح زیر کشت و تولید چغندر کاهش یافت و مشکلی برتنگناهای دیگر این صنعت 

 در ایران افزوده شد. 

بار دولت شدت زیانهای بهآمد این سیاستترین پیتردیدی نیست که عمده

ر تولید قند و شکر در ایران بود. یعنی در کلیت نژاد افزودن بر ریسک سیاسی داحمدی

توانست میلیاردها تومان خویش شرایطی ایجاد کرده بودند که حتی دولت هم نمی

ها نماید چون بازار با واردات افسارگسیخته و سیاست صرف بازسازی و نوسازی کارخانه

تی به غیر از ی دولت به صورتی درآمده بود که هر حرکسرانهشدت گیجای بهتعرفه

 ۱آمد.نظر غیر عقالیی میکوشش برای تنظیم بازار به

اختصار برشمردیم از سوی مدیرکل دفتر نباتات هایی که در باال بهی زیانتقریباً همه

همانند دیگران او هم به  ۲تأیید شد. ۱3۸6صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در مرداد 

هزار تنی در بازار  ۷۰۰تا  6۵۰مبود آید که در حالی که حداکثر یک کاعتراض برمی

میلیون تن شکر وارد ایران شده است. انبارشدن تولیدات  ۵. ۲وجود داشته، نزدیک به 

ها نتوانستند بهای چغندر خریداری شده از کشاورزان را داخل باعث شد که کارخانه

دهکاری ن باند. میزانوبه تولیدکنندگان چغندر با مشکل مالی روبرو شدهبپردازند و به

میلیارد تومان بود و وقتی دولت  ۷۰تا  6۵ها به تولیدکنندگان چغندر بین کارخانه

هزارتن شکر داخلی را از تولیدکنندگان خریداری کند  ۲۵۰سرانجام تصمیم گرفت که 

میلیاردتومان  ۷تا  6آنها توانستند بخشی از این بدهی را بپردازند. با این همه، هنوز 

چنان ادامه است. با وجود اشباع بازارهای داخلی، ولی واردات شکر هم بدهی باقی مانده

هزار تن شکر وارد شده است.  6۰۰تر از اندکی کم ۱3۸6دارد و در سه ماه اول سال 
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 ۱3۸۵براساس برآورد مدیر کل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی از اول سال 

ها ای که انبارهای کارخانهبه گونه»ت میلیون تن شکر وارد کشور شده اس ۱.3بیش از 

. «و سایر انبارهای شکر دیگر جای خالی برای شکر تولیدی یا واردات جدید ندارند

درصدی روبرو شده است و برآورد  3۰تعجبی ندارد که سطح زیر کشت چغندر با کاهش 

 میلیون تن کاهش خواهد یافت.  ۲شود که تولید چغندر حدود می

های متفاوتی بروز داد. در ر دولتی خودش را به شکل و صورتبامدیریت فاجعه

 3۵۰ونقل، های حملهر کیلوگرم شکر وارداتی با هزینه یشدهحالی که بهای تمام

یعنی واردکنندگان  -تومان باقی ماند ۹۰۰تومان بود، ولی قیمت شکر در بازار کیلویی 

تومان  ۵۵۰هر کیلو شکر وارداتی  کردند به ازایو مافیایی که بازار شکر را کنترل می

خواری کرده بودند و اگر میزان کل واردات را در نظر داشته باشیم یک امکان رانت

خواری ایجاد شده است. با عدول دولت از خرید میلیاردتومان رانت ۱۷۰۵ای برای بالقوه

به  یفروشان داخلی هم حاضر نبودند که شکر داخلی را حتشکر تولیدات داخلی، عمده

تر وارداتی به حجم عظیمی تومان هر کیلو خریداری کنند چون شکر ارزان ۴۰۰بهای 

 چنان تولیدکنندگان داخلیخریدند همدر انبارها بود. مضافاً که حتی اگر به این بها می

طح س»دیدند. به این ترتیب، تعجبی ندارد که تومان زیان می ۲۲۰ازای هر کیلو شکر، به

درصد  3۰نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱3۸۵تیرماه  ۱۵ا کشت چغندر قند ت

درصد کاهش و سطح سبز  ۲۸ها کاهش و سطح قراردادهای بین کشاورزان و کارخانه

 ۱«دهد.درصد کاهش نشان می 3۰ر۸مزارع چغندر قند 

ی واردات وزیر بازرگانی وقت را به مجلس فراخواندند تا درباره ۱3۸6در تیرماه 

های داخلی برای تأمین شکر چون کارخانه»گوید رتوضیح دهد و او هم میی شکرویهبی

ولی نمایندگان قانع نشدند. « به تعهد خود عمل نکردند، مجبور به واردات از خارج شدیم

د. آورنراستی حیرتشود که بهگیرد، نکاتی مطرح میدر مباحثی که در مجلس درمی

ای قرارداده تا به واردات شکر را بهانه شود که دولتیکی از وکالی مجلس مدعی می

صورت « راتصاد»سازی و شکالت گسترش یافته و این ترتیب، تولید در صنایع شیرینی

جای تولید و صادرات شیرینی و در حالی که این بهانه است و شکر وارداتی به»بگیرد 
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 ندر پیشبا توجه به کاهشی که در تولید چغ«. کندشکالت، در بازار داخل نفوذ می

 یبخشی از خوراک دام از باگاس و تفاله»دهد که وکیل مجلس ادامه میآمده است این 

شود، بنابراین اگر سطح کشت چغندر کاهش پیدا کند، قیمت خوراک شکر تأمین می

 ۱«کنددام هم افزایش قیمت پیدا می

، مدیرعامل کشت و صنعت ۱3۸6ها در مجلس، درمرداد درمیان این بحث و جدل

که شکر برای شش سال آینده موجود است، با وجود آن»امیرکبیر به شکوه برآمد که 

خواری و احتماالً فساد به غیر از کوشش برای رانت«. اما همچنان واردات شکر ادامه دارد

توان برای این حجم عظیم از واردات برشمرد مضافاً که مالی هیچ دلیل دیگری نمی

ه است بلکه حتی برای انبارکردن تولیدات یا واردات هم بازارداخلی نه فقط اشباع شد

امکاناتی وجود ندارد. ناگفته روشن است که نبودن هیچ محدودیتی برای واردات شکر، 

 ۲کمرتولید داخلی را خواهد شکست و این دقیقاً کاری است که انجام گرفت.

 3ماه گذشه بیش از  ۱۴در »رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت  ۱3۸6درمهر 

نیاز سال آینده بی 6میلیون تن شکر وارد شده است که این میزان، ما را از واردات 

ی ی شکر به دلیل واردات در آستانهکارخانه 3۵که با توجه به این»او افزود « کند.می

وی از س« ی واردات متوجه تولید و اشتغال است.ترین صدمهتعطیلی قرار دارند، بیش

خواران، رییس کمیسیون صنایع مجلس از رین کمک به رانتتعنوان علنیدیگر به

با این حجم عظیم  3کند.ی دولت برای باال بردن تعرفه واردات شکر خبررسانی میبرنامه

ی واردات شکر، نه کمک به تولیدکنندگان داخل، آمد باالبردن تعرفهواردات، تنها پی

ود تا رانت بیشتری نصیب وارد شبلکه باالبردن بهای شکر دربازار است که موجب می

 کنندگان بشود. 

های دولت و ی سیاستی مشارکت ایران اسالمی هم دربارهجبهه ۱3۸6درمهرماه 

ای صادر کرد و از جمله اطالعات جالبی که وضعیت تولید قند و شکر درایران بیانیه

تن شکر  میلیون 3در کل معادل  ۱3۸۴تا  ۱3۸۰سال، از سال  ۵داریم این که در طول 

                                                      
۱ http://www. isfs. ir/khabarsendika1. asp?id=163 
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سال اول سال و نیم ۱3۸۵وارد ایران شد ولی در یک سال بعد، یعنی درطول سال 

چه باید مورد بررسی میلیون تن شکر وارد ایران شده است. آن 3.۵، هم بیش از ۱3۸6

گرفت که نگرفت این بود که اشباع وارداتی برقیمت شکر در بازار تأثیری نداشته قرار می

 است. 

از زبان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید محصوالت  ۱3۸6درمهرماه 

ی شنویم. ازآن چه دربارهکشاورزی، دامی و صنایع طبیعی داستان کامال متفاوتی می

 ۵ه بلک»کند شکر انبارشده ندارد گوید، این که ادعا میتپه میکشت و صنعت هفت

مدیرعامل درست  اگرادعای ۱«هزار تن شکر به شرکت بازرگانی دولتی هم بدهکار است

سال  3۵این کارخانه درحالی وارد کشورشد که دست دوم بوده و  ۱3۴۱باشد درسال 

شد با پرداخت یارانه از سوی دولت حمایت می ۱3۸۰قبال کارکرده بود. از سوی دیگر تا 

«. به بعد شروع شد ۸۰زیان از سال » و اما دولت از این سال یارانه را قطع کرد و 

سازی در دو مورد هم سازمان خصوصی ۱3۸3شویم که در سال میچنین باخبر هم

تپه اقدام کرد که ناموفق بود و هیچ کس حاضر نشد آن را خریداری برای واگذاری هفت

  ۲کند.

با این تفاصیل، بپردازیم به واگذاری این صنعت به بخش خصوصی. در این راستا، 

 اش فعالً در زندانسالهییس چندینسازی، که ردو روایت داریم یکی از سازمان خصوصی

چه که است و در بیان حقایق کمی خساست به خرج داده است و دیگری هم روایت آن

 واقعاً اتفاق افتاد. 

ی برای واگذاری کارخانه ۱3۸3همان طور که پیشتر هم اشاره کردم از سال 

 که آمیز نبود. برای اینتپه به بخش خصوصی کوشیده بودند که موفقیتهفت

کارخانه را برای خریداران بخش خصوصی بیشتر کنند در چند مورد به « جذابیت»

در چند نوبت و با صرف  ۱3۹3و  ۱3۹۱های تعدیل نیرو هم دست زدند یعنی طی سال

کردند ولی روشن « تعدیل»را « نیروی انسانی مازاد»نفر از  ۱۰۸۲میلیارد ریال  ۵6۴

نفر نیرو به شرکت  ۲۰۰۰ورود خریدار، حدود متأسفانه در بدو »نیست به چه دلیلی 
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 ۱«تحمیل گردید که عماًل اصالح ساختار انجام شده توسط این سازمان را بالاثر نمود

کند که چگونه این دهی نمیسازی در این مورد اطالعسند رسمی سازمان خصوصی

ان بی کار نابلدی صاحشدند ولی خواهیم دید که این هم نتیجه« تحمیل»نفر  ۲۰۰۰

 تپه بوده است. خصوصی هفت

بار( و سپس در )سه ۱3۹3، در خرداد ۱3۸3تپه در ی ناموفق هفتگذشته از عرضه

هم سهام شرکت برای فروش عرضه شد که ۱3۹۴، و بعد در آبان ۱3۹۴شهریور 

تپه را واگذار کنند. توانستند هفت ۱3۹۴ماه نداشت و سرانجام در دی« متقاضی»

سال  ۸طور اقساط در قیمت و بقیه هم به %۵ن با پرداخت نقدی قرارشد که خریدارا

نفس یک سال ت»دیگری هم قائل شدند. قرارشد « امتیازات»تپه شوند. البته مالک هفت

معادل دو قسط داده شود و اگرتولید تا صددرصد ظرفیت اسمی « در پرداخت اقساط

درصد تخفیف درپرداخت  ۲۰زمان واگذاری برسد و آن را حفظ کنند خریدار از حداکثر 

مبنای »شویم که از این هم باخبر می«. مند شودهریک از اقساط همان دوره بهره

که احتمااًل گیرند در نظر می« هاارزش روز خالص دارایی %۷۵»را « تصویب قیمت پایه

درصدی هم در سند  ۲۵ی این تخفیف . دربارهکرده باشند« ترجذاب»واگذاری را 

 ۲۲۲۲تپه به مبلغ کنیم. بر این اساس، قرار شد هفتمشاهده نمیرسمی دلیلی 

 3۹3۴با احتساب سود فروش اقساطی این رقم به »میلیاردریال واگذار شود که 

نقد پرداخت شود و خبرداریم که مالکان  %۵قرارشد که  ۲«.گرددمیلیاردریال بالغ می

آید اولین پرسشی که پیش می 3تپه شدند.میلیاردتومان، مالک هفت 6تازه با پرداخت 

میلیاردتومان  ۱۱آن اندکی بیش از  %۵میلیاردریال بود که  ۲۲۲۲این که اگر مبنای کار 

میلیارد ریال است که در آن صورت باید اندکی  3۹3۴شود و اگر هم مبنای کار، می

شد و حداقل برای من روشن نیست که بر چه میلیاردتومان پرداخت می ۲۰تر از کم

از آن چه که باید براساس توافق نوشته شده، پرداخت  %۵۰تا  3۰سی با پرداخت بین اسا

                                                      
 (ipo. ir) گزارش واگذاری شرکت نیشکر هفتتپه ۱

 همان جا. ۲

3 https://www. eghtesadnews. com/-بخش-اقتصاد-در-رسانه-ها-6۷ر۲۵۱۸۹۲-واقعیت-ها-در-روند

 واگذاری-مجتمع-نیشکر-هفت-تپه-چه-بود

https://ipo.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87
https://www.eghtesadnews.com/بخش-اقتصاد-در-رسانه-ها-67/251892-واقعیت-ها-در-روند-واگذاری-مجتمع-نیشکر-هفت-تپه-چه-بود
https://www.eghtesadnews.com/بخش-اقتصاد-در-رسانه-ها-67/251892-واقعیت-ها-در-روند-واگذاری-مجتمع-نیشکر-هفت-تپه-چه-بود
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شد، این واگذاری به سرانجام رسیده است؟ البته علیرضا بیگی وکیل آذربایجان در می

شد که گذاری میمیلیارد تومان قیمت ۲۰۰۰تپه باید مدعی شد که هفت ۱3۹۷

 ۱گذاری، واگذار شد.این ارزش %۱۰عنی حدودًا میلیاردتومان، ی ۲۲۰اندکی بیشتراز به

تپه تخلفات بسیاری صورت گرفته در بحث هفت»شویم که از منبع دیگری باخبر می

اش به فروش رفته است. در جریان دهم قیمت واقعیطور مثال این شرکت با یکبه

دی درآورمن واگذاری نیز بسیاری از افرادی که دارای اهلیت بودند را با تبصره و قانون

 ۲«.حذف کردند

عملکرد شرکت کشت »شود که سازی متذکر میجالب است که سازمان خصوصی

ال ی آن در آخرین سای بوده است که زیان انباشتهتپه به گونهو صنعت نیشکر هفت

میلیارد ریال بالغ گردید. همچنین  3،۴۹6، به رقم ۱3۹3قبل از واگذاری یعنی سال 

میلیارد ریال بوده است. ضمناً  ۴،۸۵۰های شرکت معادل بدهی در این سال، جمع کل

رزش تپه، ای منتهی به عرضه و واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتسالهدر ده

ی بدیعی این هم شیوه 3«ی دفتری آن منفی بوده استبازدهی این شرکت و ارزش ویژه

های مکرر اکنون در نیشکاش به جرم قانوناست که سازمانی که رییس چندین ساله

کوشد به این سرقت عمومی مشروعیت ببخشد و در کنار زندان است، به این صورت می

سازی به این واقعیت هم اشاره ام که سازمان خصوصیتپه درجایی ندیدههفت« بدهی»

هزار هکتار زمین کشاورزی هم بود که آن را هکتاری  ۲۴تپه مالک کرده باشد که هفت

کند سازی ادعا میسازمان خصوصی ۴گذاری کرده بودند.تومان قیمتمیلیون  ۱۰۰

کدام نه شد و هیچ« از مراجع مربوطه استعالم»تپه ی خریداران هفتدرباره

سد که رنظر میبه«. المعامله بودند و نه به سیستم بانکی بدهی معوق داشتندممنوع»

ودند یا این که سازمان به عرض رسانیده ب« خالف« »مراجع مربوطه»دراینجا یا 

کند. قبل از این که به شواهد مشخص جا سند و مدرک جعل میسازی در اینخصوصی

                                                      
۱ http://www. baharnews. ir/news/169403/ 
۲ mashrgh.ir/916231 
 (ipo. ir) گزارش واگذاری شرکت نیشکر هفتتپه 3
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عمل در ایران، در« هاواگذاری»رسد که فرایند نظر میبهبپردازم بد نیست اشاره کنم که 

چه که عمدتًا با یعنی آن -شویی درآمده است ی مفیدی برای پولبه صورت وسیله

برای مثال گرفتن ارز دولتی برای واردات کاالهای اساسی  -آیدکنی به دست میشقانون

شود که برای فروش عرضه صرف خرید واحدهایی می -و بعد فروش ارز در بازار آزاد

شوند. درعین حال، همین واحدها پس از واگذاری به صورت ابزاری به مفسدان مالی می

کند. اگرچه اسدبیگی تنها نیست آنها کمک میی برای تداوم فساد مالی مورد استفاده

های مختلف دالرهای و خبرداریم که تعدادی از مفسدان اقتصادی که به شکل و شیوه

 -تومان گرفته بودند، به جای استفاده از آنها برای منظوری که اخذ شده بود ۴۲۰۰

ای دست گسترده هایبا فروش این دالرها در بازار آزاد به رانت -واردات کاالهای اساسی

ز اندکی کمتر از نیم میلیارد دالر اریافتند. یکی از آنها قربانعلی فرخزاد بود که اگرچه 

دولتی گرفته و همه را دربازار آزاد فروخته و با رانت به دست آمده اقدام به خرید شرکت 

است  یو کارخانه کرده بود. ولی یکی از همدستان او در یکی از این موارد، آقای اسدبیگ

میلیون دالر ارز دولتی  ۱۰۰دیگر از بانک اقتصاد نوین نزدیک به که با تبانی با یک

گرفتند تا کاالهای اساسی وارد کنند ولی ارز را در بازارآزاد فروختند و از رانت به دست 

مانده میلیاردتومان به فرخزاد پرداخت شد و رانت باقی ۱۰تا  ۷آمده در دو نوبت، بین 

 -تپه خریدار دیگر هفت ۱میلیاردتومان بود نصیب اسدبیگی شد. ۲۵که حدودا 

هم یکی از مفسدان مالی و اقتصادی است. مهرداد رستمی درسال  -مهردادرستمی

اش هم این ی در جریان داشته و از قرار اتهامآباد پروندهی اطالعات خرمدر اداره ۱3۹۴

فته و دالرها را در بازار آزاد نقد کرده بوده است که با جعل سند از بانک مرکزی دالر گر

گوید ی دادستان به رستمی میبود و بدهکار بانکی هم بوده است و دردادگاه هم نماینده

وارد  ۲«.تپه بوده استهای دولتی از سوی شما محلی برای خرید هفتفروش ارز»که 

ه شود کیان میای از کارهای غیرقانونی رستمی بشوم که دردادگاه سیاههجزئیات نمی

ی شود و بعد نمایندهرود از سوی رستمی انکار میگونه که انتظار میالبته همان

                                                      
۱ https://www. javanonline. ir/fa/news/940522/ 
۲ http://rajanews. com/node/337119 

https://www.javanonline.ir/fa/news/940522/


 شدهتپه: گزارش یک سرقت ازپیش طراحیهفت 162 

گویید گناهکار نیستید پس چرا چندین ماه متواری اگر شما می»گوید دادستان می

 ۱«.ها دستگیر شدیدبودید و در آخر در یکی از استان

ب ـــ حاس قت دیوان م نابع دیگر خبرداریم، و رییس و به مجلس ازم ات در گزارش 

 صورت گرفته است.« تخلفاتی»تپه متذکر شد که از جمله در واگذاری هفت

ه های پیشـین بشـکنیهای کثیف که از قانوناما پس از واگذاری، یعنی وقتی پول

په تدار مالی خریدار شرکت هفتشد، و دوتن از مفسدان سابقه« پاک»دست آمده بود، 

ی ای برا ی تداوم فساد مالی شده است. در اولین جلسهسیلهتپه وشدند، حاال هم هفت

ی در یک نمونه از تخلفات این پرونده»شــویم که تپه با خبر میدادگاه خریداران هفت

زاده و شرکت معتمد پارسه، کالن ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال

کنند، هزار تنی شکر اخذ می ۱۸ اندازی خط تولیدمیلیون دالر ارز برای راه 6۰۰حدود 

 انددوم منعقد کردهدالری را برای خرید یک خط تولید دستمیلیون  ۱۴اما قراردادی 

ست ۱۴که حتی خط تولید  شده ا شور ن سخن  ۲«میلیون دالری هم هرگز وارد ک به 

صارف» ی دالرها را به دیگر همه سانیده« م اند که به احتمال زیاد فروش در دیگری ر

 اند. جملههای قابل توجه از آنر آزاد و کسب رانتبازا

بررسی لیست »شود. ی دیگری از همین دادگاه نکات دیگری روشن میدر جلسه

 ۱3۹۷ر۱ر۱ی زمانی دهد در دورهتومانی بانک مرکزی نشــان می ۲۰۰ارز چهار هزار و 

صنعت هفت -یعنی پس از واگذاری -۱3۹۹ر۲ر3تا  شت و  سته شرکت ک ای برتپه توان

یه  ند،  ۲۵۰میلیون و  ۹6۵واردات مواد اول یه ه هزار و ۲۰۴میلیون و ۸۴۹هزار روپ

ی معادل ارزش میلیون یورو دریافت کند. به عبارتی با محاســبه ۵۰یوان چین و  ۹6۲

 ۱3۹۹تا ابتدای ســـال  ۱3۹۷دالری ارزهای دریافتی، این شـــرکت از ابتدای ســـال 

دالر از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کند.  ۸۲۴هزار و  ۵۱۸میلیون و ۲۰۱توانســته 

سی شان داده که دریافت این ارزها، بهاما برر جای واردات مواد اولیه برای کارخانه، ها ن

 3«ی ورود کاالهای قاچاق شده استهزینه
                                                      
 همانجا ۱
۲ tabnak. ir/0046qE 
 (faraz. ir) این نوبت از متهمان هفتتپه – فراز 3
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ـــاء و منبع آن به عبارت دیگر، نه ـــن  6تنها آن منش میلیاردتومان پرداختی روش

ای شــده تپه هم به واقع وســیلهیم که حتی خرید هفتکنشــود بلکه مشــاهده میمی

ستفاده از  شین با ا ست تا همان کارهای پی تپه که مالکیت هفت« ایامکانات بالقوه» ا

 سازی پیشدر اختیارشان قرارداده ادامه یابد. اگرچه رییس پیشین سازمان خصوصی

ه دهد، کبه دســت میغایت دلپذیری از فعالیت مالکان تازه از زندانی شــدن تصــویر به

«  هیئت داوری» به  ۱3۹۹سازی سرانجام در آبان واقعیت ندارد، ولی سازمان خصوصی

سد که نامه می ساعدتعلی»نوی های الزم در انجام تعهدات قراردادی رغم همراهی و م

ـــفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم نموده که از متأس

طوری که از مجموع ت اقساط قراردادی در مواعد معینه بوده است. بهجمله عدم پرداخ

قسط و قسمتی از یک قسط را پرداخت نموده و هم  ۲قسط سررسید شده، تعداد  ۷

قسط و قسمتی از یک قسط معوق مانده است. میزان مطالبات سازمان  ۴اکنون تعداد 

تخلفات مالکان تازه تمامی البته  ۱«باشــد.میلیارد ریال می ۸6۰در حال حاضــر معادل 

ند میندارد. آن ـــ به»خوانیم چه در این س خت  ـــتمزد عدم پردا موقع حقوق و دس

پرداخت معوقات حق ی کارکنان و عدمموقع حق بیمهعدم پرداخت به»، «کارکنان

ها و زیان انباشــته شــرکت افزایش یافته و ی واگذاری بدهیدر دوره»و نهایتاً « بیمه

تولید در دو سال اول، پس از واگذاری در دو سال گذشته تولید روند  رغم افزایشعلی

 ۲«.کاهشی داشته است

شاهده می سمی»جا من بر کنید در اینم شن تأکید کرده« روایت ر ام و ناگفته رو

ر آید بیشتیقین از آن چه در اسناد رسمی میاست که حجم واقعی مفاسد اقتصادی به

 است. 

سفانه به دالیلی که صی متأ صو سازمان خ ست دولت و  شن نی سازی در برمن رو

ها چشـــم را اند و برای مدتباری عمل کردهطور فاجعهتپه بهبرخورد به واگذاری هفت

ستند. در آبان بر واقعیت شین هفت ۱3۹۷ها ب خوانیم تپه میاز زبان یکی از مدیران پی

و  سازیمان خصوصیاقساط ساز»و درنتیجه « بر پرداخت اقساط نیز نظارت نشد»که 

                                                      
۱ haft-tape-20979. pdf (ipo. ir) 

 همان جا. ۲

https://ipo.ir/uploads/1/haft-tape-20979.pdf
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 –و طلب سازمان گسترش « سازمان گسترش و نوسازی صنایع پرداخت نشده است

ست. بعالوه با خبر می ۱66هم  -تپهیکی از مالکان پیشین هفت شویم میلیارد تومان ا

شدهها هزینهماه»که  ضافی « ی آب و برق و انرژی پرداخت ن و بعالوه از جذب نیروی ا

ــایی می ــود هم رمزگش ــتر درزمان مدیریت خود »که اتفاقا ش جذب نیروی مازاد بیش

ـــد ـــین در «. آقایان که غیر بومی و کارنابلد بودند انجام ش یکی دیگر از مدیران پیش

ـــاره می ـــا مرادی میهمین زمان به نکات جالب دیگری اش پذیرد که کند. غالمرض

االن این بدهی »کند ولی اضافه می« بدهی انباشته داشت»تپه در زمان واگذاری هفت

تپه درطول اگر هفت»دهد که و جالب این که ادامه می« انباشــته دوبرابر شــده اســت.

سه  ۵۰ شته کرده بود، االن بدهی ظرف مدت فقط  صد میلیارد تومان بدهی انبا سال 

ــت ــده اس ــال دو برابر ش های دیگری که انجام گرفت، مرادی متذکر از خرابکاری«. س

صرف میلیاردها تومان شود که پیش از واگذامی هزار هکتار  ۱۲هزار هکتار از  ۸ری با 

آقایان در طول این ســه ســال »شــده بود ولی « مکانیزه»زمین کشــاورزی مجتمع را 

سنتی تبدیل کرده ۸ی آن همه شت  ی، طور کلبه«. اندهزار هکتار زمین را دوباره به ک

ها از بین رفته ها و جادهی زیرســـاختتنها هیچ کار مفیدی انجام نشـــده بلکه همهنه

  ۱«.است

 یدی مفاسد مکرر و تکراری قرار شد از مالکان تازه خلعخبر داریم که در نتیجه

 درجا نخواهم گرفت. اش را در اینواقع دردآلود است که دنبالهبشود. این روایت هم به

لی و ای از فساد مایک شرایط معمول انتظار این است که با توجه به حجم گسترده

های الزم را برای فسخ این واگذاری اختصار وارسی کردیم، مسئوالن قدماقتصادی که به

ریزد بردارند. ولی درایران متأسفانه با یک بوروکراسی که از سرتاپایش کثافت و فساد می

سازی با ذکرشواهد سازمان خصوصی ۱3۹۹فاسد و غیرکارآمد هم روبرو هستیم. در آبان 

 ۱3۹۹خواستار فسخ قرارداد واگذاری شد که این جلسه هم در دی ماه از هیئت داوری 

در وزارت دادگستری برگزار شد. از غیرکارآمدی بوروکراسی حاکم بر ایران همین بس 

ی رساندانیم در این جلسه چه تصمیمی اتخاذ شده است. اولین اطالعکه به واقع نمی

دارک م»ادعای رییس هیئت داوری بهاین بود که دراین جلسه تصمیم نهایی اخذ نشد و 

                                                      
 (eghtesadnews. com) واقعیتها در روند واگذاری مجتمع نیشکر هفتتپه چه بود؟ ۱

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/251892-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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شود که برخالف اظهارات رییس هیئت الزم است. در عین حال گفته می« بیشتری

ی تپه رأی داده و قرار است در جلسهداوری، دراین جلسه به عدم فسخ قرارداد هفت

باره اعالم به یک ۱3۹۹دی ماه  ۱۵بعدی آن را اعالم کنند. رییس هیئت داوری، در 

ماه به این دی ۱۴در –تپه ی فسخ قرارداد هفته رأی نهایی هیئت داوری دربارهکرد ک

سازی ابالغ شده است ولی چون رأی قطعی نیست طرفین شرکت و به سازمان خصوصی

راستی به ۱3۹۹دی ماه  ۱۷حق اعتراض دارند. این تکه از گزارش سایت الف به تاریخ 

ی از آید و حاکچشم میتپه بهی هفتروندهی عجیبی که در پنکته»نگران کننده است 

اهلیت نداشتن کارفرمای آن است، فساد ارزی )چند میلیارد دالری( امید اسدبیگی و 

ها توانسته ها داده و از محل همین رشوهای است که او به دولتیحد و اندازههای بیرشوه

ریت حفظ سفکان مدی در بین آقایان دولتی، حامیانی همیشگی داشته باشد و حتی برای

تپه به منتقدانش صنعت نیشکر هفتوای استراتژیک همچون کشتاو در مجموعه

اتهامات امنیتی بچسبانند و نمایندگان مجلس را هم به دادگاه بکشانند و با هزار جور 

ر ها بنمایی، همه را وادار به موافقت با حفظ مالکیت اسدبیگیرشوه و تهدید و قدرت

اما شواهد حاکی از این است که در این مسیر موفق نبودند و نهادهای  تپه کنندهفت

ید نظارتی و قضایی با قاطعیت پیگیر فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه و خلع

هیئت داوری « شایعات»خوانیم که برخالف دراین جا می ۱«کارفرمای نااهل آن هستند

زمان خصوصی هم به رأی عدم تپه رای داده است و سابه نفع خریداران فاسد هفت

 ۲فسخ قرارداد اعتراض کرده و پرونده تخلفات قراراست به دادگاه برود.

دانم این که این هم احتماالً متأسفانه از سرانجام این پرونده خبر نداریم. آن چه می

بخشی از گستردگی و نهادینه شدن فساد مالی و اقتصادی در ایران است که بدون یک 

بل درمان نیست. اگردادگاه سرانجام به فسخ قرارداد رأی بدهد کوشش جراحی کلی قا

ی اول صورت گرفته است. برای واگذاری مجدد آن تکرار اشتباهی است که در مرحله

حل دولت دانم که حتی اگر دادگاه هم به فسخ قرارداد رأی دهد، راهاگرچه بعید نمی

ه گروه دیگری از مفسدان اقتصادی سر و فاسد کنونی واگذاری مجدد این مجتمع بگیج

                                                      
۱ https://www. alef. ir/news/3991017079. html 
۲ https://www. ilna. news/fa/tiny/news-1023299 
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و مالی درایران باشد. به همین خاطر، به گمان من تکرار این خطا از سوی 

 های به مراتب بیشتری براقتصاد ایران تحمیل خواهد کردپردازان زیانسیاست

ی شواهدی که ارایه به باور من حداقل کاری که دولت باید بکند با توجه به همه

ی این مؤسسه عظیم انجام گرفته است، های مدیریتی که در ادارهاریام و خرابکداده

های ید نموده وبرای جبران خسارتاین است که باید از خریدار بخش خصوصی خلع

 ای که به نفع اقتصاد کشور باشد اداره کند.  وارده آن را به شیوه
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تحت پوشش بانک صنعت  ۱3۸۱ایجاد شد و تا  ۱3۵۱شرکت چینی البرز در سال 

سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و بقیه  %۵۱، ۱3۸۱و معدن بود. درسال 

بانک صنعت و معدن  %۸ گذاری بانک صنعت و معدن،دراختیار شرکت سرمایه %۲3هم 

 داران است.هم متعلق به دیگر سهام %۱۸بود و 

 ۱3۸۵آبان  ۸ی جمهوری اسالمی در ازجزییات واگذاری خبر نداریم، ولی روزنامه

ماه هنوز حقوقی  ۵ی چینی البرز پس از گذشت دهد که کارگران کارخانهگزارش می

ی اصالح ساختار اقدام به هانهبه ب»اند. و جالب این که مدیر شرکت دریافت نکرده

در مدت تعطیلی »خوانیم که و بعد این را هم می« روز کرد. ۴۵تعطیلی شرکت به مدت 

نفر از کارگران شرکت جهت آموزش به سازمان فنی و حرفه ای قزوین  ۸۰کارخانه 

معرفی شدند که متأسفانه پس از اتمام دوره از ادامه کار و ورود این عده به کارخانه 

رغم وجود مواد اولیه و انبار به»شویم و آن گونه که باخبر می« لوگیری شده است.ج

اندازی مجدد شرکت و میلیارد ریال است مدیران برای راه ۲۰تولیدات که بالغ بر 

  ۱«اند.ی کارگران اقدامی نکردهپرداخت حقوق معوقه

گذارد پا پیش میکنند و نه دولت ظاهراً نه مسئوالن برای رفع مشکالت کوشش می

یک باردیگر از عدم پرداخت  ۱3۸۵بهمن  ۱۵ی جمهوری اسالمی در چون روزنامه

نفر از مجموع  ۴۰۰شود که دهد و روشن میحقوق کارگران چینی البرز گزارش می

تر اند و از آن مهمکارگران این واحد تولیدی پنج ماه است حقوق دریافت نکرده

ربط های ذیی کارگران به ادارات و سازماننمایندهاعتراضات و مراجعات آنان و »

ند و کی کارگران صحبت میخبرنگار روزنامه با نماینده«. ثمر مانده است.تاکنون بی

این واحد تولیدی هیچ »که  -البته بدون این که توضیحی ارایه شود  -شودروشن می

ان آن پرداخت مشکلی در تولید و فروش محصوالت ندارد ولی عمالً حقوق کارگر

 ۲۰در حال حاضر بیش از »دهد ی کارگران ادامه میعالوه این نمایندهبه« شودنمی

میلیارد ریال تولیدات این کارخانه که انواع ظروف چینی است تولید و در انبارها و 

ماه آینده از نظر مواد اولیه مشکلی  6ی کارخانه موجود است. همچنین تا مدت محوطه

اند سال پیش به بخش خصوصی واگذار کرده ۴شود که کارخانه را می روشن«. نداریم

                                                      
۱ https://www.magiran.com/article/1245983 
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از چهار سال گذشته که این واحد تولیدی »کارگران را داریم که  یو این ادعای نماینده

ماه ما مشکل نداشتیم بعد از آن مشکالت کارگران به بخش خصوصی واگذار شد تنها یک

 ۱«در این واحد آغاز شده است

انجام این اعتراضات به کجا کشید و چه اقداماتی صورت گرفت در از این که سر

دهد که تولید گزارش می ۱3۸۸در شهریور « مهر»نشریات خبری نیست ولی، سرانجام 

ی چینی البرز متوقف شد. دالیل ذکر شده عبارتند از کمبود نقدینگی، در کارخانه

درضمن دو ماه است که  سوءمدیریت، و کاهش کیفیت تولید و قدیمی بودن تجهیزات.

ای نه چندان دور اند. الزم به یادآوری است که در گذشتهکارگران هم حقوقی نگرفته

محصوالت خود را به کشورهای عراق، سوریه »چینی البرز عالوه برتأمین نیازهای داخلی 

سال پیش این کارخانه را به شرکت  ۵کرد. از قرار نیز صادر می« و آذربایجان

گذاری بانک ملی واگذار کردند. اری بانک صنعت و معدن و شرکت سرمایهگذسرمایه

گذاری بشود که نشد و آالت دراین کارخانه سرمایهروز کردن ماشینالزم بود برای به

دهد ولی رییس سازمان صنایع و معادن استان قزوین اگر چه تاریخی به دست نمی

 ۲.۵تسهیالت بانکی به مبلغ تزریق نقدینگی و اعطای »گوید که چندی قبل می

جالب است بانک «. میلیاردتومان برای حل مشکالت آن اقدام شد تا دچار بحران نشود

کند و شرکت از سهام است ولی در مدیریت مشارکت نمی %۲۵صنعت و معدن مالک 

داران است که آن هم در مدیریت گذاری فرهنگیان هم یکی دیگر از سهامسرمایه

ر به حداکث» ه گفته این مسئول دولتی بازسازی اصولی این کارخانه مشارکت ندارد. ب

ی سودآور تبدیل شود. جالب است تا به یک کارخانه« میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ۴۰

سازی به این صورت شکوه از مسئوالن دولتی از مقامات سازمان خصوصی که یکی

و اهل فن بودن آنها و واگذاری توجهی به اهلیت خریداران و تخصص بی»کند که می

ها را دچار های بعد استانشود، مسائل عدیده در سالبدون برنامه در مرکز موجب می

ها تجدیدنظر و دقت بیشتری صورت گونه واگذاریمشکل کند که امیدواریم در این

های الزم شود که در زمان واگذاری ارزیابیبه این ترتیب، تا اینجا روشن می«. گیرد

                                                      
۱ https://www.magiran.com/article/1337772 
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 یبرای اطمینان از این که خریدار بخش خصوصی دارای حداقل شرایط الزم برای اداره

 این شرکت باشد، انجام نگرفته است. 

رسیم به شاهکار حضرات در واگذاری. باخبر اما ازاین وجه واگذاری که بگذریم، می

فقط در انبارهای آن حدود »شویم که درزمان فروش این واحد به بخش خصوصی می

میلیون  ۵۰۰»و درهنگام فروش هم « میلیون تومان کاالی تولیدشده موجود بود 6۰۰

و درنهایت، چینی البرز با رقمی حدود « تومان تخفیف ویژه مشمول حال خریدار شد

ی کارگر استان قزوین ولی داستان میلیاردتومان فروخته شد. دبیر اجرایی خانه ۲.۵

ن واحد در طول دو سال گذشته از محل صادرات ای»ی او اندکی متفاوت دارد به گفته

محصول به سوریه، عراق و آذربایجان حدود چهار میلیارد تومان فروش داشته و امروز 

رود تا با اعالم ورشکستگی و بحران در واحد عمداً روند تولید به سمت توقف پیش می

ا ازآن خود درصد سهام جزیی کارگران ر ۲۰های کالن بگیرند و حدود بتوانند وام

های کالن و خارج از پرداخت حقوق»از آن گذشته، از نگاه این فعال کارگری «. کنند

درشرکت بخشی از مشکالت این واحد است. « تعدادی از افراد شاغل خاص» به « عرف

ها تجدید نظر شود و این گذاریدر قیمت»ی این فعال کارگری این است که خواسته

ترین قیمت به افراد غیرمتخصص و ان ارزش دارند با کمواحدها که میلیاردها توم

تنها دو ماه است که حقوق خوانیم که نهاز زبان کارگران هم می«. ناکارآمد فروخته نشود

کار خود و نیز عیدی و پاداش سال قبل نیز طلبکار بابت سه ماه اضافه»اند بلکه نگرفته

نفر از افراد خاص  ۴۰بیش از  اخیراً»کارگر دارد ولی  ۴۰۰این کارخانه که «. هستیم

که نیمی از آنها بازنشسته هستند با روابط خاصی وارد مجموعه شده و بدون آشنایی با 

کنند که این ی تولید از چهار تا هفت میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت مینحوه

ها مسئله و سوءمدیریت موجب کاهش تولید و عدم فروش محصول و افزایش بدهی

 «.ده استش

 ۲۰مدیران مجموعه تاکنون بیش از »گوید که یکی دیگر ازکارکنان به مهر می

اند و از پرداخت گذاری کردهاند اما در جای دیگری سرمایهمیلیارد تومان وام گرفته

اند و درصددند با رها کردن واحد آن را ورشکسته قلمداد و حقوق کارگران عاجز مانده
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ای از دوران پس از شوم که در بخش عمدهوارد جزییات نمی ۱«.های کالن بگیرندوام

رفتند کارگر این کارخانه دائما از این اداره به آن اداره می ۴۰۰سازی، حدوداً خصوصی

بودم که یکی از وجوه عجیب و  تر هم نوشتهپیش -ی خود را بگیرندتا حقوق معوقه

داری در هرکجای دیگر، در مایهداری درایران این است که برخالف سرغریب سرمایه

 -ایران در اغلب موارد این سرمایه داران هستند که به کارگران بدهکارند نه برعکس

میلیاردتومان هم وام  ۲۰باری اشاره کردم که ظاهراً خریداران تازه حتی وقتی بیش از 

رد اگرفتند بازهم طلب کارگران را ادا نکردند. خالصه کنم روشن است و یا تعجبی ند

 شود.ی چینی البرز ورشکست میکه کارخانه

چگونه اموال « سازیخصوصی»برای این که تا حدودی روشن شود که در پوشش 

گیرد بد نیست اشاره کنم ها چگونه شکل میشود و این سرقتدولت حیف و میل می

یعنی وقتی این کارخانه را « ی چینی البرزشرکت ورشکسته»ی به اگهی مزایده

 ی امور ورشکستگی در مطبوعاتی تصفیهت اعالم کردند، مستشار قضایی ادارهورشکس

چه که از شرکت ورشکست شده قابل نقدشدن بوده را برای فروش ارایه اعالن داد و آن

ی آن که شدهکرد. در این آگهی رسمی مشخصات ملک را داریم با قیمت کارشناسی

آالت و تجهیزات کارخانه، رسیم به ماشینشود. بعد میمیلیارد ریال برآورد می ۱۵۹.۷

میلیون ریال  ۲۴۱.۱شود. اموال اداری که میلیارد ریال ارزیابی می 3۴.3۹که آن هم 

شود و قیمت ارزیابی ای که برای فروش ارایه میرسیم به وسایل نقلیهبود و بعد می

کنیم ارزش میلیارد ریال است. وقتی این ارقام را جمع می ۱۹.۴۵ی آنها هم شده

میلیاردتومان  ۲3.۴اندکی کمتر از -پس از ورشکستگی -سازی البرزی چینیکارخانه

 شود.می

ی عجیبی نیست اگر ادعا کنم که احتماالً برای این که این اموال گزارهخوب، پیش

ای یعنی بر -کننددســتی میاندکی گشــاده به فروش برســد به احتمال زیاد، بازرســان

ـــد تعیین میش، قیمت را عمداً کماطمینان از فرو  -نمایندتر از آن چه که باید باش

چه که در زمان سرحال کنند، ولی با این همه آنچون درواقع دارند اسقاط فروشی می

                                                      
۱ mehrnews.com/x9ZFB 
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میلیون  6۰۰میلیارد تومان منهای  ۲.۵میلیاردتومان واگذار شـــد ) ۲تر از بودن به کم

ــده طرف قی ــکســت ش ــته تومان تولیدات( حاال که ورش  3۷۸میلیارد و  ۲۱مت گذاش

ست که  ۱۱میلیون تومان که بیش از  صی آن را « کارآفرین»برابر بهایی ا صو بخش خ

ها با تورم در خریده و بعد ورشــکســت کرده اســت. ممکن اســت بگویید در این ســال

ایم با این همه حتی اگر قیمت زمین را هم کنار بگذاریم قیمت قیمت زمین روبرو بوده

گذاری شده است و تجهیرات کارخانه پاره ارزشکه به صورت آهن –آالت نبهای ماشی

ــایل نقلیه ــت که و وس ــت بیش از دو برابر بهایی اس ــده اس ای که برای فروش ارایه ش

 ۱خریدار برای تملک کل این مجموعه پرداخته است.

ش اراند. در این گزکنجکاو شدم ببینم که سهام چینی البرز را به چه کسی فروخته

خوانیم که گروهی از کارگران چینی البرز منتشر شد می ۱3۸۹اردیبهشت  ۱6که در 

دار اصلی هم انحالل کارخانه شوند که سهامماه مطالبات معوقه دارند و بعد باخبر می ۷

سهام این  %۵۰شود که شرکت چینی مقصود در واقع را اعالم کرده است. روشن می

مالکان »ن معترض به این نکته اشاره دارند که که کارخانه را خریده است و کارگرا

جدید با اعتبار کارخانه تا سقف هزار میلیون تومان درخواست تسهیالت بانکی کردند 

ولی اگرچه به اعتبار « میلیون تومان به آنان پرداخت شده است. 6۰۰که تاکنون 

ذاری گلبرز سرمایهکه در چینی ااین پول به جای آن»ی البرز وام گرفتند ولی کارخانه

هایی چون همدان قرار دارد؛ های دیگری که به ظاهر در شهرستانشود به نام پروژ

ه اند کچگونه است که مسئوالن واگذاری به این نکته دقت نکرده ۲«.هزینه شده است

سهام چینی البرز را به شرکتی که به احتمال قریب به یقین رقیب اصلی  %۵۰نباید 

ست، یعنی به شرکت چینی مقصود بفروشند؟ آیا تعجب دارد که مالکان آنها در بازار ا

به احیای شرکت چینی البرز نداشته باشند؟ درآخرین « ایعالقه»شرکت چینی مقصود 

 کارخانه را منحل کردند.  ۱3۸۸روزهای سال 
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هم در ی دیگر ازاین حراج اموال عمومی هم واگذاری المپ الوند است که آننمونه

سال قزوین  ست و ظاهراً در   -احمدی نژاد -جمهور وقتوقتی که رییس ۱3۸۵واقع ا

ــتانی رفت ظاهراً به ــفر اس ــتان قزوین ۴»طور همزمان به یک س به « واحد بحرانی اس

شد. دراین مورد به صی واگذار  صو ستیم که به آن بخش خ شاهد فرایندی ه ضوح  و

معموالً « هاکردن دارایی لخت»، Asset strippingگویند، می« لخت کردن دارایی»

ـــورت می به کمموقعی ص نده  یدکن حد تول یک وا یا  گاه  یک بن که  تر از ارزش گیرد 

ــود. وقتی چنین میواقعی ــود، خریدارِ تازه میاش به دیگری واگذار ش تواند با مجزا ش

ی آن، ارزش منظور نشده در قیمتی که آنها کردن اجزای آن شرکت و فروش جداگانه

ــماری از را خریده ا ــت را به پول تبدیل کند. دلیل دیگر این کار هم احتماالً نگاه ش س

ــت که به ــه دهه -ویژه در دو فعاالن بازارهای مالی اس ــته که دورهس ی رونق ی گذش

ها بود وارد این بازارشده و با خرید واحدها به جای حفظ و واگذاری« سازیخصوصی»

ــود» خته و به این طریقها پردای آنها، به فروش داراییو اداره ــخن برده« س اند. به س

دیگر، هدف اصـلی این دسـته از خریداران نه احیا و یا گسـترش واحد تولیدی خریده 

ــده بلکه  ــت. باری خریدار المپ دارایی« لخت کردن»ش ها و در نهایت، انحالل آن اس

ی افتادهماه حقوق عقب ۱۵ادعا کرد کارخانه را با حداقل  ۱3۹۲الوند، دراردیبهشـــت 

کند دولت وعده داد که کارگران واگذار کردند. و عالوه برآن، خریدار این واحد ادعا می

شرکت المپ الوند قزوین  ساعدت مالی نماید. مدیرعامل  صی م به خریدار بخش خصو

میلیون دالر و  ۵مصــرف ی المپ کمی اول برای طرح توســعهدر مرحله»گوید که می

سال  ۵۰ شد و با پیگیری ۸۷میلیارد ریال در  شد که اجرایی ن صوب  های متعدد در م

شد که آن هم میلیون دالر جهت واردات مواد اولیه ۵۰، ۸۹سال  صوب  ی کارخانه م

ای که آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران را در آن سالها بعید نیست با شیوه«. محقق نشد

ـــت بگوید که رییسمی« مدیریت»  برای این که به جمهور وقت کرد مدیرعامل راس

شد، جنین وعده شکلی را حل کرده با شد. ولی اکنون خیال خام خویش م هایی داده با

ـــت که خریدار این واحد می ـــرکت بابت  »گوید که جالب اس ناچار به فروش ملک ش

مدتی  کندتوجه این که اضافه میی قابلو بعد، نکته«. های بانکی شدیمپرداخت بدهی
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عد  یه»ب ـــورت آهنی تجهیزات کل به ص در   ۱«قراضــــه و کیلویی فروختیم.را هم 

شتند متذکر عکس سخی که نو العمل به ادعاهای مدیر عامل کارگران کارخانه هم درپا

زی ساهای المپترین شرکتترین و مجهزشرکت المپ الوند یکی از بزرگ»شدند که 

گذاری ناصحیح به نفر کارگر استخدامی داشت اما با وا ۵۵۰خاورمیانه بوده که بیش از 

ادعای کارگران این اســت که صــاحبان جدید « مدیر نابلد فعلی مشــکالت آغاز شــد.

شاره به فروش اند ولی در جای دیگری خرج کردهوام گرفته« میلیاردها ریال» اند و با ا

ـــوند که ها متذکر میدارایی واحد  ۲۸آیا فروش دفتر مرکزی در تهران و فروش »ش

سکونی در الوند و  شرکت ساله و فروش آن ۴۰قطع درختان م ها و قطعه بندی زمین 

ست؟نیز به سوده بودن بوده ا سوده و مدعی می« دلیل فر ستگاه فر شوند که فروش د

ـــد»هم  ـــد کارفرمای فعلی از خرید «. با نابلدی و یا نیت قبلی انجام ش کارگران قص

اند احد تولیدی دانستههای این وکارخانه را نه به قصد تولید که تقسیم و فروش زمین

ـــریح کرده« زیان دیدن»و در خصـــوص ادعای  اگر کارفرما در این »اند: کارفرما تص

ـــرکت زیان دیده، خوب چرا برای فروش، ماده کند و قانون کار را اعمال نمی ۱۲ی ش

شتر زمین سود بی شرکت را قطعه بندی میبرای  ای اش را برکند و بهترین قطعههای 

شته  ست کند؟خودش نگهدا ی خود و بعد نامه« تا واحدهای تجاری، اداری و بانک در

ـــرکت در قطعات کوچک برند که با فروش داراییرا با این عبارت به پایان می های ش

 ۲«.به جز تابلوی شرکت چیز دیگری برای انحالل وجود ندارد»

سال  شرکت الوند با تغییر نامی ۱3۹۵البته در گزارش دیگری در  م به خوانیم که 

کارگر مشـغول کار  6۰شـرکت الغدیر به یک مالک خصـوصـی دیگر واگذار شـده و با 

ست.  شین، این  3ا ست که خریدار پی شواهدی که ارایه کردیم، به نظرم تردیدی نی با 

خریده بود و آن گونه که گزارش کردیم « هایشلخت کردن دارایی»منظور واحد را به

 شد. « موفق»در این کار هم 

 

                                                      
۱ http://www.velaiatnews.com/?type=dynamic&id=1261 
۲ https://www.ilna.news/fa/tiny/news-66453 

3 https://kargaronline.ir/fa/news-details/59858/ 

https://kargaronline.ir/fa/news-details/59858/
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 حاکمیت بازار در ورزش

صاد جهانی حوزه ،تر از همه فوتبالامروزه ورزش و در این میان مهم ای برای اقت

سیار فراتر از او شدن فوتبال به ب شد. با تبدیل  ست که بخواهد تجاری با قات فراغتی ا

صنعتی پرسود که گردش مالی عظیمی دارد، روابط آن با اقتصاد جهانی بسیار پیچیده 

ست. تجاری شده ا زا ای منفرد و مجی فوتبال را نباید پدیدهشدن فزایندهو تنگاتنگ 

سیا سترش حاکمیت  صل گ ست، بلکه این فرایند حا صادی بازارگرا بهستدان  های اقت

 ویژه در اروپا بوده است.ورزش و فوتبال به

ای برای فوتبال داشـت، از آمدهای عمدههای آزادسـازی اقتصـادی پیسـیاسـت

 ۱میالدی، ۹۰ی جمله تغییر در بازار کار بازیکنان با تصـــویب قانون بوســـمان در دهه

ـــطح نخبگان د بال س نده در فوت ـــود فزای به س یابی  ـــت ی ورود و تزریق ر نتیجهدس

ها در بورس و گسترش ی سهام باشگاههای خصوصی خارج از آن، عرضهگذاریسرمایه

شدنِ همساز  با اخالقیات نوین بازار آزاد در ورزش که تبلیغات و برندینگ. این تجاری

کنند، تا جایی پیش رفته که امروز دیگر های جریان اصـــلی از آن حمایت میرســـانه

شود و به این ترتیب هرگونه مدل غیربازاری از تلقی می موضوعی عادیتجاری  فوتبال

 فوتبال همچون عنصری نامطلوب فرض شده که باید کنار گذاشته شود.

شبکهترین ذیترین و بزرگاز مطرح صالحات تجاری در ورزش  های نفعان این ا

ی انحصــاری به ای جهانی هســتند که از طریق دســترســهای رســانهتلویزیونی و غول

بازی بهپخش  یگ معتبر جهانی )انگلیس، ها و  بال اروپا و پنج ل قات فوت ـــاب ویژه مس

ست یافته سودهای هنگفتی د سه( به  سپانیا و فران لیل اند و به همین دآلمان، ایتالیا، ا

ستند که امروزه به تعبیر دیوید اندروز ) شی ه سخت ورز سر  UBER( ۲۰۱۹حامی 

SPORT متکی به شـــرکتی، تجاری، تماشـــایی عنی ورزشـــیشـــود؛ یخوانده می 

 ورزشی که با منطق جریاناند. ها که جایگزین رویدادهای سنتی ورزشی شدهسلبریتی

انباشت سرمایه همساز و از هر آنچه که مانع این جریان شود، مصون است. به همین 

                                                      
ای فوتبال در م است که به یک بازیکن حرفه ۱۹۹۵.قانون بوسمان تصمیمی از دادگاه قضایی اتحادیه اروپا مصوبه ۱

دهد تا به صورت آزاد پس از پایان قراردادش با یک تیم اروپایی های عضو اتحادیه اروپا این اجازه را مییکی از تیم

به باشگاه دیگر منتقل شود. این قانون اگرچه در ابتدا آزادی عمل بیشتری به بازیکنان داد اما تأثیر اصلی آن در 

 تبدیل فوتبال به تجارت و گسترش عملکرد دالالن رسمی بود.
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ست که در دوران عالم صر ای تاریخی از تجاوز بیگیری کرونا که لحظهدلیل ا حد و ح

جای زیرسؤال بردن پایداری این ساختار، بحران انسان به محیط زیست است، رسانه به

ـــده و خارج از اثرات فعالیتبه وجود آمده را همانند یک رویداد پیش های بینی نش

دهد و به موازات آن بازار نیز برای گذر از آن، از ورزش و فوتبال مدد انســان جلوه می

 جوید. می

 متأخر و بازار جهانیفوتبال 

سرمایههستی فوتبال  سرمایهداری در  ست. متأخر با پول و  ی مالی گره خورده ا

ـــاالنه مالی س به یحجم گردش  فا  ید فی بال جهان از تول حاکمیت فوت عنوان ارگان 

ست، به طور مثال درآمد آن از جام  شی گرفته ا شورها پی سیاری از ک ناخالص داخلی ب

سیه رق ۲۰۱۸جهانی  میلیارد یورو بوده که رکوردی تاریخی را برای  ۵.۵می بالغ بر رو

ـــاند. پخش بازی ـــود باالیی به غولفیفا به ثبت رس ـــای آن س های ها و فروش تماش

ها و تبلیغات، فوتبال ی سـهام باشـگاهای و شـرکای تجاری آن داده و با عرضـهرسـانه

ــت.  ــده اس ــی از فرایند تجارت جهانی ش ــلیعمالً بخش گردش مالی فوتبال  منابع اص

سرینگ ۲. حق پخش تلویزیونی ۱ی امروزه بر پایه سپان ضه3. ا سهام در بورس . عر ی 

 .. درآمدهای بلیت فروشی و برندینگ است۵. تبلیغات و ۴

ـــطح نخبگان را از  ـــازی و ورود به بازار جهانی نه فقط فوتبال س این تجاری س

های کالن بهره مد بادرآ جاد ارت با ای که  ند کرده  با بخشم یده  های دیگر طات پیچ

ته ی فوتبال گذاشی تأمین ثبات سود در بازار به عهدهاقتصاد، عمالً قسمتی از وظیفه

های گلیشده است. در سوی دیگر در این روابط تنگاتنگ، سازماندهی نوین فوتبال با 

 .شدن قرار دادالمللی و مسابقات آن فوتبال را در مسیر جهانیای، بینملی، قاره

تاب ـــ جه در واقع این ش ههی مقرراتنتی یانی قرن زدایی در د پا بود.  ۲۰های 

های ی شــبکهها و توســعهســزایی در رشــد تکنولوژی پخش بازیفرایندی که تأثیر به

ماهواره ـــت. این نوآوریتلویزیونی  ـــتراک داش تال مبتنی بر اش کابلی و دیجی  هاای، 

ست به شته و سرعت پرداخت در ازای پخش را جاتوان یگزین پخش عمومی رایگانِ گذ

صیب غول شاری را ن سر سانهسود  شگاههای ر سترش پخش ای و البته با ها کند. گ



 گیری کرونااهمیت فوتبال برای اقتصاد جهانی در عالم 178 

تی های اسپانسرینگ و تبلیغاگذاریتلویزیونی فوتبال همچنین راه را برای ورود سرمایه

صادی آن افزایش یافت. فیفا و شد اقت سهم گردش مالی فوتبال و ر  باز کرد، در نتیجه 

های تجاری بیشترین سهم را از این ای و شرکتهای رسانهلیگ معتبر اروپایی، غول ۵

 رشد اقتصادی دارند.

ـــرط ـــدی بندی پدیدهدر کنار این منابع درآمدی، امروزه مافیای ش ی رو به رش

است که ارتباطاتی پیچیده با مناسبات حاکم بر دنیای فوتبال و گردانندگان آن دارد و 

بندی به شــود. به بیان دیگر در عمل بقای شــرطلف از آن تغذیه میبه اشــکال مخت

 برگزاری مسابقات فوتبال گره خورده است.

ملی و  هایها و لیگدرپی پاندمی کرونا و توقف مسابقات فوتبال، نه فقط باشگاه

ـــیونبین ـــرکتالمللی و کنفدراس هایی که در این گردش مالی ها و کمپانیها بلکه ش

سهیم  شکل میعظیم  ستند، دچار م شرکتشدند؛ بهه سانهها و غولویژه  ای های ر

ــایی همچون  ــرگرمی و ورزش تماش ــان در گرو پخش و نمایش س فراملیتی که بقایش

به همین دلیل فدراسیون فوتبال اروپا، یوفا، پس از به تعویق فوتبال بوده است. درست 

های ملی درخواســت غرامت لیگها و این قاره، از باشــگاه ۲۰۲۰های افتادن جام ملت

سودی را که در اثر این وقفه تجربه کرده، جبران کند،  سنگینی کرد که بتواند کاهش 

های جدیدی برای جبران خسارت ناشی از توقف ها استراتژییا حامیان مالی و باشگاه

کوتاه مدت فوتبال به کار بردند و حتی برخی همچون باشگاه چلسی که به دلیل کرونا 

میلیونی ساالنه خود داشتند، با از سرگیری  ۴۴۰میلیون پوندی از درآمد  ۴۰هشی کا

 میلیون پوندی کسب کنند. 3۲مسابقات توانستند سود خالص 

 نرمالیزاسیون و نجات حداکثری اقتصاد جهانی

عینی را بپذیریم که پاندمی کرونا جهان را به دوران پیش و پس  یارهاگر این گز

ــیم کرد ــرمایهاز خود تقس ــت، خواهیم دید نظم س ــتن ه اس ــاالرِ جهانی بدون داش س

ترین موضوعات یعنی حفظ جان آمده حتی بدیهیهایی روشن برای مسائل پیشپاسخ

سان شکل عریانان تری نادیده گرفته و تمام توان خود را بر اتخاذ ها و نیروی کار را به 

ست ستسیا سیا ست.  شته ا سرمایه گذا ی که پس از عبور از هایهای گرداندن چرخ 
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شن شی از بحران کرونا، رو شان میشوک نا شته ن سرمایهتر از گذ داری دهد که برای 

 ها اهمیت بیشتری دارد.نجات حداکثری سرمایه از نجات انسان

ای با تأکید بر همزیســـتی مســـالمت آمیز با در این دوران پروپاگاندای رســـانه

ضعیت نرمالِ پ شت به و سعی در آرامویروس و اهمیت بازگ شاکرونایی   کردن تالطمی

رو دارد. وضــعیتی پیشــاکرونایی که اتفاقاً هیچ نســبتی با برابری، آزادی و عدالت پیش

شت، به عبارت دیگر هیچ چیز  سرمایه« نرمال»ندا ستفاده از بحران نبود، اما  داری با ا

ر در گرو بحران ساالسرمایهدهد، چرا که بقای نظمکرونا آن را عادی و نرمال جلوه می

بازگشت به وضعیت نرمال »ی تصویری مخدوش از آن است. به این دلیل شعار و ارائه

توان بر روی آن مانور ترین شــعاری اســت که میبحرانی وارونهی در یک دوره« جدید

 داد.

( معتقد اســت که همانطور که نولیبرالیســم ســیاســی از دل ۲۰۱۰ســم دوبال )

رالیسم ورزشی نیز طی فرایند مشابهی زاده شد و رشد کرد. او بحران بیرون آمد، نولیب

کند که مبنایی اشاره می ۱۹۸۹ی ریزش سکوی ورزشگاه هیلز بورو در سال به فاجعه

گاه ـــ کل ورزش ـــ عدی در ش یانیبرای تغییرات ب غاز اع ســــازی ها شــــد، یعنی آ

gentrification هانی برای عنوان یک راهبرد شــهری ج؛ فرایندی که به هاورزشــگاه

دارانه حیاتی اســت. این روند که در ابتدا با تغییر قیمت بلیط مســابقات تولید ســرمایه

به  یل هواداران  بد تأثیرات عمیقی در روابط هواداری و ت مه  یدا کرد، در ادا نمود پ

 خریداران گذاشت.

واســطه محبوبیت و عمومیت و البته تجارت عظیم ناشــی از آن، زمین فوتبال به

داری است که در ایام پاندمی نه تنها به کمک نجات اقتصاد اسبی برای سرمایهبازی من

سانه شای که آن را حمایت میبیاید، بلکه با پروپاگاندا و گفتمان ر ت به کند، نوید بازگ

شاکرونا که آن را  ضعیت پی سانه نیز با روایت افتخارات می« نرمال»و خوانند، بدهد. ر

صاد، نظ سازمانفوتبال در نجات اقت سودمند م و  دهی ورزش مدرن را الیتغیر و البته 

 بخواند.

ــابقات فوتبال علی  ــر دنیا با رغم عالمبه همین دلیل مس ــراس گیری کرونا در س

های بازاریابی را دچار ترین وقفه دوباره از سـر گرفته شـد و اگرچه پاندمی شـیوهکوتاه
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نند فروش ماکت هواداران و های اقتصــادی نوظهور هماتحول عمیقی کرد، اما فرصــت

ـــتادیوم به خانه را در اختیار  ـــان و تغییر بازاریابی از اس جایگزینی ماکت به جای انس

سرگیری مسابقات با شرکت صرار به از  شرایط ا شت. در این  های تجاری و فوتبال گذا

ز . استفاده ا۱های بهداشتی آشکارکننده دو نکته بود: تأکید تبلیغاتی بر رعایت پروتکل

ــکاف عمیق میان بهره۲فوتبال برای نجات اقتصــاد  مندی مناطق مختلف جهان از . ش

 گردش مالی عظیم فوتبال.

ــانه ــش رس ــابقات فوتبال پوش ای با پخش و تولید به موازات برگزاری مجدد مس

یت یت از موفق مانی در حما ندمی گفت پا ید در دوران  ـــد دارد بگو آمیز بودن آن قص

ـــته می ـــانهتوان همانند گذش ـــاد را نجات داد. رس ها با زندگی کرد و با ورزش اقتص

یت به طور کلی روا جاری و  هانی ت بال ج یداری فوت پا قا و  به ب  UBERهای خود 

SPORT سازماندهی ورزش را بازنمایی کمک می شیوه  سودمند بودن این  کنند تا 

ی هاهای تجاری و شــرکتکنند و نشــان دهند که چگونه فوتبال مانند ســایر بخش

سران و  ست. هنگامی که مف سود کرده ا صاد، تهدید پاندمی را تبدیل به  بزرگ در اقت

ــی دربارهروزنامه ــحبت مینگاران ورزش کنند، کمترین ی آینده ورزش پس از کرونا ص

ای هها رغبتی برای زیر ســؤال بردن ســاختار کنونی فوتبال ندارند و حتی از شــیوهآن

 ند.کننوظهور کسب درآمد استقبال می

ر در بهای بهداشـــتی هزینهدر ســـوی دیگر، تأکید بر برگزاری با رعایت پروتکل

شگاه شرکای تجاری بزرگ شرایطی که اکثریت با ها از درآمدهای کالن حق پخش و 

ــابقهبهرهبی ــاگران از درآمد روز مس ــده ۱اند و با حذف تماش اند، منجر به نیز محروم ش

شگاه شایی ورز شبازگ شده که معنایی جز بازی با جان افراد به ها در برخی از ک ورها 

بهای برقراری فرایند کســب ســود از ورزش ندارد. همانطور که رشــد تصــاعدی منابع 

ــکهدرآمدی در دهه ــته یک روی س ها، مندی کشــورها، لیگی افزایش بهرههای گذش

ــگاه ــارکت کنندگان در چرخهباش ه و دی برگزاری فوتبال بوها، بازیکنان، مربیان و مش

روی دیگر آن ورشـــکســـتگی و بدهکاری دائمی و وابســـتگی فوتبال افریقا، امریکای 

 جنوبی و آسیایی و استثمار کودکان در مدارس فوتبال بوده است.

                                                      
۱.Match Day 
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شود؟ تان مجسم میکنید چه تصویری از آن در ذهنوقتی به حرمسرا فکر می

ی رقصان و شاداب برهنهمهرویان نیاست؛ شاید مکانی پر از پری« مکان»حرمسرا یک 

 یباختهرا در عمارت و باغی محصور میان دیوارهایی بلند تجسم کنید که همگی دل

چشمی با دارد، این زنان در رقابت و همی هستند که آنها را در آنجا نگه می«مرد»

آورند، و کنند، برایش بچه به دنیا مییکدیگر نیازهای جنسی مرد را مشتاقانه رفع می

 ریزد. پای آنها مید هم ابریشم و حریر و جواهر و زر و سیم بهمر

شده است و احتمال دارد تحت کاریچنین تصوری از حرمسرا تخیّلی و دست

دی اوایل های هالیووتأثیر نقاشان اورینتالیست فرانسوی همچون انگر و ماتیس و یا فیلم

 های کهن مردانه شکل گرفتهدار در فانتزیهای ریشهسراییقرن بیستم و یا داستان

اک، اند. انوره دو بالزاندرکارِ ساخت چنین ایماژی بودهباشند. برخی نویسندگان هم دست

ز فروش وقتی ااز زبان پیرمردی عتیقه چرم ساغریگرای فرانسوی، در ی واقعنویسنده

در دارم که در آن  یالیخ یحرمسرا کیمن »نویسد: زند میاش حرف میثروت حقیقی

ی الرشید خلیفهدر این تصویر، هارون ۱.«رمیگیام آرام مکه نداشته ییهازن یکنار همه

 ی حرمسرا چه بسا حرف برای گفتن داشته باشد.بغداد در حوزه

حرمسرا سروکار داریم که با حرمسراهای واقعی در تاریخ « تصویر»امروز ما با 

ی حرمسرا نهادی دیرپا بود؛ نهاد خانوادهمتفاوتند و حتی از آنها دورند. در دنیای شرق 

های درونی آن امروز به خاطر توجه بیشترِ ها و سرکوبها و تبعیضگسترده که نابرابری

تر از همه به خاطر های فمینیستی و البته مهمخاطر آموزهبشر به حقوق انسان و به

ه ، بیش از گذشته بای در دنیای مدرنی هستهی زندگی و گذار به خانوادهتغییر شیوه

 آیند. چشم می

های سال در دنیای شرق کار ی اینها، نهاد حرمسرا، خوب یا بد، سالبا همه

ینیم، دارش را استثنا ببشاه و پدران تاجتوانیم حرمسرای ناصرالدینکرد. صدالبته میمی

این یعنی پادشاهان را سوای حرمسراهای عموم مردمِ آن روزگار ببینیم. در حرمسرای 

ای از حدوحدودِ یک نهاد خانوادگی بسیار فراتر شاهان شمار زنان عقدی و صیغه

ها مثل مجانین ها و عروسیشاه عادت داشت در مهمانیرفت؛ مرحوم ناصرالدینمی

                                                      
 .36، ص۱3۹۴آذین، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، اونوره دو بالزاک، چرم ساغری، ترجمه م. ا. به ۱
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چرانی کند و از هر دختری ها، در این اتاق و آن اتاق بگردد، چشمبیفتد وسط زن

این اعجوبه را فعالً کنار بگذاریم و به  ۱.راخوشش آمد امر کند بیاورندش به حرمس

 تر بپردازیم. تر و رایجهای ملموسنمونه

عبدالحسین میرزا فرمانفرما که از  توصیفِ ستّاره فرمانفرماییان، دختر شاهزاده

تر است. او پانزدهمین وار قاجارها بود، به حرمسراهای رایج در ایران نزدیکنوادگانِ شاه

ش فرزند پدرش و سومین فرزند مادرش بود و مادرش سومین همسر وشفرزند از سی

اش اختیار کرد. در از هشت همسری بود که جناب فرمانفرما در طول عمر طوالنی

ی گسترده تمام همسران فرمانفرما در ای از زندگی پرفرازونشیب این خانوادهدوره

اغ، ب. فرمانفرما در این خانهای واقع در غرب تهران، معروف به باغ شاه ساکن بودندمحله

ها و تربیتِ ی امالک و آبادیکه آخرین محل زندگی وی شد، اوقاتش را صرف اداره

 سر نماز و وقت»گفت: هایش میکرد. مادر ستّاره پیوسته به بچهفرزندان متعددش می

 ناو بدی»نویسد: ستّاره می« سال عمر کنه.دعا، از خداوند بخواین پدرتون صدوبیست

کرد. من هم دلم را یادآوری می ۲وسیله نقش حیاتی وی در زندگی افراد تحت تکفلش

خواست پدرم همیشه زنده بماند، چرا که فقدان او فروپاشی خانواده و متعلقاتش را می

پوشاند و اطراف باغ مرکزی، ای شنی میگرداگردِ آن باغ را جاده« به دنبال داشت.

ترش قرار داشت. در های جوانی زنفرعی محصورشدههای عمارت فرمانفرما و خانه

طور حمام، کارگاه آهنگری، محلی جوار آنها، انبار، کارگاه نجاری و گاراژ اتومبیل و همین

ی لبنیات و سرانجام مطبخ بزرگ مجموعه قرار داشت که هر روز برای تمام برای تهیه

ی مجموعه غذا تهیه و ر خدمهمقام و نیز سایو همچنین برای مهمانان عالی خانواده

اختصاص « بیرونی»یا حرم مختص همسران و فرزندان بود و « اندرونی»شد. طبخ می

همسران ساکن در مجموعه با »ی ستّاره فرمانفرماییان: به مردان داشت. به نوشته

ها، بتول و فاطمه، از کردند و نامادریفرزندانِ یکدیگر همچون فرزند خود رفتار می

و   همسر اول فرمانفرمایالدوله ن نزدیک مادرم بودند. ضمناً شاهزاده عزتدوستا

                                                      
 .۱۸۸، ص ۱3۹۹، ویرایش زهره ترابی، نشر اطراف، چادر کردیم رفتیم تماشاسفرنامه عالیه خانم شیرازی،  ۱

 دارد اشتباه تایپی باشد.که احتمال « اشتحت تکلف»در متن اصلی نوشته شده  ۲
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ی الدوله هم به مادرم عالقهدانستیم. عزتی خود میپسرانش را هم از اعضای خانواده

 ۱«رفتیم.ی یکدیگر میزیادی داشت و ما اغلب به خانه

ی نهادی منزلهدر توصیف ستّاره فرمانفرماییان کارکردِ اندرونی و حرمسرا به

خانوادگی آشکار است. روابط مشروع و شفاف است. اندرونی برای زنان، بیرونی برای 

شان ایجاد ها برای تربیت تمام فرزندانمردان و فضای امنی که پدر و مادر و نامادری

کردند. نوعی زندگی گروهی بوده که با تصاویر حرمسرای هالیوودی و نقاشان قرن می

هرزاد شه بسیار متفاوت است. فاطمه مرنیسی، فمینیست مراکشی در نوزدهمی فرانس
ی حرمسرایی شود، دربارهها از حرمسرا مواجه میوقتی با تصورات غربی رودبه غرب می

من  یبرا حرمسرا یکلمه»که خودش در آن به دنیا آمده و در آن زیسته بود نوشت: 

 یزیآن را با چ کردیگز به ذهنم خطور نمنهاد بود و هر کی گاهِ یخانواده در جا یِ معنهم

 الحرام یِعرب یکلمه یشهیاز ر حرمسرا یوشنگ مرتبط کنم. هرچه باشد کلمهشوخ

 است یبه گناه اشاره دارد و حرام مرز خطرناک اشیلغو یگرفته شده است که در معنا

انون شرع است که ق یزی. حرام چکنندیکه در آن قانون مقدّس و لذّت به هم برخورد م

 ۲«که مجاز است. یزیچ یعنیآن را منع کرده است؛ متضاد آن حالل است، 

 ها وی حرمسرا و تصورات شرقیمرنیسی در این کتاب تحلیل مفصّلی درباره

ردنِ کمرد مسلمان با محرومدهد. به تعبیر مرنیسی ها از حرمسرا ارائه میتخیّالت غربی

، در حرمسراهای واقعی عواطف مرد کندیقرار متسلط مردانه را بر یعموم یزن از فضا

پا دانند زنِ محبوب چه کسی است، اغلب هم شرّ بهو زن آشکار است، همیشه همه می

ورزی ندارند شود، در حرمسراهای واقعی مرد و زن اغلب خلوت دو نفره برای عشقمی

یار متفاوت شد، این بسی جنسی فراهم میو با دردسر و زحمت امکان برقراری رابطه

ها تصویر ها و نقاشیها و داستاناز تصور دنیای غرب از حرمسرا است که در فیلم

رانی. ی هوسی مطیع و عاطل و آمادهرانی و زنان برهنهاند؛ مکانی پر از شهوتکرده

ی تخیّالت مردان غربی است. حرمسراهای واقعی در واقع این تصویری خیالی و زادهبه

های چندگانه و مکانی برای تربیت فرزندان و ها و حفسنهایی با عیبدنیای شرق مکان

                                                      
 .۲۲تا  ۱۹، صص ۱3۸3، برگردان مریم اعالیی، تهران: کارنگ، دختری از ایرانستّاره فرمانفرماییان،  ۱

۲ Fatema Mernissi, Scheherazade Goes West, Washington Square Press, 2001, p 12. 
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ی حرمسرا است، نه حفظِ امنیت خانواده بودند. بحث بر سر تفاوت در تخیّالت درباره

 دفاع از نهادِ حرمسرا.

ترکان جوان به حرمسراها و زنان »بادها وزید و تغییر آغاز شد. در ترکیه 

 کنندینم یکمک سوادیبود که مادرانِ ب نیشان استداللمعترض بودند و ا نینشگوشه

ترکان جوان حرمسرا را ممنوع اعالم  ۱۹۰۹پسران و دخترانِ نادان. در سال  دنییجز زا

 انهروندش گریرا آزاد کند، آنها د نشیشیکردند و سلطاِن ترک مجبور شد بردگانِ پ

پس از انقالب مشروطه و در در ایرانِ  ۱.«مسلمانان بودند خیتار ی درجمهور نینخست

ی پهلوی نهاد حرمسرا تا حد زیادی برچیده شد. البته در میان نسل ما نیز هنوز دوره

هایی با همسران متعدد دارند، ولی در روزگار فعلی ازدواج هستند کسانی که پدربزرگ

همسری رایج است و در مواردی حتی خود امر ازدواج زیر سؤال رفته است و مباحثی تک

شود. آمار ازدواج پایین است و آمار ی درستی یا نادرستی ازدواج هم طرح میدرباره

های عاطفی باالتر است. برای های رسمی باال و آمار طالقتجرد قطعی بسیار، آمار طالق

کنم، صدها مقاله و گزارش در اثبات این آمارها خودم و شما را درگیر عدد و رقم نمی

 ر شده است. این مورد نوشته و منتش

در دنیای امروز روابط واقعی محدود به رابطه با اعضای خانواده شده است و با هر 

 انتزاعی رابطهفردی غیر از خانواده ارتباط معموالً آنالین است، یعنی در سطحی شبه

رسد. برقراری ارتباط با دیگران سیّال و بسیار سریع نظر نمیشود و واقعی بهبرقرار می

 پذیر شده است. پیشجا، در خانه و خیابان و بیابان و دریا و جنگل، امکانهمه و تقریباً

مورد نظرم برای شما شرح بدهم دوباره به متن فاطمه  از آنکه تصویری هولناک از مکان

تر شود، او خواهم توصیف کنم آمادهکنم تا ذهن شما برای آنچه میمرنیسی رجوع می

ی وضعیت زنان فرانسه در دنیای امروز اش دربارهسویدر اواخر کتابش از دوست فران

مرنیسی حدود بیست سال پیش از ما بوده است ولی « دنیای امروزِ»پرسد، گرچه می

 ادیدرست است که زنان شغل پ»دهد: به ما نزدیک است، دوست مرنیسی پاسخ می

 دور یوانج که زنانِ ینیبیم یمردان قدرتمند یبه هر طرف نگاه کن یول کنند،یم

                                                      
۱ Ibid, p 109. 
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 یاحرفه یهاتیرا که موقع یترتر و بالغمسن زنانِ گاهیاند تا جاخودشان جمع کرده

 یدرنم یاشهیدر ساختمان ش یشرکت فرانسو کی دیدارند متزلزل کنند. شا یباالتر

 یشرکت هنوز فضا همان فضا نیدر داخل ا یمستقر بشود ول زهیلشانزه ابانیدر خ

تمزد گرفتن دس یباالتر برا یشغل یهاگاهیزنان در جا یتسرکوبگر است. وق یحرمسرا

  ۱«.کنندیحسادت م ای یمردان احساس ناامن کنندیم یبرابر با مردان پافشار

ی تجاوز جنسی آغاز کردند و از چند ماه پیش زنان ایرانی جنبشی افشاگر درباره

جنسی این مردان پرده با زنان جوانِ متعدد و تعرض و تجاوز  شدهروابط مردانی شناخته

 ی مهمیواقعه« اند!این مردان حرمسرا باز کرده»برداشتند. برخی به اعتراض گفتند: 

ای برعلیه آن قیام کردند. امیدوارکننده عدالتی در جریان بوده است و عدهاست. نوعی بی

کنم، بنا نیست انگشت اتهام دهی فکر نمیدهم به تعمیماست. در شرحی که ارائه می

هایی است که در آن به سوی مردان یا زنان گرفته شود، بحث من بر سر وجود مکان

ی مستقیم و حضور داریم و این بحث تا حد زیادی پدیدارشناختی است و به تجربه

یی ی اینها، از آنجاشود. با همهمربوط می درک مستقیم و غیرمستقیم افراد از این پدیده

تغییر نکرده است، با احتمال زیاد بازهم زنان در گر که مناسبات جنسیتیِ سرکوب

 معرض آسیب بیشتری هستند.

اند که سازوکار آن به تعریف غربیِ هایی در دنیای آنالین شکل گرفتهمکان

ی برهنهحرمسرا شباهت دارد. در تعریفِ غربی حرمسرا مکانی است پر از زنان نیمه

به خوبی و خوشی روزگارشان را طی  مطیع و منفعل که مشتاقانه در خدمت مرد ارباب

گذاریم. می« حرمسرای مدرن»ترشدنِ بحث نام این مکان را کنند. برای دقیقمی

حرمسرا است، چون حریمِ شخصی است و به کسی مربوط نیست فرد در گوشی موبایلش 

با چه کسانی در ارتباط است. در حرمسرای امروزی جنسیت مطرح نیست. ممکن است 

ب باشد و در حرمسرایش مردان جذاب زیادی نگه داشته باشد، بی که یک زن اربا

بخواهد پول و ثروتی به پایشان بریزد و بالعکس ممکن است یک مرد ارباب باشد. ممکن 

است افراد، هر جنسیتی که دارند، در فواصل زمانی مشخصی به حرمسراهای متعددی 

                                                      
۱ Ibid, pp. 184, 185.  
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باغِ اندرونی خیالی است و در آن  تعلق یابند. دیوارهای این نوع حرمسرا نامرئی است،

 کنند.وگو و تصویر کار میمتن و صدا و گفت

برایشان  «آزادی فردی»ها یا کسانی که فقط ها و لیبرتارینشاید برخی از نولیبرال

و اخالق برایشان امری ثانوی است، بگویند: هرکسی وارد « رهایی»در اولویت است و 

شود، کسی از او دعوت نکرده است و ودش وارد میشود با رضایت خاین نوع روابط می

. دهداو آگاه است که دیگرانی هم در این رابطه هستند، ولی با رضایت خودش ادامه می

اگر به حرمسراهای واقعی در ایرانِ اوایل قرن بیستم هم نگاه کنیم در خاطرات ستّاره 

بینیم که در آن زنانِ میای را شاه در غرب تهران صحنهفرمانفرماییان در عمارت باغ

کنند و عاشقانه او را دوست دارند و به دعا می« آقا»روز برای سالمتی فرمانفرما شبانه

گذارند، انگار همه راضی هستند، ولی در همان عمارت زمانی که او احترام می

رسد، اگر به یکی از پستوهای عمارت نگاهی خواستگاری قجری برای ستّاره از راه می

مرم من تموم ع»گوید: کند، او میبینیم که مادِر ستّاره صریح مخالفت میازیم میبیند

شون مثل پدر ی کافی دارم. تمومقاجار زندگی کردم و تجربه یبا یه شاهزاده

خدابیامرزتن، تا از زنی خوششون بیاد، بالفاصله عروسی راه میندازن و اهمیتی هم به 

فهمن که با این کارشون کیارو عذاب میدن. نه... دن و نمیعواقب و دردسرهاش نمی

کردنتو کشیدم که بری زن یه شازده بدبخت میشی. من این همه سال زحمت بزرگ

نیامده است، در پسِ آن  زبانها بهشود که سالهایی زده میاینجا حرف ۱«بشی؟ محاله!

د: گوینطعنه میهها بگراآن رضایتِ ظاهری نوعی نارضایتیِ بسیار جدّی وجود دارد. چپ

داری آزادند! آزاد که از گرسنگی بمیرند، یا آزاد برای آن که استثمار ها در سرمایهآدم»

قع واگیرند بهها را نادیده میتوجه دارند و سایر جنبه« آزادی»کسانی که به « شوند!

 دارند. « آزادی»لوحانه از تعبیری ساده

ما، فارغ  یکرونا همه یریگعالم وعیش با. به حرمسراهای دنیای امروز بازگردیم

تر و پرازدحام یمجاز ی. حضور در فضاهامیامحروم شده یواقع یاز فضاها ت،یاز جنس

تمامی مجازی. بسیاری از مشاغل دورکاری شدند و روابط بهشده است،  یدائم باًیتقر

                                                      
 .۱6۲و  ۱6۱ن، صص ستاره فرمانفرماییا ۱
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رفته از همه گ یواقع یفضاها یفضا روابط سلطه از ابتدا شکل گرفته بود، اما وقت نیدر ا

گر و به کار خود ادامه داد، سلطه تسرعبه یمجاز یشد، روابط سلطه در فضاها

. اندموارد ناآگاهانه، مشخص کرده یدر برخ ،یمجاز یخود را در فضا گاهیجا ریپذسلطه

ند کم دارکنند و کمها زندگی میزنان و مردانی هستند که چند سال است در این مکان

شوند. بودن در این مکان برای فرد مسئولیتی ندارد، تعهد معنا ندارد میوارد میانسالی 

خواهم در ارتباط من آزادم با هر کسی می»گوید: و فرد نوعی حس آزادی دارد، او می

جاد ای« آزادی»تصوری نادرست از « باشم و خودم را اسیر تعهد و کار و مسئولیت نکنم.

ای مشتاقِ بندگی در میان سایرِ تبدیل به بندهتواند شده است، در این تصور فرد می

 مشتاقانِ بندگی شود. 

جا همه« هایی برای زندگیمینیمال»هایی که این روزها به نام در یکی از جمله

 کیبزرگ است  لیهرجا سخن از فضا»شود به نقل از برتولت برشت خواندم: منتشر می

ش از اند بیشمار در حرمسرا داشتهبیمردانی که زنان  ستین هودهیلنگد. بیکار م یجا

 « اند.همه از تقوا و عفت سخن گفته

در حرمسراهای دنیای امروز هیچ سخنی از فضایل بزرگ و تقوا و عفت نیست، 

 کند. در ایناگر چیزی شبیه به آن باشد در مباحث دیگری اهمیتِ موضوعی پیدا می

واقع ما هنوز در زند. بهل را می، در معنایی کژدیسه، حرفِ او«آزادی»مکانِ جدید، 

شناسی این پدیده ی آسیبی شناخت و توصیف و خیلی که باشد در مرحلهمرحله

 هستیم. بگذارید توصیفی دیستوپیایی از این مکان بنویسم:

متری در آن ای بزرگ تصور کنید که هزاران اتاق دو یا سهیک ساختمان شیشه

یا  تاپ وها فردی با یک گوشی موبایل یا لپاتاقتعبیه شده است. در هر کدام از این 

کند. ساکنین این ساختمان با هم آنالین در ارتباطند، ی هوشمند زندگی مییک وسیله

توانیم تمام آنها را در آِن واحد ببینیم. آنها به روند. ما میولی هرگز سراغ یکدیگر نمی

یگرند، برای هم عکس ارسال با یکد« کردنچَت»اند، در حال مانیتورها خیره شده

فرستند، مدام استمنا کنند، برای هم موسیقی و فیلم میکنند، با هم درد و دل میمی

دهند. اگر یکی از شان را آنالین ادامه میشوند و روابطکنند، جدا میکنند، دعوا میمی

 آنها جسارت کند و حضوری به اتاق دیگری سر بزند به محض دیدار یکدیگر هر دو

 گردند پایبندند و دوباره برمیزنان در را محکم به روی هم میکنند و جیغوحشت می
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یِ ی فیزیکترند ممکن است پس از این تجربهمانیتورهاشان. برخی از آنها که حساس

 ی اتاق. تمام آنها تنها هستند، هرگزناخوشایند چند روزی بیمار و افسرده بیفتند گوشه

ی های چشمگیرتنهایی به موفقیترخی از آنها در کارشان بهشوند. البته بجفت نمی

های دنیای مجازی خواهند با ستارهها میشوند و خیلیمی رسند، معروف و ستارهمی

اند و ساعات زیادی را، کنندهدر ارتباط باشند و اکثر آنها عاشقند ر هوادارند ر تحسین

کنند، با لذّت و ها سر میها ر محبوبقهای جذابِ معشوبیشترِ عمرشان را، در پروفایل

خوبی و خوشی و گاهی با اندوه و دلتنگی و حسادت، چون معشوق ر محبوب با او آنالین 

گیرد و آفالین هم که اصالً ناممکن قطع رابطه کرده است، یا اصال سراغی از او نمی

« کامل رضایت»شوند، حتی در گذرد، آنها در همین وضعیت پیر میاست! زمان می

مان شود هپیوندند و گورشان هم میشوند و یکی یکی به ملکوت اعلی میافسرده می

 بینید؟ها را میشان. اسکلتایاتاق شیشه

آور باشد. آنچه از میانِ ما رفته است نفْسِ زندگی شاید این توصیف تند و ترس

یر وگو و معاشرت با ساها، گفتاست و رابطه و جامعه. وقتی برقراری رابطه با سایر انسان

ها امری مخدوش، ناقص و بیمارگونه و در سطحی جنسها و همها با دگرجنسانسان

ها ناتوان از ای آدمشود؟ در چنین جامعهانتزاعی باشد، تکلیف نفْسِ زندگی چه می

برقراری ارتباط واقعی و عاجز از معاشرت حضوری با یکدیگرند، در این مکان ممکن 

اوز جنسی صورت نگیرد، آنها از هماهنگی و رفتن بر سر یک قرار حضوری است هرگز تج

ها تجاوز روحی و روانی کار دشواری نیست، همه ساده عاجزند، از طرفی در این مکان

توانند با روان یکدیگر بازی کنند. در این مکان راحتی میدهد، بهجا رخ میچیز همان

ی خصوصی دیگری ی خصوصی به حوزهک حوزهها از یی عمومی وجود ندارد، آدمحوزه

اند، ممکن هایی وجود دارند، ایجاد شدهشوند. نظرمان هرچه باشد چنین مکانوارد می

است من و شما در آنجا زندگی کنیم و در عین حال انکارش کنیم، در این مکان 

شدت رایج است، کسی فکر به ۱«بارترین نوع بردگی استبردگیِ فکری که حقارت»

ت فکری بکند و آنها به سرعکند و بندگان دنبال اربابی هستند که فکر یا شبهنمی

                                                      
 گینیسهی ویرجینیا وولف در کتاب جمله ۱
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بازنشرش بدهند و تحسینش کنند و در نهایت چه؟ امکان احیای جامعه وجود دارد؟ 

ی زمین، دگردوستی، اجتماع و تکلیف مفاهیمی مثل رهایی، آزادی و بقا و حفظ کره

 شود؟ ی عمومی، مسئولیت و تعهد چه میعرصه

دانیم. اینطور که آیا احتمالی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد؟ هنوز نمی

ها پیداست احتمالش اندک است، چیزی در میان ما از بین رفته است و ما داریم اسکلت

 هایشان، به فرد امیدوار بودند، به انسان،بینیم. ولی متفکران بزرگ جهان، خوشبینرا می

 پیوندیم. ی آنها بد تغییر، ممکن است حق با آنها باشد و بتوانیم به جبههبه تولد و به ایجا

مان ترسیم کنیم، بهتر تر از جهانبینانهتر و واقعاگر بتوانیم تصویری دقیق

 ای را ببینیمتوانیم موقعیت خودمان و دیگران را در این جهان بفهمیم، باید جامعهمی

ی اقتدارگرا هر لحظه این امکان وجود دارد که که شکلش تغییر کرده است. در کشورها

های ارتباطی آنالین مسدود شود و همین فضاهای جدید هم از میان برود. اگر چنین راه

ای ناممکن که برقراری ارتباط برایش ناممکن شده است چه شود یک انسان در جامعه

که از  انی استی گذشته شکل گرفته است انستواند بکند؟ انسانی که در چند دههمی

حرمسراهای دنیای قدیم وارد حرمسراهای دنیای جدید شده است، انسانی است که 

ای واقعی، در میدانی واقعی در کنار دیگرانِ متفاوت از ی زیستن در جامعههرگز تجربه

ن از ای نسبتاً روشای طالیی و حتی گذشتهخود نداشته است، انسانی است که گذشته

 دردسر سرکوبآسانی قابل کنترل است و بیرد. چنین انسانی بهبودن در جامعه ندا

احیاشونده بر او مسلط خواهی و اقتدارِ مدامهای پی در پیْ تمامیتشود و در دورهمی

 شود. می

ها را احیا کنیم، باید باید بتوانیم از پسِ ویروس کرونا برآییم، باید خیابان

ها فارغ از جنس، نژاد، برای حضور تمام انسان های عمومی را احیا کنیم و فضا رامکان

مذهب و قومیت فراهم سازیم. متوجه هستید که همین هم به شعار شبیه شده است؟ 

سازی نیاز به تغییرات ساختاری، ازجمله تغییرات قانونی دارد. بودن در این فراهم

های متفاوت نوگو و مالقات رودررو با انساها، بودن در فضاهای عمومی و گفتخیابان

ای متکثر و دموکراتیک راه نجات راه درمان چنین فضاهای بیماری است، تولد جامعه

 از ظلمتی است که گرفتارش هستیم.
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  ۱مقدمه

ی علوم شــناســی در دانشــگاه پاریس و رئیس دانشــکدهآزاده کیان، اســتاد جامعه

ـــگاه، کتابی با عنوان  ـــیت، بدن و -دولت»اجتماعی این دانش ـــاخت جنس ملت و س

در  ۲۰۱۹یرنبرگر در سال با همکاری لوسیا د« سکسوالیته:  ایران، ترکیه و افغانستان

ــیت، بدن و  ــاند. در این کتاب، مباحث مرتبط با جنس ــار رس ــه به انتش ــور فرانس کش

را در گگرا و اسالمهای سیاسی عموماً ملیسکسوالیته و استفاده از این مفاهیم در نظام

ساخت جنسیت، بدن و »سه کشور ایران، ترکیه، و افغانستان معاصر مطرح شده است. 

ــوالیت ــکس ــالمه در ایران: میان ملیس ی آن را در ادامه ، که ترجمه«گراییگرایی و اس

خواهید خواند، فصل نخست کتاب مذکور به زبان فرانسوی است. کیان در این فصل با 

ی قاجار، سپس پهلوی تعقیب یک مسیر زمانی در تاریخ معاصر ایران، از اواخر سلسله

ی در کشــور، به این پرســش اســاســی و و پس از آن، اســتقرار نظام جمهوری اســالم

تاریخی پاسخ داده که مفاهیم جنس، جنسیت و سکسوالیته، و نظم متشکل و مرکب 

ــه دورهاز آن ــتفاده قرار گرفتهها، چگونه در بطن این س اند، و دو ی حکمرانی مورد اس

صلی در تاریخ مذکور، یعنی ملی سی ا سیا سالمایدئولوژی  به  گرایی، چگونهگرایی و ا

سیت در جامعه پرداخته شی از بدن زن و تعریف نظام جنسرجن اند، و با اتخاذ چه نگر

شه شیدن به ری ستحکام بخ شور بهره بردند. به حقوق او در ا های حاکمیت خود در ک

شناخت این تاریخ، با توجه به بزنگاه تاریخینظر می سد که  ای که ما امروز در آن به ر

ـــر می هاجماتبریم، و همس یت چنین ت مام عات ت طال ماعی و م به علوم اجت نه  ها خوا

سوالیته، یکی از پایه سک سیت و  شتهایجن شروترین ر ا نیت های این علوم، بترین و پی

ـــالمیچپ»ی ورود گرایانه یا به بهانههای چپحمله به تحلیل ی به حوزه« گرایی اس

سی این  ست تا بتوانیم با برر ضروری ا شه و کنار جهان،  سیر تاریخی پژوهش در گو

چه که پیش رو تری از آنهای روشن)سوء(استفاده از نظام جنسیت و بدن زن، تحلیل

 داریم، ارائه دهیم.

ها از اهمیتی حیاتی در روند ساخت ملی و ی آنکنترل بر بدن زنان و سکسوالیته

ظار می که انت ندهقومی برخوردار اســـت، چرا  یدکن بازتول نان  که ز های رود  ی مرز

                                                      

 ی متن از مهدیس صادقی پویاترجمه و مقدمه۱ 
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ند.هاگروه ـــ باش یدتی ملی  ۱ی ملی )و قومی(  خت عق یک ســــا به عنوان  گرایی 

ها ارتباط دارد. ملت-ی ســیاســی مدرنی اســت که با ظهور دولت)ایدئولوژیک(، پدیده

و دیگر عناصرش  ۲گزیندزبان آن، زنان را به عنوان متولیان نمادین هویت گروهی برمی

واژگانی چون مام میهن، خانه و...  کند؛را با استفاده از واژگان خویشاوندی توصیف می

ــان دهنده ــد که به طور تا به این ترتیب نش ــتگی« طبیعی»ی چیزی باش  به آن وابس

ــاس، بنیانی ایدئولوژیک دارد، و به داریم. مدرنیته ــورها، از اس ی ایرانی مانند دیگر کش

دوگانگی جنسیتی تسلط بخشیده است. ملت، سیاست یا دانش را به جنسیت مردانه 

ـــیت زنانه. در گفتمان مدرنن ـــبت داده، و میهن را به جنس گرا، مام وطن ملی-گراس

مانی گرایان فرصت گفتشود و به ملیپذیر معرفی میعنوان پیکر زنی رنجور و آسیببه

 فع شرف آنان باشد. دهد که حافظ زنان و سرزمین مادری و مدارا می

ین ترتیب با مردانگی ملت مفهوم شـــرف )ناموس( که مضـــمونی مذهبی بود، به ا

یدا کرد. ملی باط پ ته را تغییر داد و همارت ـــوالی ـــکس یت و س ـــ چنین گرایی، جنس

ـــی را تبدیل به هنجار کرد. هماندگرجنس ـــقی و جنس ـــانه گرایی عش طور که افس

شان مینجم ضرورتی دهد، تفکر دربارهآبادی به ما ن ـــ زن،  سیت در قالب مرد ـ ی جن

ــت که از طریق حذ ــایر انواع مردانگی همچون اَمرَد )نوجوان( و مخنث مدرن اس ف س

ست( امکان سی مردانه ا ضوع تمایل جن ست.)مرد بالغی که مو شده ا این حذف  3پذیر 

ست. نجمبه نفع یک مردانگی دگرجنس صورت گرفته ا دی آباگرا، مردانه، و هژمونیک 

دن انند ناپدید ششناسانه )مهای زیباییدهد که تغییر در حساسیتچنین نشان میهم

                                                      
۱ Nira Yuval-Davis et Floya Anthias, Woman-Nation-State, London, Macmillan, 

1989, pp. 1-15. 
۲ Benedict Anderson, L’Imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du 

nationalisme, Paris, La Découverte, 2002. 
3 Afsaneh Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards. Gender and 

Sexual Anxieties of Iranian Modernity, Berkeley et Los Angeles, University of 

California Press, 2005. Sur ce sujet et pour une étude comparatiste Iran-Tadjikistan, 

voir Lucia Direnberger, Le genre de la nation en Iran et au Tadjikistan. 

(Re)constructions et contestations des hétéronationalismes, thèse de doctorat (sous la 

direction de Azadeh Kian) soutenue le 11 décembre 2014, Université Paris Diderot, 

USPC (Université Sorbonne Paris Cité). 
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شتر به  ست، بلکه بی شباهت به زنان اروپایی ا سبیل زنان(، نه تالش زنان ایرانی برای 

ـــی مردان  ـــدن امرد از تخیل فرهنگی و حذف اهمیت آن در تمایالت جنس ناپدید ش

 مرتبط است. 

سیار مهمی  سیونالیستی نقش ب در میان روشنفکرانی که در خلق این ایدئولوژی نا

ند، فا کرد ندزاده )می ای خان ۱۱۹۱-۱۲۵۷توان از میرزا فتحعلی آخو قا ( و میرزا آ

سم بود، ۱۲3۴-۱۲۷۵کرمانی ) سیونالی سالم با نا ( نام برد. طرح آنها جایگزین کردن ا

عه فاج تأثیری  ـــالم  که اس ند  ـــت باور داش که  با چرا  ید  با عه دارد و  جام آمیز روی 

  ۱ایجاد کنند.« متمدن»سازی ایران، ملتی اروپایی

قد می نان را ن نابرابری بین مردان و ز با آخوندزاده  ـــالم  که اس مدعی بود  کرد و 

برای این روشــنفکران که  ۲گرایی و قانون اســاســی دموکراتیک ســازگار نیســت.مدرن

ماندگی و مانع اصلی پیشرفت زنان بود، شرایط زنان برای تعریف ی عقبحجاب نشانه

 شد. اسالم به کار گرفته می« واپسگرای»اروپا و جهان « متمدن»مرزهای بین جهان 

ملت متمدن، مســتلزم آموزش زنان )مادران( بود تا از -بنابراین ســاخت یک دولت

ـــهروندان آموزش های این مردان دیده )مردان( و همراهان و همدمآنها برای تربیت ش

ــود. این نوع نگاه در مدل زنانه ــتفاده ش ــیلاس ــویی مادر مهربان و تحص  رکرده به تص

بایست در راستای رهایی زنان و کشیده شده است. به این سبب، مدارس دخترانه می

ـــارکت کردند تا زمینهچنین آزادی مردان از بار مدیریت خانواده فعالیت میهم ی مش

ــوی دیگر، آموزش زنان با ایده ــت ملی را فراهم کنند. از س ــیاس ی نوعی مردان در س

گرایانه همراه بود که به هر پذیری دگرجنسهآمیزش میان دو جنس و یا نوعی جامع

ـــته ـــیم و دس های اجتماعی دو جنس را با خود به همراه بندی نقشروی نوعی تقس

 داشت. 

ـــاس ملت مدرن و به مثابهایده  یی پیکربندی جدید خانواده به عنوان پایه و اس

شبیه به مدل اروپایی، رو صلی مدرنیته با مرکزیت قرار دادن زوجین  ران شنفکشرط ا

                                                      
۱ Mirza Fathali Akhoundzadeh, Maktoubat (Les écrits), lieu de publication inconnu, 

annoté et édité par M. Sobhdam, Téhéran, Éditions Mard-e emrouz, 1985 
۲ Azadeh Kian-Thiébaut, Secularization of Iran. A Doomed Failure? The New Middle 

Class and the Making of Modern Iran, Louvain et Paris, Peeters, 1998, p. 32-34. 
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ـــاس را به مطالبه ی تبدیل ازدواج از یک قرارداد برای تولید مثل، به قراردادی بر اس

ــق دگرجنس ــوق داد.عش ی ملی و نه خانواده از آن پس در رابطه با جامعه ۱گرایانه س

شد. شاوندی تعریف  ساس روابط خوی سترآبادی، زنی مدرنبی  ۲دیگر بر ا گرا بی خانم ا

سال « الرجالمعایب»ر کتاب خود با عنوان بود که پیش از این د منتشر  ۱۲۷3که در 

شـــده بود مردان اروپایی را با صـــفاتی مانند لطیف، با محبت و با احترام نســـبت به 

کند، در حالی که مردان ایرانی را تهی از آداب و خشــن همســران خود به تصــویر می

ــیف می ــوهران تنها از یک طریق کند. او بر این باور بود که رفتار مردان مردانتوص رش

  3کند: آموزش زنان.نسبت به زنانرهمسران تغییر می

ـــری که مدرنی تکمدل خانواده یان مطرح میهمس کردند، توجیه و امکان گرا

یدا می ـــری در ایران پ ماری چندهمس ناچیز بودن آ مان  ۴کرد.عملی خود را در  در ز

شاه ) صرالدین  سرا که نه۱۲۲۷-۱۲۷۵حکومت نا ادی مخصوص افراد غنی بود (، حرم

شاه برای  شخص  شده بود تا جایی که  سلطنتی و اجتماعی تبدیل  به یک نهاد مهم 

خت مخارج حرم خود از روس ـــیپردا ته بود.ها و انگلیس پس از ترور او،  ۵ها وام گرف

پسرش، مظفرالدین شاه تصمیم به از بین بردن حرمسراها گرفت و این، نشان از تغییر 

                                                      
۱ Afsaneh Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards. Op cit. 
۲ Yusuf Ashtiani, Tarbiyat-i nisvan (Éducation des femmes), Tabriz, 1900, cité par 

Afsaneh Najmabadi, «Crafting an Educated Housewife », in Lila Abu-Lughod, 

Remaking Women. Feminism and Modernity in the Middle East, New Jersey, 

Princeton University Press, 1998, p. 102-103. 
3 Bibi Khanom Astarabadi, Ma’ayib al-rijal (Les vices des hommes), annoté et édité 

par Afsaneh Najmabadi, New York, 1992, p. 57-60. 
۴ Ahmed Bey, « La femme persane », La nouvelle revue, n°69, 1891, p. 378. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35977v/f387.image.r= Selon une estimation, 

seulement 2% des familles étaient polygames en 1911. Voir Firoozeh Kashani-Sabet, 

Conceiving Citizens. Women and the Politics of Motherhood in Iran, New York, 

Oxford University Press, 2011, p. 57. 
۵ Michel Pavlovitch, Enghelab-e mashroutiyyat-e iran va risheh ha-ye ejtemai va 

eghtesadi ye an (La révolution constitutionnelle iranienne et ses racines sociales et 

économiques), traduit par M. Houshyar, Téhéran, Roudaki, 1979, p. 9-10. 
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ی همسری در آستانهازدواج در طبقات ممتاز جامعه و تثبیت منش تک در شناخت از

  ۱انقالب مشروطه داشت.

ـــکل گیری مفهوم جدیدی برای مادری این پیکربندی مجدد خانواده به معنای ش

، دیده کردنیز بود. از این منظر، مادر دیگر تنها به عنوان کسی که فرزندی را متولد می

دهنده که نقشی ارزشمند جدید و مخصوص مربی و پرورششد، بلکه دارای نقش نمی

مان عمومی  مان گفت ـــتم، ه یل قرن بیس نان در اوا عاالن حقوق ز ـــده بود. ف بود، ش

روشـــنفکران را در مورد پیشـــرفت و تمدن به کار گرفتند، اما بر نقش زنان به عنوان 

ر ز حقوق برابکردند که تنها به شرط برخورداری اکرده تأکید میمادر و همسر تحصیل

 ی امور خانه خواهد بود. با مردان در کسب دانش، قادر به اداره

  گری زنان: تهدیدی بر زنانگیانقالبی

ـــیت ملت هم ای که منجر به ایجاد و تثبیت چنین در جنبش های اجتماعیجنس

( ۱۲۸۴-۱۲۸۹ملت با مشارکت زنان بودند، تعریف شده است: انقالب مشروطه )-دولت

ـــلطنت پارلمانی، همراه با مطالبات و مطالبه ی گذار از یک رژیم مطلقه به نوعی س

مربوط به حقوق مدنی، ســـیاســـی و اجتماعی و شـــهروندی زنان بود. جنبش تنباکو 

ــاه به ۱۲6۹-۱۲6۸) ــادرات توتون و تنباکو که ش ــد قرارداد تولید، فروش و ص ( بر ض

جمعی زنان در یک  تالبوت بریتانیایی اعطا کرده بود، فرصـــت نخســـتین مشـــارکت

جنبش ملی علیه دخالت خارجی را در ایران رقم زد. مشـارکت زنان گسـترده بود و از 

شهرهای دیگر را دربر می شیراز و تبریز و برخی  گرفت. حتی در تبریز، زنان تهران تا 

مسلح، بازار این شهر را بستند. حتی زنان حرم در جریان این جنبش، از قلیان کشیدن 

  ۲ن برای شاه دست کشیدند.ی آو تهیه

ــروطه بود که ایرانی ــوی از در جریان انقالب مش ــتین بار خود را عض ها برای نخس

ساختن یک دولت شدند. زنان -ملت تعریف کردند و خواهان  شروطه  ستقل و م ملت م

های نسوان را در راستای مبارزه های سری زنان و سپس انجمنطلب، انجمنمشروطه

                                                      
۱ Op cit., p. 60. 

۲ Les mémoires du colonel Kossakovsky, traduit par Abbasgholi Jali, Simorgh, 

Téhéran, 1977, p. 32. 



 

 
 

 آزاده کیان 199

سی برای حقوق اجتماعی  سیا سیس کردند. آنها هویت اجتماعی و  سی خود تأ سیا و 

ی مخصوص خود یعنی شهروندی زنان خود را در جنبش ملیرمشروطه با طرح مطالبه

ـــروطه ها برای حمایت از این انقالب تظاهرات طلب در خیابانتعریف کردند. زنان مش

سلحه بردند. به می ست به ا ناظر  ی یکگفتهکردند و برخی نیز حتی به این منظور د

زنان ایرانی به طور فعال در انقالب شــرکت کردند. ما عکســی از یک گروه »خارجی، 

چنین اشاره کرده این نویسنده هم ۱«حدوداً شصت نفره از زنان مسلح در تبریز داریم.

ساد بی شروطهکه اج ست زن م ست. این زنان که جان حدود بی شده ا خواه نیز پیدا 

شان می توانایی خود را برای ستفاده از خشونت علیه حکومت مطلقه ن د، دادنمبارزه و ا

ست، تطابق  ستگی به مردان ا با هنجارهای زنانگی یعنی انفعال، مالیمت در رفتار و واب

ـــتند. خروج آنها از محدوده ـــبب بی ثباتی هویت مردانه، از جمله نداش ی زنانگی، س

ــد و با ایجاد نوعی بحران مردانگی،انقالبیون می ــلطه و کنترل فعالیت ش ان، های زنس

سوالیته سک شان و  سرعت بدن ی آنها همراه بود. به همین دلیل بود که زنان انقالبی به 

شد که به حمایت از به دست مردان هم سته  شدند و از آنها خوا سالح  رزم خود، خلع 

، زنان ۱۲۸۷جنبش بسنده کنند و از هرگونه دخالت فیزیکی خودداری کنند. در سال 

هرچند -خواه به دفاع از حقوق سیاسی زنان برخاستند و در مجلس، تحصنی مشروطه

  ۲.برگزار کردند تا نمایندگان را در این باره تحت فشار قرار دهند -ناموفق

شــد، حمایت شــناخته می« ی ملتخانه»چنین از مجلس که به عنوان ها همآن

ـــرکت در تظاهرات آذرماه می هران علیه دخالت خارجی و در ت ۱۲۹۰کردند و با ش

شرکت کردند. امتناع اکثر نمایندگان مجلس از اولتیماتوم روس ستن مجلس  ها برای ب

ــیاســی به زنان با تلقی ضــد اســالمی بودن آن، در پذیرش مطالبه ی احقاق حقوق س

ساوی حقوق زنان تنها از راه مبارزات آنان  ضی کرد که ت شروطه را را نهایت، مبارزان م

                                                      
۱ Michel Pavlovitch, Enghelab-e mashroutiyyat-e iran va risheh ha-ye ejtemai va 

eghtesadi ye an, Op. cit., p. 51-52. 

۲ Mangol Bayat-Philipp, « Women and Revolution in Iran 1905-1911 », in Nikki 

Keddie et Lois Beck (dir.), Women in the Muslim World, Cambridge, Harvard 

University Press, 1978, p. 295-308. Janet Afary, The Iranian Constitutional 

Revolution, 1906-1911. Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins 

of Feminism, New York, Columbia University, 1996. 
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و تحصــیل نیز شــرط الزم آن اســت. به همین دلیل، مدارس دخترانه و  مقدور اســت

ــدند و به چاپ مجالت زنانه انجمن ــیس ش ــهرهای دیگر تأس های زنان در تهران و ش

سال پرداختند. مجله سیله ۱۲۸۸ی دانش در  ی خانم دکتر کحال، چشم پزشک، به و

سلطنهی خانم مزینبه وسیله ۱۲۹۲ی شکوفه در سال و مجله ، متخصص آموزش و ال

سه سه مدر شدند. او همچنین  سیس  سهپرورش تأ صی ی ابتدایی و یک مدر ص ی تخ

اندازی کرد. اما نه مدرنیته و نه انقالب مشروطه نتوانستند برای دختران در پایتخت راه

ی ی ملانتظارات زنان کنشگر را که خواستار حضور اجتماعی و سیاسی در این خانواده

 نند.بودند، برآورده ک

 زنانگی بازیافته

ـــلی فعاالن که مطبوعات زنان به مثابه ی بلندگوی این جریان میان مطالبات اص

کردند، باید از حقوق سیاسی و حق تحصیل زنان نام برد. خوانندگان ها را مطرح میآن

هاشـــان و آموزش تر خانهی اقدامات بهداشـــتی، مدیریت منطقیاین مطبوعات درباره

کردند، با این استدالل که ها بر آموزش اصرار میکردند. آنهی پیدا میفرزندانشان آگا

کرده در چشم شوهرش از ارزش واالتری برخوردار است. باید یادآوری یک زن تحصیل

سران تا  شروطه آموزش اجباری و رایگان برای دختران و پ سی م سا کرد که در قانون ا

ی الزم برای انجام این اصــالحات ودجهی ابتدایی منظور شــده بود، اما بپایان مدرســه

 ۲۱۸۷ی ابتدایی دخترانه برای مدرســـه ۴۷، تنها ۱۲۸۹تهیه نشـــده بود. در ســـال 

، تنها دو دبیرستان دخترانه در ۱۲۹۷آموز در کشور احداث شده بود، و در سال دانش

ـــه ـــت. مدرس ـــال ی دخترانهایران وجود داش ، و ۱۲۷۵ی مبلّغان آمریکایی که در س

سه سال مدر سوی ژاندارک که در  صامی،  ۱۲۸۹ی فران شده بودند. پروین اعت سیس  تأ

دوست، فمینیست ازجمله نسل اول دختران طبقات متوسط بودند شاعر و روشنک نوع

  ۱که در این مدارس تحصیل کرده بودند.

                                                      
۱ Reza Arasteh, « The Struggle for Equality in Iran », Middle East Journal, n°18, 

1964, p. 192, 195. 
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ـــندگان هم ـــان و تغذیهچنین بر اهمیت مراقبت زنان از فرزنداننویس ی آنها با ش

مدارس جدید نوعی فضـــای اجتماعی برای یادگیری  ۱کردند.أکید میعشـــق مادری ت

نان تالش  عاالن حقوق ز ند. ف کان خلق کرده بود یاطی و پرورش کود ـــپزی و خ آش

ــکلمی ــا را به یک کردند تا با ش دهی به موقعیت خود به عنوان مدیران خانه، این فض

ـــهروندی و برابر تبدیل کنند. آنها هم ـــای اجتماعی ش ها و ه ایجاد انجمنچنان بفض

، در «زبان زنان»ی آبادی، ناشر مجلهصدیقه دولت ۲دادند.انتشار مجالت زنان ادامه می

ی دخترانه را در شهر اصفهان که در آن متولد شده بود، ، نخستین مدرسه۱۲۹6سال 

، یک تعاونی زنانه را با ۱۲۹۸نام داشــت و در ســال « مادر مدارس»تأســیس کرد که 

ـــالگی( و مخالفت با واردات  ۱۵ت ازدواج زودهنگام دختران )قبل از هدف ممنوعی س

اش علیه وابســتگی ایران به گفت که مجلهگذاری کرد. او میمحصــوالت خارجی پایه

های خارجی )انگلیســی و روســی(، و علیه حجاب و برای اســتقالل اقتصــادی و قدرت

نان و هم یاعاطفی ز ها در علم اخالق، ادب یت میچنین آموزش آن عال کرد. ت و علوم  ف

سیله شهناز آزاد و همینهمین گفتمان به و شاهزاده تاجی  سلطنهطور  نیز به کار  3ال

کردند که رها کردن حجاب، نخســتین شــد؛ هر دو علیه حجاب اســتدالل میبرده می

ـــرفت تمام ملت  ـــارکت زنان در آموزش، کار درآمدزا و در نهایت، پیش گام برای مش

ست. در سردبیر مجلهعوض، زنان دیگری مانند مزین ضروری ا سلطنه،  شکوفه باال  ی 

                                                      
۱ Afsaneh Najmabadi, « Crafting an Educated Housewife », in Lila Abu-Lughod (dir), 

Remaking Women. Feminism and Modernity in the Middle East, Op. cit., p. 111. 

۲ Parmi lesquels Zaban-e zanan (La langue des femmes) en 1919, ‘Alam-e nesvan 

(L’univers des femmes) en 1920, Jahan-e Zanan (Le monde des femmes) et Nameh-

ye banavan (La lettre des femmes) en 1921, et Peyk-e Sa’adat-e nesvan (Le messager 

du bonheur des femmes) en 1928. Voir Azadeh Kian-Thiébaut, « Les mouvements 

d’émancipation des femmes en Iran », in Eliane Gubin, Catherine Jacques, Florence 

Rochefort, Brigitte Studer, Françoise Thébaud et Michelle Zancarini-Fournel (dir.), 

Le siècle des féminismes, Paris, Éditions Atelier, 2004, p. 385-398. 

3 Taj al-Saltaneh. Crowning Anguish. Memoirs of a Persian Princess from the Harem 

to Modernity. Édition, introduction et notes par Abbas Amanat, Washington, D.C., 

Mage Publishers, 1993. 
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ـــت و حجاب را مانعی برای کشـــف حجاب مخالف بود و علیه ترک حجاب می نوش

  ۱کرد.یابی زنان به شهروندی تلقی نمیدست

ـــاس رغم اختالف نظرها، این فعاالن حقوق زنان، نوعی ملیعلی گرایی را که بر اس

ـــهری نان ش یازات ز عه بود تمرین  امت ـــی فارس و ش قات مرفه و اغلب  به طب متعلق 

دهی، مطالبات و های اجتماعی به شــکلی طبیعی در ســازمانکردند. این وابســتگیمی

ند. عالوه بر این، آنکارایی جنبش گذار بود تأثیر نان در ایران  یتهای ز های ها هو

ــتی را نفی نمیمبتنی بر تفاوت ــیا کردند،های زیس ــی بر مبنای ایناگرچه نظم س  س

 کردند. های اجتماعی دوگانه را اساساً متحول میهویت

 ملت و ساخت یک مردانگی هژمونیک-دولت

ساخت مدل شاهد  صر، ایران  سوی در تاریخ معا های هنجاری مختلف مردانگی از 

نه گا که بر اســــاس دو چارچوب فکری قدرت بوده  ته از  نه و برگرف نهرمردا نا ی ز

 شده است.  گرایی ساختهدگرجنس

سیلههویت مردانه به مثابه سوژه به و سخیر  ست. فقط ی ت شده ا ی خود، تعریف 

ها و مردانگی نوعی عمل اســت، هویت مردانه از دل مبارزات دشــوار علیه خصــومت

ـــاد منافع و رقابتمقاومت طبیعی و با مردانگی در زنان، علی های بین خود رغم تض

  ۲مردان به دست آمده است.

ی خاصــی از هســتی، مفهوم ی اجتماعی مرتبط با تجربهبه عنوان ســازه مردانگی

ها را به ای از هویت و حقوق فردی و جمعی را میان مردان به وجود آورده که آنویژه

ستقالل ربط می دهد، در حالی که هویت اجتماعی زنانه، با باروری، اطاعت و قدرت و ا

  3ت مردان و دولت گره خورده است.پذیری و در نتیجه نیاز آنها به حمایآسیب

( که ۱3۰۴-۱3۵۷ی پهلوی )( بنیانگذار ســلســله۱3۰۴-۱3۲۰ظهور رضــا شــاه )

سر می شور را در  سازی ک پروراند، با ظهور دولتی قدرتمند، ایجاد یک ملت مدرن و نو

                                                      
۱ A. Najmabadi, Op. cit., p. 135-137. 

۲ Pascale Molinier, L’énigme de la femme active. Égoïsme, sexe et compassion. Paris, 

Payot, 2003, p. 48. 
3 Jacqui True, The Political Economy of Violence Against Women, New York, Oxford 
University Press, 2012, p. 39. 
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شـاه  ۱کرد.مراتبی میمرکزگرا و متمرکز همراه بود که مفهوم مردانگی را قویاً سـلسـله

چنان به پوشیدن لباس و پوتین نظامی ادامه های قزاق بود و همسر سابق گردانکه اف

با قدرت، می یک مردانگی در تلفیق  ظامی هژمون ـــازنده و معرف نوعی مدل ن داد، س

شد  سی و نیروی تولید مثل قوی بود. باید یادآور  دیکتاتوری و خشونت و با قدرت جن

 ه هفت تن از آنان پسر بودند. که رضاشاه چهار زن و یازده فرزند داشت ک

 ملت-سیاست لباس و ساخت دولت

شتر بیفتد، به مثابه مدرنمدرنیته بدن زن را عیان می تر کند و هرچه این اتفاق بی

سوب می صحبت بودن آن ملت مح سی  شتر در مورد تمایالت جن شود. و هر چه بی

شته میشود، آن فرهنگ، مدرن قدرت میان مردان و زنان شود. اما روابط نابرابر تر انگا

ـــر جهان، همچنان پابرجا باقی می ـــراس ـــاالر در س مانند. در چنین در جوامع پدرس

شرایطی، حجاب و کشف حجاب، دو روی یک سکه هستند، به طوری که اولی به نماد 

  ۲برداری از آن.شود و دومی به ابزاری برای بهرهابزاری برای کنترل جنسی تبدیل می

ی جدید به شـــناســـانهو تحمیل کدهای زیبایی ۱3۱۴ل کشـــف حجاب در ســـا

های اروپایی های ســنتی به نفع لباسی قدرت و ســودای کنار گذاشــتن لباسوســیله

برای زنان و مردان، با اهداف متفاوتی همراه بود. از یک سـو، هدف، ایجاد زنانگی نوین 

فضـــای مدنی  به ســـبک اروپایی، اما با زنانی مدرن و مطیع قدرت که به حضـــور در

صد  سنتی مردان از قدرت. او ق سوی دیگر، تابعیت مردانگی  شده بودند، و از  شویق  ت

سمی و نمادین آن سپردگی ج سر شهری( با هدف  ها به اوامر تغییر مدل بدنی زنان )

رهنگی ی بحاکمیت بود. اما برای اکثریت قریب به اتفاقِ زنان، نداشتن حجاب به مثابه

شرف شوهران، پدران و ن قلمداد میشاو از دست دادن  شد. ممنوعیت حجاب از نظر 

شرف و ناموس خانواده سنت، نگهبانان  ته ی اخشان بودند، به مثابهبرادرانی که طبق 

                                                      
۱ R. W. Connell, Gender and Power, Cambridge, Polity Press, 1987, p.83-188 ; 

« Masculinities and Globalization », in Men and Masculinities, vol. 1, n°3, 1998, p. 3-

23 

۲ Zillah Eisenstein, Against Empire. Feminisms, Racism, and the West, N.Y./London, 

Zed Books, 2004, p. 192. 
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سنتی و ارزشکردن آن شان از مردانگی  شجاعت و ها و تهی کردن هایی چون نجابت، 

ان شفاع از زنان محجبهشهامت بود. به این احساسات ناخوشایند، ضعف و ناتوانی در د

ضافه می سل به شد که مورد آزار و اذیت نیروهای نظامی قرار مینیز ا گرفتند که با تو

سر زنان در فضای عمومی می به این کارزار کشف حجاب،  ۱کشیدند.زور، حجاب را از 

سرکوب ست  سیا ساخت یک مدل مردانهگرانهنوعی  شد که به  ضافه  ی ی دیگر نیز ا

می یاری رساند. اسکان اجباری قبایل یا سیاست تخت قاپوی رضاشاه و هژمونیک نظا

گرایانی مانند محمد نهادند، حبس ملیسرکوب رهبران آنها که به اوامر شاه گردن نمی

ست وزیر آینده صدق، نخ ستایران، و همین یم ستطور کمونی سیالی سو هایی ها و 

ش شت یا قتل رو شاعر نظیر تقی ارانی که در زندان درگذ نفکرانی نظیر فرخی یزدی، 

رغم کشـــف حجاب که مردان را از انقالبی در زندان، نمونه هایی از آن هســـتند. علی

ـــنتی خود محروم می ـــاهی اقتدارگرایانه مردانگی س کرد، قدرت حکومت که در پادش

سنتی مرد را به عنوان تأمینمتجلی می ی نیازهای خانواده، کنترل کنندهشد، هویت 

شنفکران مدرنطور زنان حفظ میمنابع و همین درآمد و های گرا کهسالکرد. برای رو

شاه، الهام ضا سی همراهی مینخستین حکومت ر سیا  کردند وبخش بوده و با نخبگان 

صلی و نقش طبیعی  سئولیت اجتماعی ا سیتی را پذیرفته بودند، م روابط اجتماعی جن

ن باور داشتند که مشارکت سیاسی زنان چنیزنان، زایش و تربیت فرزندان بود. آنها هم

های ی جنبششدت، توسعهرضا شاه به ۲شان قرار دارد.های طبیعیدر تضاد با مشخصه

ـــتقل آن را محدود کرده بود. ظهور یک دولت مقتدر، زنان و فعالیت ها و مطالبات مس

نان منجر شـــد؛ انجمن مان ز به دولتی کردن گفت بتمرکزگرا و فراگیر،  نان  ا های ز

شان انگذارگرا ممنوع اعالم شدند و پایههای سوسیالیستی، کمونیستی و ملیگرایش

صلی، حزب توده پس از کناره 3به زندان افتادند. سی ا سیا شاه، دو حزب  ضا  گیری ر

شوروی( و جبهه سازمان)معادل احزاب کمونیست حامی  های زنان مخصوص ی ملی، 

                                                      
۱ Mansoureh Ettehadieh, « The Origins and Development of Women’s Movement in 

Iran: 1906-41 », in Lois Beck et Guity Neshat (dir.), Women in Iran. From 1800 to 

the Islamic Republic, Chicago, University of Illinois Press, 2004. 

۲ Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 

3 Parvin Paidar, Op cit. 
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ی متوســط، به خصــوص معلمان زن ان طبقهها میان زنبه خود را تأســیس کردند. آن

 ممنوع اعالم شدند.  ۱33۲بسیار فعال و تأثیرگذار بودند، اما پس از کودتای سال 

ضاد بودند،  سی که با دیکتاتوری در ت سیا سمی، مخالفان و زندانیان  در گفتمان ر

 .ناموســـی معادل بودوطنی و بیشـــدند که با انفعال و بیمدلی از مردانگی تعریف می

شاه ) ضا  ست۱3۲۹حتی پس از عزل ر سیا مدارانی که با این ( و خروج وی از ایران، 

ست الگوی هژمونیک نظامی هم صدقِ نخ شتند، مورد تحقیر قرار گرفتند. م خوانی ندا

ــونت و پایبندی۱33۰-۱33۲وزیر ) ــی و اش به ارزش( به خاطر رد خش های دموکراس

طعیت در مقایسـه با پدرش که نماد این محمدرضـا شـاه به دلیل کمبود مردانگی و قا

ی ی این مردان تحقیرشــده بودند. در واقع، محمدرضــا شــاه نمونهصــفات بود از زمره

سنتی نبود، اما از دید محافل طبقه صفات ی ممتاز، وی با هیچمردانگی از نوع  یک از 

 هو خصوصیات قدرت مطابقت نداشت. او برخالف پدرش، به جز در مراسم نظامی چکم

پا نمی با عناوینی چون به  ـــط نخبگان  ـــهبی»و « بارهزن»کرد و اغلب توس ، «عرض

ناتوان از تســلط بر خود و کنترل احســاســات و »، و «درایتکم»، «النفسضــعیف»

بارگی شاه و ضعف شد. شایعات فراوانی در مورد زن، توصیف می«اشتمایالت جنسی

شار خ شت. انت سابق و او در مقابل زنان زیبا وجود دا سداهلل علم، نخست وزیر  اطرات ا

وزیر دربار نیز، این تصور از شاه را تقویت کرد. عالوه بر این، خرافاتی بودن، ضعف او را 

کرد. سفرهای متعددش به مشهد، و حرم امام رضا و قم و حرم حضرت بیشتر برمال می

ی کرد که برخ کرد. شاه حتی ادعاپذیری او را بیش از پیش تشدید میمعصومه، آسیب

مده و از او محافظت می به خواب او آ مان  ما یاز خود از از ا به ن با این حرف،  ند و  کن

ـــدن اعتراف می ـــرف، به حمایت ش ـــاهزاده اش کرد. بر عکس او، خواهر دوقلویش، ش

ـــازمانی مصـــمم معروف بود. او هممردانگی و اراده دهی کودتای مرداد چنین در س

ی ســیاســی منتخب دموکراتیک، مشــارکت فعاالنه علیه مصــدق، نخســت وزیر ۱33۲

داشت. همانطور که بعدتر خواهیم دید، اشرف پهلوی، فمینیسم دولتی را نیز در دوران 

 کرد. حکومت برادرش رهبری می

ی زنان را به انحصار خود درآورده بود، منجر به ساخت یک دولت مدرن که مسئله

ی ملی شد. با وجود این، زنان در آن و توسعهی کلی مدرنیزاسیون ورود زنان به برنامه
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زمان، حقوق سیاسی خود را به دست نیاوردند و زنِ مادر بر زن شهروند کماکان ارجح 

 باقی ماند. 

  مدرنیته و حیا: سردرگمی زن نوین ایرانی

ساس دولتآلهمراه با ایده «  زن»ملت مدرن، -سازی از مردانگی به عنوان پایه و ا

رغم اینکه زن سازی شد. علیآلپاسدار اخالقیات عمومی و خصوصی ایدهنیز به عنوان 

صاص ی خانواده تعریف نمیفقط در محدوده شد، اما نقش اجتماعی منفعلی به او اخت

 داده شده بود. 

ساس دیدگاه ملی صیالت بر ا گرایانه، احترام و حقانیت اجتماعی مردان ملت با تح

. شدشان آزموده میبرای تربیت و آموزش فرزندان همسر یا دخترشان و قابلیت مردان

ـــانگر مردانگی بود. در  ـــد، هرچند در عمل، هنوز نش مفهوم ناموس نیز دچار تغییر ش

ـــاب می ـــامل کنترل امیال مقابل، آن چیزی که ناموس به حس آمد، دیگر نه تنها ش

ـــیالت آنها نیز بود. در دهه های  ـــی زنان بلکه نظارت بر تحص ، ۱3۱۰و  ۱3۰۰جنس

ـــوان وطن خواه فعاالن حقوق زنان که به حکومت نزدیک بودند، از جمله جمعیت نس

کردند که اگرچه اولویت زن نوین، ایران، همچنان برای ترویج این افق دید تالش می

چنین مادر و همســر مهربان بودن اســت، اما قبل از هرگونه مدیریت مدرن خانه و هم

سی، باید ابتدا خودش به سیا شارکت  تحصیل علوم پرداخته و آموزش ببیند، و یا از  م

ـــی زنان را برای آن ـــیاس ها احقاق کند. این انجمن که برای دولت بخواهد حقوق س

ی محترم اســکندری، حمایت از حقوق مدنی و اجتماعی زنان در تالش بود به وســیله

. تأسیس شد ۱3۰۱ی دخترانه در تهران، در سال روشنفکر و شاعر، مدیر یک مدرسه

، مســتوره افشــار ریاســت این انجمن را به ۱3۰3گذارش در ســال پس از مرگ بنیان

سوان وطن شر میخواه ایران نیز مجلهعهده گرفت. جمعیت ن  کرد.ای به همین نام منت

های هیئت نمایندگی فعاالن حقوق زنان ایران، از همین جمعیت، در دومین سخنرانی

ــرق که در آبان کنگره ــوان ش ــد با همان جهت ۱3۱۱ی نس گیری در تهران برگزار ش
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شابه های مسابق، مطالبات زنان را تساوی حقوق پرداختی با مردان در کار با شایستگی

  ۱و دسترسی به آموزش عالی اعالم کرد.

شاه عمدتاً انتظارات این فعاالن را با لغو دادگاه صالحات رضا های مذهبی در سال ا

کردند، و تسریع احکام ارث و طالق را صادر میتحت نظارت قضات روحانی که  ۱3۰۵

ســـوم دختران یک ۱3۱۰تحصـــیل دختران در شـــهرها، به طوری که در اواخر دهه 

کرد. عالوه بر این، دادند، برآورده میآموزان ابتدایی و متوســـطه را تشـــکیل میدانش

ای امکان دسترسی زنان به تحصیالت عالی )بر ۱3۱3تأسیس دانشگاه تهران در سال 

ها را اولین بار در ایران( و کار در برخی مشاغل به خصوص در آموزش و پرورش و اداره

 ای شدن آنان را تسهیل کرد. برای زنان فراهم کرد و حرفه

شید. قانون  سیتی درون خانواده را به چالش نک سبات جن صالحات، منا اما اجرای ا

ین اسالمی تدوین شد: انکار تصویب شد، عمدتاً بر اساس قوان ۱3۱۲مدنی که در سال 

شیعیان دوازده امامی که مدت آن از چند  زوجیت و چندهمسری و صیغه )مخصوص 

سال متغیر است( به قوت خود باقی ماندند و ازدواج بین یک زن مسلمان  ۹۹دقیقه تا 

ـــلمان هم ـــده بود. هدف حکومت، نه حذف کامل با یک مرد غیر مس چنان منع ش

ــیتی، نابرابری ــیالت و های جنس ــی قانونمند زنان دارای تحص ــترس ــهیل دس بلکه تس

وضوح با حیا و فرودستی به فضای عمومی جامعه بود. از این منظر، زنانگی به« مدرن»

شــوند، اما « مدرن»شــد که نســبت به مردان در هم آمیخته بود. از زنان خواســته می

صراً در نقش مادر بود و کهباقی بمانند و هم« باحیا» ستودنی  چنان منح شمند و  ارز

سی دلخواه مرد محسوب می شیء جن سنتی ازدواج، زن، نوعی  ساس مدل  شدند. بر ا

« زن گرفتن»ی فارسی برای ازدواج، شود. واژهی یک مرد گرفته میاست که به وسیله

ــاه مصــر، فاروق،  ــاه و خواهر پادش اســت. برای ملکه فوزیه، همســر اول محمدرضــاش

مجالت فمینیستی  ۲شد.موزش فرزندان خوب محسوب میترین مسئولیت زنان، آمهم

به رها کردن وظایف  ـــر  ـــیالت و فعال که البته حاض نان دارای تحص آن زمان را، ز
                                                      
۱ Ghassem Salami et Afsaneh Najmabadi (ed.), Nehzat-e nesvan-e charq (Le 

mouvement des femmes d’Orient), Téhéran, Shirazeh, 2005, p. 111. 

۲ Firoozeh Kashani-Sabet, Conceiving Citizens. Women and the Politics of 

Motherhood in Iran, Op. cit. 
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کردند. شـــمس الملوک مفصـــاحب، اولین زنی که خانوادگی خود نبودند، منتشـــر می

 ،ی دکترای ادبیات فارســی گرفته بود و چند ســال بعد به مجلس ســنا راه یافتدرجه

خانوادگی خود را مهم ندگی  فهز یت تر از حر ـــدنش را از آموزش و ترب مادر ش اش و 

  ۱کرد.ناپذیر تلقی میجدایی

طه ـــل ـــل س حدود بود. اص حانی م مات رو قا به م نه  مان و  حاک به  نه  ی مردان 

طلب ژاکوبن و روشــنفکران ضــد مذهبی نیز به همین اصــل باور فکران اصــالحروشــن

سئولیت اج شتند که م صلی و نقش طبیعی زنان ایرانی، تولید مثل و تربیت دا تماعی ا

شنفکران، ست. به باور این رو سیار حساس و قابل اغفال  ۲کودکان ا زنان به طور ذاتی ب

ــادگی خود محافظت میبودند و می ــت از عفت و س ــور کردند. آنها همبایس چنین تص

با  مغایر است و بنابراینهای طبیعی آنها کردند که مشارکت سیاسی زنان با ویژگیمی

ست آن سی به زنان که فعاالن فمینی سیا کردند، مخالف ها را مطالبه میاعطای حقوق 

 بودند. 

از خالل اصالحات ارضی  ۱3۴۱زنان در نهایت حق رأی و انتخاب شدن را در سال 

ست آوردند. به موازات این حق، زنان جوان مجرد ملزم به خدمت  شاه به د ضا  محمدر

ــت و یا خدمات نظامی در ارت ــپاه دانش یا بهداش ــامل خدمت در س ــدند که ش ش ش

سی به زنان موجب هراس میان روحانیت، از جمله آیتمی سیا اهلل شد. اعطای حقوق 

سال  صه ۱3۵۷خمینی، رهبر انقالب  شد. با این حال، عر ست همایران  سیا چنان ی 

زنان )و مردان( در  یقفل شـــده باقی مانده بود و این حقوق به مشـــارکت گســـترده

 ی سیاست منجر نشد. عرصه

ی های دههبه تصویب رسید و در سال ۱3۴6قانون حمایت از خانواده که در سال 

شد، نمونه ۱3۵۰ صالح  ست. این ا ست ا ی نوع جدیدی از زنان مدرن اما باحیا و فرود

نی بر تمراتبی مبی ســـنتی با ســـلســـلهتدریج تغییراتی در خانوادهچنین بهقانون هم

                                                      
۱ Interview pour le magazine Alam-e Zanan publié en 1943, in Firoozeh Kashani-

Sabet, Op cit., p. 145. 
۲ Tels Ahmad Kasravi (assassiné en 1945 par les Fadaiyan Eslam, un groupe 

fondamentaliste), Hassan Taqizadeh ou Mohamad-Ali Jamalzadeh. Voir Parvin 

Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran, Op. cit., p. 114-

115. 
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ی مردان جانبهخصوص حق یکجنسیت و سن ایجاد کرد. قانون حمایت از خانواده به

ــن قانونی برای ازدواج دختران را از  ــری را محدود و حداقل س برای طالق و چندهمس

سپس به  ۱۵سال به  ۱3 ضد  ۱۸سال و  سال افزایش داد. اگر چه این قانون جدید 

قانونی و اجتماعی دین را را از میان نبرد، و قوانین اوامر مذهبی بود، اما دولت کارکرد 

نزدیک به مدل اسالمی باقی ماندند. نفی زوجه به دست مرد لغو شد و طالق، مشمول 

ی همسر اول وابسته شد و حق قوانینی شد، اما چند همسری لغو نشد، بلکه به اجازه

سلمان سلمان با مرد غیر م هم به قوت خویش  ازدواج موقت یا ممنوعیت ازدواج زن م

ست آوردند،  ضانت فرزندان را پس از طالق به د باقی ماند. اگرچه زنان حق طالق و ح

قانون ارث نیز بر  ند.  باقی ما قانونی فرزندان، از آن پدر و پدربزرگ پدری  ما اختیار  ا

ــهم مرد را به ارث  ــالمی به قوت خودش باقی ماند )زن نیمی از س ــاس قوانین اس اس

ـــتن اجازهبر این، زنان هم برد(. عالوهمی ـــوهر برای خروج از چنان ملزم به داش ی ش

 کشور بودند. 

تأســیس  ۱3۴۵فمینیســم دولتی به نمایندگی ســازمان زنان ایران )که در ســال 

شد(، به ریاست شاهزاده اشرف پهلوی، فعاالنه در ساخت مدل زن جدید ایرانی که هم 

شک این فمینیسم تغییرات مهمی را بود و هم حیا داشت، مشارکت کرد. بی« مدرن»

قاق حقوق  فت در اح ـــر مدنی، پیش ند بهبود قوانین  مان جاد کرده بود،  در قوانین ای

سهمیه ستقرار  ستمزدی و یا ا شجویان اجتماعی، کاهش تفاوت د ای برای پذیرش دان

ـــته ـــســـات آموزش عالی. با این حال، اهداف و دختر در رش های فنی و فناوری مؤس

شده از باال میهای زفعالیت سال  سته به اوامر ار سیج آنها علیه نان را واب کرد و مانع ب

ــادی، اجتماعی یا نابرابری میان زنان و مردان که در تمام حوزه ــی، اقتص ــیاس های س

عه جام ـــت، بود. تحوالت  مه داش فاوتمدنی ادا یت ت جب تقو یان ی ایران مو های م

ی خاص خود و شــکل دادن به هاهای مختلف زنان شــهری که به ســاخت هویتگروه

ندی فاوتی میپیکرب لههای مت ند، شــــد. در مح ند در پرداخت مدرن و ثروتم های 

ــهرها، زنان اغلب بیکالن ــاً های غربی و اکثراً تحصــیلحجاب و با لباسش کرده و بعض

شغل بودند، اما در محله صطالحاً بازاری(، اکثر های طبقهدارای  سنتی )ا سط  ی متو

سر ز خانه خارج میتر ازنان کم ست به  شیعه ا شکی که نماد فرهنگ  شدند و چادر م
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داشــتند. زنان محالت پایین شــهر نیز اکثراً محجبه بودند، اما نســبت به زنان بازاری، 

 کردند. چادرهایی با رنگ و کیفیت متفاوت به سر می

 سازی ملت جنسی

 ت ملت، زنان بیشملت دارای ماهیتی جنسیتی است و البته جنسی. اگر در تصورا

ـــت که تعریف زنانگی با باروری  از هر چیز، مادرانی پاک و مهربانند، به این دلیل اس

شت  سرنو سران ملت( و مردان هم گریزی از  صوص برای زایاندن پ ست )به خ همراه ا

ند. مســئولیت زنان به عنوان پایه و اســاس کننده نداشــتهگرایانه و تولیدمثلدگرجنس

های مادران و همســران، خدمت به دولت از طریق خدمت به خانوادهجامعه در جایگاه 

ست. از آنجا که هدف ازدواج  سر برای خدمت به دولت بوده ا خود، و تربیت فرزندان پ

سرزنش میتولید مثل تلقی می شود. در فرهنگ عامه، به زوج شود، زوج بدون فرزند 

 گفتند. چنین نگرشی بهمی« تهسوخچشم»و به زن نابارور « چراغ خانه کور»فرزند بی

 :نمودتر میخصوص در مناطق روستایی بسیار قوی

صبرانه منتظر خبر بارداری او هستند، آنچه پس از ازدواج، اطرافیان زن بی

دختر  کند. پدر،اش و خانواده شــوهرش عزیز میکه او را نزد شــوهر، خانواده

ست تا بتواند تولید مث شوهری داده ا ل کند و اگر دخترش نتواند جوانش را به 

 اش بهشود، شوهر دختر عالقهاعتبار میسرعت فرزنددار شود، اوست که بیبه

ست می شهدختر را از د سر دوم دار میدهد و قرارداد ازدواج را خد بیند و هم

خاذ می کان میخات ند. کود گه هایی تلقی میک نه ن خا که زن را در  ند  شـــد

ا را برای حفظ موقعیت خود در منزل و ممانعت از دارند، و زنان این پیوندهمی

  ۱کردند.طرد به دست مرد حفظ می

ستجوی تقویت اندازه و احترام  سران، مرد در ج صوص پ از طریق کودکان و به خ

 خانواده بود. موقعیت اجتماعی زن نیز به وضوح با پسرانش مرتبط بود. 

ته باشــد تا از این طریق او )زن( از پســرش انتظار دارد تا به او قویاً دلبســ

ـــوهر در خانواده مقاومت کرده و تعادل قدرت ایجاد  بتواند در مقابل برتری ش

                                                      
۱ Paul Vieille et Morteza Kotobi, « Familles et unions de familles en Iran », Cahiers 

internationaux de sociologie, nouvelle série, n°41, juillet-décembre 1966, p. 93-104. 
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ـــت چنین، او در جامعهکند. این ـــاالر، مقام و قدرت خاصـــی به دس ی مردس

  ۱آورد.می

 

ملکه فرح دیبا، همســر ســوم محمدرضــاشــاه، که ازدواج و موقعیت خود را با تولد 

ی بارز این مسئله است. خود شاه تثبیت کرد، نمونه ۱33۹بان اولین پسرش رضا در آ

سر دومش، ثریا،  شت، و به خاطر نازا بودن هم که از اولین ازدواجش تنها یک دختر دا

شد، نمونهعلی شت، ناچار به ترکش  شقی که به او دا ی دیگری از اهمیت فرزند رغم ع

سر محسوب می شاه عاری از مردانگی  شود. تولد یک وارث تاج و تخت، در حالیپ که 

 گوید:شد، به شایعاتی نیز دامن زد. فرح دیبا در این باره میتصور می

ست توانشایعات این بودند که شاه پدر این کودک نبود، چرا که او اصالً نمی»

ــع بچه ــتان بزرگ در جنوب تهران  وض ــود. یا این که من در یک بیمارس دار ش

ـــر عوض میحمل کرده، و دختری که به دنیا  آوردم را در خفا با یک نوزاد پس

  ۲«کنیم.

بر خالف این شایعات، زوج سلطنتی دارای چهار فرزند شدند )دو پسر و دو دختر( 

ی باروری ملکه و تعداد فرزندان مطلوب در کشـــور در زمانی بود که دهندهکه نشـــان

ولید ن، قابلیت تمتوسط تعداد کودکان برای هر زن تقریباً هشت کودک بود. با وجود ای

مثل شــاه به حســاب مردانگی او گذاشــته نشــد و در انظار عمومی همچنان مردی 

سته میضعیف یر اش، از مادر تأثشد که بیش از حد، در کودکیالنفس و خرافاتی نگری

ــور خروج او از ایران طی رویدادهای انقالبی بهمن  ــت. وقایع انقالبی در کش گرفته اس

                                                      
۱ Paul Vieille, « Iranian Women in Family Alliance and Sexual Politics », in Lois 

Beck et Nikki Keddie (dir.), Women in the Muslim World, Cambridge, Mass., Harvard 

University Press, 1978, p. 451-472, p. 470. 
۲ Firoozeh Kashani-Sabet, Op cit; p. 190 
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ها به او، تصمیمی که انتقال قدرت به لی رغم وفاداری ژنرالطرفی ارتش عو بی ۱3۵۷

  ۱گرایان را تسهیل کرد، تنها موجب تقویت این دیدگاه نسبت به شاه شد.اسالم

 

کرده و فعال و در عین حال مادری مهربان را به تصویر ی زنی تحصیلملکه، چهره

، بر اساس مدل غربی، ۱33۹کشید. بالفاصله پس از تولد وارث تاج و تخت در سال می

سامبر ) سبت  ۲۵شانزدهم د سازمان زنان ایران نیز این منا شد.  آذر(، روز مادر نامیده 

شن می سبت، بورسرا ج صیلی به کودکان و به مادران گرفت و به همین منا های تح

کرد. رژیم پادشــاهی پهلوی و رژیم جمهوری اســالمی، هر دو منتخب، مدال اهدا می

ــتاند تالش کرده ــیاس ــت، کار، و حقوق اجتماعی( تا از طریق س های عمومی )بهداش

ـــال تولید مثل زنان و مردان را تنظیم و برنامه ـــاه در س ، برای ۱3۴6ریزی کنند. ش

های تنظیم خانواده در ایران را داد. کنترل میزان رشــد جمعیت، دســتور ورود برنامه

 کلی، رفتارهاینظیم خانواده بهریزی و تتحوالت اجتماعی مرتبط با کارزارهای برنامه

ـــهری تغییر دادند، اما ایران  ـــور را به خصـــوص در مناطق ش جمعیتی اجتماعی کش

ستایی هم سال  ۵3چنان اکثریت جمعیت )رو شکیل ۱3۵۵درصد از جمعیت در  ( را ت

هاجر می هار میلیون م حال، چ با این  فت.  پذیر داد و کمتر این تغییرات را در خود 

ستایی که در ح شهرهای بزرگ در دههومهرو سکنی گزیدند،  ۱3۵۰و  ۱3۴۰های ی 

های رفتار شــهروندان شــهری در تنظیم خانواده را اتخاذ کردند. میانگین ســنی ازدواج

رسیده  ۱3۸۹در سال  ۲۴و سپس به  ۱3۵۴در  ۱۹.۷به  ۱3۴۵از سال  ۱۸.۴زنان از 

و  ۱3۵۴در  ۷.۲به ۱3۴۵در  ۷.۹اســـت. میانگین تعداد فرزندان نیز به ازای هر زن از 

  ۲رسیده است. ۱3۸۹در  ۲به 

  زنانگی انقالبی و مسلمان

                                                      
۱ Abbas Milani, The Shah, New York, Palgrave Macmillan, 2012. 
۲ Jean-Pierre Digard, Bernard Hourcade et Yann Richard, L’Iran au XXe siècle, 

nouvelle édition, Paris, Fayard, 2007, p. 338 ; Azadeh Kian, L’Iran : un mouvement 

sans révolution ? La vague verte face au pouvoir mercanto-militariste, Paris, 

Michalon, 2011, p. 63. 
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کرد برای گونه که رژیم ســلطنتی مطرح میشــده و باحیا آنمدل زن مدرن، غربی

ـــیلزنان جوان  ـــنتی و مذهبی که در دههی خانوادهکردهتحص و  ۱3۴۰های های س

شتند، مناسب نبود. هزاران نفر از گ، به دنبال یک مدل زن مذهبی اما مدرن می۱3۵۰

، ۱3۵۰و  ۱3۴6های ها به تعالیم علی شریعتی تمایل پیدا کرده بودند که بین سالآن

کرد. ی ارشــاد، یک نهاد مذهبی در شــمال پایتخت، عموماً ســخنرانی میدر حســینیه

شناسی در ی جامعه(، روشنفکری دینی بود که از رشته۱3۵6شریعتی )فوت به سال 

التحصیل شده بود و اسالمی مدرن و سیاسی را تعریف کرده بود. هدف او، نسه فارغفرا

شی بود که به تقبیح غربی یک بدیل دینی با باور رهاییارائه ستبخ سیا های زدگی 

شاه نیز می شت فرهنگی  پرداخت و به پیروی از فرانتس فانون، از نظر فرهنگی به بازگ

شت. او هم شتن باور دا صور چنیبه خوی صار دین میان روحانیون بود و ق ن مخالف انح

  ۱انداخت.بیگانگی جوانان با اسالم را به گردن آنان می

 یکردهکه میان زنان مذهبی تحصــیل« فاطمه فاطمه اســت»شــریعتی در کتاب 

ــیعه را از طریق رویکرد  ــیار پیدا کرده بود، مدل متداول زن ش ــهری، محبوبیت بس ش

طور ختر پیامبر اســالم و همســر حضــرت علی( و همینانقالبی شــخصــیت فاطمه )د

سازی می ضیلت آنان تأکید زینب، دختر فاطمه باز کرد. او در عین حال که بر تقوا و ف

شجاعت و ارادهمی سیعدالتی و فعالیتشان، و مبارزه با بیکرد، برای  سیا شان های 

  ۲شد.علیه ظلم و ستم نیز ارج قائل می

 :ی حقوق زنانان کنشگر در حوزهی یک زن مسلمبه گفته

های او، ما با شــریعتی کوشــید تا در ســنن تجدید نظر کند. طبق آموزه

ـــتی تلقی میرا نوعی بتزیارت مخالف بودیم و آن کردیم. برای ما، دعا پرس

ی مبارزه بود. در دوران دبیرســتان، من یک روســری کوچک به ســر وســیله

                                                      
۱ Hamid Dabashi, Theology of Discontent. The Ideological Foundation of the Islamic 

Revolution in Iran, New York, New York University Press, 1993, p. 102-144 ; Ali 

Rahnema, An Islamic Utopian. A Political Biography of Ali Shari’ati, London, I. B. 

Tauris, 2000. 
۲ Ali Shari’ati, Red Shi’ism (Le chiisme rouge), traduit du persan en anglais par Habib 

Shirazi, Téhéran, Fondation Shari’ati, 1979, pp. 11-12 et Fatemeh Fatemeh Ast, 

Téhéran, 1976. 
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ـــلوارممی ـــیدم. بعدتر، با چادر در می کردم و پیراهن کوتاهی روی ش پوش

جنبش انقالبی شـــرکت کردم. اما هدفم پوشـــاندن ســـر و بدن نبود. مانند 

یابی به بســـیاری از زنان دیگر، حجاب را به عنوان نماد مبارزه برای دســـت

  ۱پوشیدم.ای دارای عدالت میجامعه

دان برتری مرتفسیر نوین شریعتی از دین، نه روابط قدرت میان مردان و زنان و نه 

رد، کای را که شریعتی ترویج میکشید. زنان مذهبی شهری، مدل زنانهرا به چالش می

اهلل خمینی نیز با این تصویر در خود نهادینه کردند. آیت ۱3۵۷برای شرکت در انقالب 

شد و تحت تأثیر فعالیت ستا  سلمان هم را سیونی زنان جوان جدید از زن م های اپوزی

ها که اغلب دانشجو یا قرار گرفت. بسیاری از آن ۱3۵۰کوالر در دهه کرده و ستحصیل

ند و ی مسلحانه پیوستمعلمان دبیرستان بودند در مقابله با رژیم شاهنشاهی به مبارزه

تقریباً همه آنها در زندان اعدام شــدند و یا درگیری با نیروهای امنیتی کشــته شــدند. 

دهد که مشــارکت زنان، اغلب نجف نشــان میاهلل خمینی از تبعیدش در اظهارات آیت

سیاری بر رهبر آیندهسکوالر و چپ در فعالیت که  ی انقالبهای ضد حکومتی، تاثیر ب

 دید، گذاشت. زنان را بیشتر از هر چیز، مادر و همسر می

 

  ملت اسالمی-جنسیت دولت

ه نکی زنان شــهری که در نارضــایتی عمومی با دیگران شــریک بودند، بدون آتوده

ـــرکت کردند. آیت ۱3۵6-۱3۵۷مطالبات خاص زنان را مطرح کنند، در انقالب  اهلل ش

ی بازیگران اجتماعی و ســیاســی، در هنگام ی  نقش زنان به مثابهخمینی با مشــاهده

شدن  ضع قبلی خود علیه اعطای حق انتخاب کردن و انتخاب  سه، از مو تبعید در فران

و به آن مشروعیت مذهبی نیز بخشید و حقوق نشینی کرد به زنان به دست شاه عقب

 :ی اسالمی تعیین کردناپذیر طرح جامعهسیاسی زنان را جزو جدایی

                                                      

 ۱3۷3تیرماه  ۲۱ناشناس، مصاحبه در تهران به تاریخ ۱ 
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ــالم، مردان و زنان با هم برابرند. برخی از احکام به  ــاس تعالیم اس بر اس

صاص دارند. اما این به معنی برتری یکی بر  زنان و برخی دیگر به مردان اخت

  ۱دیگری نیست.

س  ستند. برخی از احکام به مردان و برخی در ا الم، مردان و زنان برابر ه

 دیگر به زنان اختصاص دارد. اما این به معنی برتری یکی بر دیگری نیست. 

ـــاحبه ی موقعیت زنان تحت ای دربارهیک ماه پیش از پیروزی انقالب نیز در مص

 :حکومت اسالمی گفت

ـــادی آنما با آموزش زنان مخالفتی نداریم. مخالف  ها هم فعالیت اقتص

ــفر مخالفت نمی ــتیم. ما با حق زن برای س کنیم. ما به آزادی زن مانند نیس

آزادی مرد، احترام میگــذاریم. مطلقــاً هیچ تفــاوتی بین زن و مرد وجود 

شد، اما مجبور به  …ندارد شته با سالم، زن باید حجاب دا ساس تعالیم ا بر ا

وشــشــی که نوعی حجاب باشــد را تواند هر پپوشــیدن چادر نیســت. او می

  ۲انتخاب کند.

این سخنان خیال برخی انقالبیون سکوالر را آسوده کرد و برخی از آنان پذیرفتند 

 که با حجاب در تظاهرات حاضر شوند تا وحدت انقالبی خود را نشان دهند. 

سیتی آن ها به این ترتیب، حجاب که اغلب به عنوان ابزار انزوای زنان و جدایی جن

ستی صلی فرود سوب میو یا نماد ا شد. شان مح شد، به نماد مقاومت و مبارزه بدل 

ی عمومی جامعه شدند و در عرصهها را پوشانده بود شکوفا میهایی که حجاب آنبدن

ــدند. اما، آیتپدیدار می هایش عمل نکرد. پس از انقالب، دولت، اهلل خمینی به وعدهش

کارانه حقوق زنان و قانون خانواده مدل اسالمی محافظهقانون حمایت خانواده را با یک 

های مهمی در حق طالق و نگهداری از کودکان برای مادران جایگزین کرد: محدودیت

گرفته در نظر گرفته شــد، و حداقل ســن ازدواج و ســن مســئولیت کیفری برای طالق

سران به  ۹دختران به  شد )که به ترت ۱۵سال و برای پ و  ۱3یب به سال کاهش داده 

                                                      

 6۰، ص. ۴نور، جلد  اهلل خمینی، صحیفهروح۱ 

 همان ۲ 
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سال  ۱۷ شد( و هم ۱3۸۰در  شده و افزایش داده  ضاوت محروم  شغل ق چنین زنان از 

 حجاب هم اجباری شد. 

ین چنی بنای رژیم اسالمی و هماندکی بعد از پیروزی انقالب، حجاب، اولین نشانه

ی صــاحبان جدید قدرت، حجاب، نماد خون ضــامن آن، امری اجباری شــد. به عقیده

افتخار ملت شــیعه اســت که حکومت، ادعای حفاظت از آن را داشــت و  پاک شــهدا و

شعارها و جلوه شوندما خون ندادیم که زنان برهنه )بی»هایی چون دارد.  یا « حجاب( 

ـــت» ـــرف توس جدید «خواهرم، حجاب تو، ش حاکی از ادغام حجاب در حکومت   ،

سالم سی این ا سیا د شمنعکس می در گفتمان حکومت« سازیپاک»گرایان بود. بعد 

صومین»و « پاکان»که نیاز به اطاعت مطلق از قدرت  شان می« نمایندگان مع . دادرا ن

هزاران تن از زنان شاغل که حاضر به گردن نهادن به مقررات اسالمی نشدند، اخراج یا 

مجبور به بازنشستگی زودرس شدند، و بسیاری نیز، راه تبعید را در پیش گرفتند. این 

گرا را که مردانگی خود را گرا، خیال مردان اســالمی اســالمنگی محجبهمدل جدید زنا

 بازیافته بودند، راحت کرده بود. 

 عراق و ساخت و بازساخت جنسیت-جنگ ایران

به ۱3۵۹-۱36۷عراق )-در طول جنگ ایران ـــت اعزام  نان داوطلب درخواس (، ز

شتند. آیتجبهه سخ داد که زنان دهای جنگ را دا سالم اهلل خمینی پا ر زمان پیامبر ا

 ها، مراقبت از مجروحان بود. به جنگ رفتند، اما نقش آن

ـــالم ـــان در مند، بنابراین از طریق فعالیتگرای دغدغهاین زنان اس های متعددش

شهدا و یا دوخت ، از جمله مراقبت از مجروحان، کمک به خانواده«جهاد دفاعی» های 

ـــلباس ـــرکت کردند. اگرچه مرض یه حدیدچی دباغ، یکی از نزدیکان های نظامی، ش

مایندهآیت ـــپاه ی آیندهاهلل خمینی، و یکی از محافظان او و ن ی مجلس، فرمانده س

ــد تا جان خود را برای  ــته نش ــد، اما از زنان خواس ــداران در غرب ایران ش ملت »پاس

سالمی سالمی را با « ا ستگی خود به جمهوری ا شد تا دلب سته  فدا کنند. از آنها خوا

ـــارکت در جهاد نفس رش نقشپذی ـــیتی به نمایش بگذارند. زنان برای مش های جنس

ــی که همه ی مؤمنان باید از طریق تقوا، )جنگی مقدس علیه خودخواهی(، یعنی تالش

ــت  ــق و فجور انجام دهند تا به اوج کمال دس ــت، معنویت فردی و مبارزه با فس ریاض



 

 
 

 آزاده کیان 217

ـــوادی نیز بود، و به همین دلیل، یابند. از آنجا که جهاد نفس، جهاد علیه فقر و بی س

ـــت که با مبارزه با این دو معضـــل، تالش حاکمیت از زنان متدین و متعهد می خواس

ساس کنند تا جامعه صل جهاد نفس بود که بر ا شود. در ادامه، همین ا سالمی بنا  ای ا

ـــویق می ـــالمی، زنان )مجرد یا بیوه( را تش کرد تا با معلوالن و زخمیان آن، دولت اس

سته می ستا، از مادران نیز خوا سران جنگی ازدواج کنند. در همین را شد تا با اعزام پ

( ۱3۵۹-۱36۱ها )های عراقیو کشور در برابر حمله« شیعه»خود برای دفاع از اسالم 

اهلل خمینی، با ســودای های جنگی موافقت کنند. در همین زمان بود که آیتبه جبهه

راق، به خصوص نجف و کربال و گسترش قدرتش، تسخیر شهرهای مقدس شیعه در ع

 بس صدام حسین را رد کرد. پیشنهاد آتش

 بدن زنان در خدمت دولت اسالمی

ـــد باالی نرخ جمعیت ) ـــد( در دهه 3.۹رش و کمبود امکانات برای  ۱36۰ی درص

برآورده کردن نیازهای این نسل که تحت حکومت اسالمی متولد شده بودند، دولت را 

ر ها دی زمانی یکی از باالترینالش برای کاهش نرخ موالید که در آن دورهمجبور به ت

گرای اســالم، نظر علما و منزلتی بود که جهان بود، کرد و این به رغم ســنت تولیدمثل

سنتی ایران به همراه می ستایی و  ست تنظیم تعدد فرزندان در فرهنگ رو سیا آورد. 

سال  شد و برنامه ۱36۸خانواده در  ستردهریزی  شور به راه کارزار گ سر ک سرا ای در 

ــویق کند که تعداد فرزندانافتاد تا زوج ــان را به دو کودک محدود های جوان را تش ش

ـــد که کمک ـــویب ش ـــازند. قانونی با هدف تقویت کنترل موالید تص های دولت به س

شود.های پرجمعیت کمخانواده سه فرزند اعطا ن ست ۱درآمد دیگر به بیش از  سیا  این 

«  تهای بهداشخانه»در مناطق روستایی نیز به کار گرفته شد و مراکز بهداشتی به نام 

ی تنظیم خانواده و واکســیناســیون تأســیس شــدند و بهیاران محلی برای انجام برنامه

ـــتاییان آموزش دیدند و هم ـــالمت روس ـــیاری از زنان کودکان و بهبود س چنین بس

ی بهداشــت عمومی و آموزش زنان اقشــار کرده داوطلب شــدند که در زمینهتحصــیل

                                                      
۱ Azadeh Kian, « Gender and Jihad in Iran and Afghanistan », in Suad Joseph (dir.), 

Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Leiden, Brill, vol. 2, 2004, pp. 325-

326 
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های مدرن ضــد بارداری آشــنا کرده و فرودســت جامعه فعالیت کنند تا آنها را با روش

شویق شهرنشان کنند تا باروری خود را کنترل کنند. ایران، تبدیل به جامعهت شین ای 

ست )امروزه،  شهرها زندگی میدرصد ایرانی ۷۵شده ا شکنند( و همها در  کاف چنین 

کودک »چنین زنان، شــعار بین مناطق روســتایی و شــهری کاهش یافته اســت، و این

را به سادگی درونی کردند. البته واضح است که بحران اقتصادی و « کمتر، زندگی بهتر

شدن زنان نیز در کاهش تعداد فرزندانگران بودن هزینه سوادتر   شانهای زندگی و با

 بسیار مؤثر بوده است. 

ما رهبر تاریخ  ا مدرن را در  تار جمعیتی  ـــالمی، این رف  3۰کنونی جمهوری اس

 ۱3۸۸ی تشویق به تولید مثل خود در اسفند سال ، با تکرار اعالمیه۱3۹3اردیبهشت 

ـــدن جمعیت  ـــؤال برد و اعالم کرد که هدف حاکمیت، دو برابر ش میلیونی  ۸۰زیر س

سال  ۲۵رصدشان زیر د ۴۴کنند و ها در شهرها زندگی میدرصد آن ۷۲کشوری که 

ی تنظیم خانواده را که سن دارند، است. در پی این فرمان، دولت موظف شد که برنامه

شد جمعیت را که به  ۱.۸نرخ باروری را به  صد و نرخ ر سانده بود، لغو  ۱.۲در صد ر در

ضد بارداری در درمانگاه سایل  شرایط، زنان کند. توزیع رایگان و شد و این  ها ممنوع 

ــته مواجه کرد. عقیمفقیر را  ــازی داوطلبانهبا خطر بارداری ناخواس ی زنان و مردان س

، رهبر ۱3۹۵جرم تلقی شد و برای پزشکان خاطی حکم زندان تعیین شد. در شهریور 

فرمانی صــادر کرد که بر حســب آن، زنان پیش از هر چیز مادر و همســرند و موظفند 

ن، قانون اساسی جمهوری اسالمی را نیز تعداد فرزندان خود را افزایش دهند. این فرما

ـــادی و نقض می ـــاس آن، نقش زنان به عنوان عامالن اجتماعی، اقتص کند که بر اس

 سیاسی، نقشی است فراتر از نقش مادری و به رسمیت شناخته شده است. 

  ی مردانه، فقر زنانهسکسوالیته

سی غیربارورانه ست و وجه میی مردان را مدر حکومت قبلی، دولت، امیال جن دان

سپس، سعی می سوی مشخص هدایت کند: از طریق ازدواج موقت و  کرد آن را به دو 

ی روسپیانی بود که اغلب زنان فقیر شهرستانی و با تأسیس شهر نو در تهران که محله

شونت ستایی خ ستمای بودند که بدندیدهرو شان را در خدمت مردانی قرار دیدههای 

ها نیز راه به فضاهای مملو از رفاه نداشتند. کاوه گلستان )عکاسی دادند که خود آنمی
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از زندگی روزمره و  ۱3۵۵تا  ۱3۵3های درگذشــت(، بین ســال ۱3۸۲که در ســال 

 :کرد. وی در این باره گفته بودبختی این روسپیان عکاسی میتیره

صورتمی سیلی بر  شان دهم که مانند  صاویری ن شما ت تان خواهم به 

ـــما را بر هم خواهد زد. میفرود خو تان را از توانید رویاهد آمد و آرامش ش

ما نمیآن ید، ا هان کن قاتالن پن ند  مان یت خود را  ید، و هو ید ها بگردان توان

 تواند. کس نمیحقیقت را انکار کنید. هیچ

ست ملت غرب ستند که به د شتی ه سرنو صاویر، گویای  سرمایه دار و این ت زده، 

شـــان به ابزاری برای اســـتثمار از طریقی غیر از مادری، به ی که بدنمدرن، برای زنان

ــپیان به مردان جوان ایرانی،  ــت. عالوه بر این، این روس ــده اس ــناخته ش ــمیت ش رس

ـــی نیز میآموزش ما آنهای جنس ند. ا به گروهدا های اجتماعی مرفه تعلق هایی که 

شتند، خدمتکاران جوان اغلب روستایی، یا روسپی های شمال شهر را در ابارههای کدا

شتند. به این ترتیب، هنگام ازدواج، تجربه سی، بی آنها در رابطهتملک خود دا ه ی جن

سلطهرابطه ست و تحت  شن با زنان فرود شده بود که مرد در آن ی گاه خ ای محدود 

ی زن و مرد پیش از ازدواج، مناسبات ی رابطهغالب و حاکم بوده است. این نوع تجربه

 کرد. ت را به ضرر زن تقویت میقدر

ــهر نو مورد حمله، بدن۱3۵۷پس از انقالب  ــپیان ش ی انبوهی از مردان های روس

هایی از شهر نو ها بودند( و محلهقرار گرفت )چه بسا که این مردان، مشتریان سابق آن

شد. چندین زن در این آتش سوختند و برخی به سوزیبه آتش کشیده  ها، زنده زنده 

 ملتی که تحت-رسیدند یا بازداشت و اعدام شدند. و چنین بود که قدرت از دولت قتل

سلطه-ی مردان فارس بود، به دولتسلطه شد، اما ملتی تحت  شیعه منتقل  ی مردان 

شد و رغم مجازاتپس از انقالب و علی ضع  ساد و هایی که با هدف مبارزه با فحشا و ف

فحشا به دلیل نبود و یا عدم  یدید، پدیدهها به دست رژیم جبه رسمیت نشناختن آن

 :کارکرد نهادهای اجتماعی شکل دیگری به خود گرفت

ــان بیوه-از جملــه در دوران جنــگ ایران ای کــه عراق، برخی از زن

شان شان را از دست داده بودند و مسئولیت تأمین نیازهای خانوادههمسران
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شتند، چاره سپیگری پیدرا به عهده دا ا نکردند. اما هر بار که ما ای به جز رو

شاره می کردیم، مسئوالن حکومت ما به این مشکالت و معضالت اجتماعی ا

 ۱کردند.ی جنگ خاموش میرا به بهانه

ـــال ـــت و پس از آن س ـــته افزایش یافته اس ـــپیان به طور پیوس ها، تعداد روس

ـــه ـــتریان خود خدمات ارائه میخانهفاحش راً میان ای که اخیدهند. مطالعهها به مش

ها دهد که سن میانگین آنای آماری از روسپیان در تهران انجام شده، نشان مینمونه

ست؛  3۸ صد آن ۱۴سال ا صیالت عالی دارند، در شان کارگران فقیر  ۲۰ها تح صد در

  ۲شان نیز هستند.درصدشان بیکارند، اما مسئول تأمین نیازهای خانواده ۸۰هستند و 

 ی مسعوددر ایران از جمله مستند فقر و فحشا )ساختهدر مستندهای تولید شده 

سینماگر محافظه سران ده نمکی،  سیاری از مادران بیوه و زنانی که هم کار افراطی(، ب

به تن چار  نا ند،  کار دار ناتوان از  یا  یاد  به اعت خارج مبتال  خت م ـــی برای پردا فروش

ـــمی، خانواده ـــتند. این واقعیت اجتماعی، گفتمان رس ـــان هس را که از مادران، هاش

ساخته و مهم سری برمیترین وظیفهموجودات مقدس  شمارد، ی زنان را مادری و هم

 از معنا تهی کرده است. 

 گیرینتیجه

شده و برآمده کرده، فارس، غربیآل، زنی تحصیلدر زمان حکومت پهلوی، زن ایده

نان فروتن و چهای جدیدش، همی متوسط شهری بود. اما برخالف شایستگیاز طبقه

ـــلطه ـــاه بودند، باقی مانده بود. در ی مردانی که به نوبهتحت س ی خود پیرو اقتدار ش

آل، زنی کند، زن ایدهحکومت اســـالمی که بر وجوه مختلف هویت شـــیعی تأکید می

ی متوسط شهری است که فروتن است کرده و برآمده از طبقهشیعه و محجبه، تحصیل

دهد او به مدل ارائه شده به دست دولت اسالمی تن می و البته مادر و همسری خوب.

 پذیرد که پیرو رهبرند. و برتری مردانی را می

                                                      

 ۱3۷3شهریورماه  ۱3مصاحبه با یکی از زنان کنشگر مسلمان در تهران به تاریخ ۱ 
۲ http://www.radiofarda.com/content/o2-iran-hiv-women/27315119.html; 

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213483.php 

http://www.radiofarda.com/content/o2-iran-hiv-women/27315119.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213483.php
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ـــالمی، ملی ـــیعهدر حکومت اس دیگر، گری به هم مرتبطند و دائماً یکگرایی و ش

به این ملت را تقویت  نان متعلق  نانگی ز ـــیعه و ز به ملت ش مردانگی مردان متعلق 

های عرب با اکثریت ســنی نســبت به ایران شــیعه و ســازند. دشــمنی کشــورمی

ی همسایگان عرب آن، کشوری ای جمهوری اسالمی که به وسیلههای منطقهسیاست

گرایان را نیز در ایران گرایان و شــیعهی ملیطلب معرفی شــده اســت، رابطهگســترش

 تقویت کرده است. 

سم مذهبی، به سامرا صر ا شورا، عن سوعا و عا سم تا سازی ویژه مرا سی نمایش و باز

ـــالمی ـــت. برای ایدئولوژی اس ـــور اس گرا، مفهوم ملی-مردانگی هژمونیک در این کش

شـــود، با ناموس، که در حجاب اســـالمی زنان و از آن طریق به نمایش گذاشـــته می

سالمی در ارتباطی قوی قرار دارد. جنگ عراق و ایران که به مردانگی،  مردانگی دولت ا

ظامی نیز داد یت فردی و جمعی و همهویتی ن تأثیر مهمی بر ذهن چنین بر روابط ، 

اجتماعی جنس و ساخت جنسیت داشت، که هنوز باید منتظر دیدن نتایج آن باشیم. 

ــازه ــدند. این س ــین، نماد مردانگی مقدس تلقی ش ــهیدان جنگ، مانند امام حس ی ش

بود، نوعی ی دیدگاهی دوگانه ســاخته شــده مردانگی که در طول دوران جنگ بر پایه

صور از زنانگی نیز ارائه می شاخصهت سیبداد که  صلی آن، آ گی بودپذیری و پاکهای ا

 است. 

ــیلهتردید، حوزهبی ــازی اجتماعی به وس ــیتی یفناوریی معناس های مختلف جنس

چون نظریه( که با های نهادی )هم)مانند ســینما، از جمله ســینمای جنگ( و گفتمان

شویق و ترویج، سوالیته و بدن را ارائه میشاخص تولید، ت سک سیت،  کنند، هایی از جن

ـــاختی متفاوت از جنســـیت  ـــرایط امکان س تحت کنترل قرار دارند. با این حال، ش

ـــی گفتمانهم ـــرایط خارج از چنین در حواش یک نیز وجود دارد. این ش های هژمون

شدی قرارداد اجتماعی دگرجنسحوزه سی تثبیت  سیا اند و هگرا و عملکردهای خرد 

ی ذهنی و بازنمایی خود حضـــور داشـــته و در ســـطوح مقاومت محلی و یا در حوزه

 توانند به بازسازی زنانگی و مردانگی کمک کنند. می

ی زنان جوان که در همین حکومت ساخت جنسیت، سکسوالیته و بدن، به وسیله

یری اند، به چالش کشـــیده شـــده و عدم ثبات و تغییرپذمتولد شـــده و بزرگ شـــده
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ــیال را از خود نشــان میهویت دهند. آنان با دســت رد های دائماً در حال تجدید و س

ـــینه ـــده، به های تعیینهای تحمیلی و قرار گرفتن در چارچوبی هویتزدن بر س ش

پردازند. بسیاری از زنان جوان که در جنبش اعتراضی پس از انتخابات هنجارشکنی می

ـــبز معرو ۱3۸۸خرداد  ـــرکت کردند، که به جنبش س ـــت، ش و « بدحجاب»ف اس

ها نه به هنجارهای مسلط زده بودند. به طور خالصه، آنهای الککرده و با ناخنآرایش

شبیه بودند و حتی اغلب از طرف حکومت به  سی  سیا سنتی از فعال  صویر  و نه به ت

ــی» ــیاس ــدند. و گفته میملقب می« جوانان غیر س ــد که هدف ش تهاجم فرهنگ »ش

  ۱ر داشتند.قرا« غربی

ــاتی به قیمت جان ــرکت کردند و آنها را با این حال، این زنان در اعتراض ــان ش ش

ــین»توان می ــیف کرد، چرا که هویت« مرزنش ها و تعلقات چندگانه و همواره در توص

ته ـــ گذاش مایش  به ن ند. آنحال تغییر خود را  ـــاره میا لدوا اش که آنزا  کند، اوطور 

(mestiza) های تنگ کند. ها را زندانی محدودهاند مفاهیم و ایدهتودریافت که نمی

ـــت ایده های نامطلوب را در خارج از خود نگه دارند، مرزها و دیوارهایی که قرار اس

تادهعادت جااف تاری  بهایها و الگوهای رف ند که  ـــمن درونی قلمداد ا ـــطالح، دش اص

ـــوند. انعطافمی گرایانه و اً از تفکر همدهد، و او باید دائمناپذیری معنای مرگ میش

ست ستفاده از عقالنیت برای د ستدالل تحلیلی که به معنای ا شتا رک یابی به هدفی م

 شده تهی است و دورنماییاست، به تفکر واگرایانه که از الگوها و اهداف از پیش تعیین

 ۲«دهد نزدیک شود.تر میفراگیرتر و جمعی

ســم عاشــورا )ســالروز شــهادت امام مشــارکت فعال و فردی این زنان جوان در مرا

ای هی گسیختگی این زنان نسبت به سنتحسین( ظاهری غیر معمول، نشان دهنده

ای است از ابداعات نوین در سنن به ی مورد پسند جکومت است. این مثال نمونهشیعه

 شدن رشد یافته است. ی نسلی که در حکومت اسالمی، اما در عصر جهانیوسیله

                                                      
۱ Azadeh Kian, "L'invasion culturelle occidentale : mythe ou réalité", Cemoti, n°.20, 

juillet-décembre 1995, p.73-90. 
۲ Gloria Anzaldua, « La conciencia de la mestiza », traduit par Paola Bacchetta et 

Jules Falquet in Théories féministes et queer décoloniales. Interventions Chicanas et 

Latinas états-uniennes, Les Cahiers du Cedref, 2011, p. 78. 
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شدن به رتبهزنان جوان ا  ساخت مردانگی هژمونیک یرانی با نائل  شهادت، در  ی 

لل وارد کرده نگ ایراننیز خ که در طول ج یادآوری کنیم  ند.  نان فقط -ا عراق، ز

سلطان در  شتند. اما با قتل ندا آقا شهید را دا سر، مادر، خواهر و یا دختر  موقعیت هم

ـــر بود، نه مادر بود و نه های تهران، که نه در خیابان ۱3۸۸خردادماه  ۲۷روز  همس

ای که با ، در مقابل چشمان چندین هزار شاهد و صحنه نظامیانخواهر، به دست شبه

برداری شــد و ســپس میلیون نفر دیگر در ســراســر جهان آن را یک تلفن همراه فیلم

ی شهادت )در مسیر آزادی( وارد شده و مردانگی هژمونیک تماشا کردند، زنان به حوزه

 ت ساخته شده به دست حکومت را به چالش کشیدند. و جنسی
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 مقدمه

ـــترش یافته نها برپایهتنامند نهآنچه را که ورزش مدرن می ی روابط نابرابر گس

زدگی مالزم با نابرابری چنان زده اســـت. این جنســـیتای کامالً جنســـیتبلکه حوزه

طبیعی جلوه کرده که غالباً همچون امری نرمال پذیرفته شـــده اســـت. در واقع چون 

صور کمک میترکیب ورزش، بدن و حرکت به ست، به این ت کند که ورزش ظاهر آزاد ا

سند صاد به نظر بر ست، فرهنگ و اقت سیا ضوعی جدا از  شفاف و مو و  ۱و بدن در آن 

شکال  انواع روابط قدرت، منازعه، مقاومت و مذاکره در آن پنهان بماند. به این ترتیب اَ

که شود، در حالیهای اجتماعی و انضباطی در آن دیده نمیاِعمال قدرت و انواع کنترل

ای از روابط طبقاتی، نژادی، قومیتی و جنســیتی یدهی پیچبدن ورزشــی در مجموعه

 ی دیگر متفاوت است. ای به جامعهدرگیر و این مناسبات از جامعه

ــواهد تجربه ــد دارم با تکیه بر ش ــتار قص ــتهدر این نوش ی خود و برخی ی زیس

ــیوه اجتماعی بر زنان -های اعمال قدرت و کنترل انضــباطیرویدادهای اجتماعی به ش

شکار  ستدالل میورز شکار ایرانی همچون دیگر در ایران بپردازم. ا کنم اگرچه زنان ورز

نان در معرض انواع کنترل ـــرف ز ید و مص با روابط تول ـــب  ناس باطی مت ـــ های انض

ــرمایه ــی، اجتماعی، فرهنگی و س ــیاس ــترهای متفاوت س داری قرار دارند، اما باید بس

رغم توان علیورت اســـت که میی تاریخی را نیز در نظر گرفت. تنها در این صـــدوره

شباهت سیاری  سایه یا روند تاریخی آغاز ب شورهای هم شرایط اجتماعی زنان ک ها با 

شکار در  شرایط اجتماعی زنان ورز صویری عینی از  ستان، ت ورزش مدرن مثالً در انگل

ایران به دست داد. پیش از ورود به موضوع اصلی برای درک روند تولد ورزش جنسیتی 

 زنیم.ه تاریخ آن گریزی میمدرن ب

 جنسیت و تاریخ ورزش مدرن

سازمان عنوان یک فعالیت اجتماعی غالباً برای اجرا یافته و مدرن امروزی بهورزش 

ــرمایه ــت س ــاالرانه، انباش ــر، روابط نابرابر طبقاتی، ی بیو بقای برتری مردس حدوحص

کند و د نابرابری عمل میمثابه تنها هنجار و بازتولیگرایی بهبرتری نژادی، دگرجنس

                                                      
۱ Giulianotti R. Handbook of the sociology of sport. Routledge. 2015. p 218 
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ـــتها بهعمدتاً این جنبه ـــی نادیده یا دس کم گرفته ویژه اعمال قدرت بر بدن ورزش

ا، هشوند. اعمال قدرت مردانگی مسلط چنان بر ورزش حاکم است که تعاریف، نقشمی

شهها و انواع فعالیتموقعیت سیت و کلی ساس جن شی بر ا سیتی در های ورز های جن

سیمپیوند با پایگ ست. نمود عینی این تق شده ا توان در بندی را میاه طبقاتی تعریف 

ـــیس ورزش ی های طبقاتیابی افراد با پایگاههای انفرادی و تیمی و موقعیتتاریخ تأس

 ۱متفاوت در آن دید.

های ســنتی و تولد ورزش که همزمان بود با زوال بازی ۱۸های پایانی قرن در دهه

ـــور زنان در ور مدرن با زش همچون تهدیدی علیه مردانگی تلقی می، حض ـــد و  ش

های آماتوریســم های اخالقی مبتنی بر آرمانهای بســیاری مواجه شــد. آموزهمخالفت

سیمطبقه سرمایهی متوسطی که از اهمیت تق سیتی برای  آگاه  داریکار طبقاتی و جن

شت، های حیوانات که هیچ مزیت بود، همزمان با مبارزه برای انحالل ورزش تجاری ندا

ی مبارزه با خشــونت، به مبارزه علیه حضــور زنان در ورزش نیز پرداختند. این به بهانه

ها منجر به بازنگری در قوانین محلی در برخی شــهرهای انگلســتان شــد که به فعالیت

ـــابقات فوتبال، کریکت، بوکس و حتی  موجب آن زنان که تا پیش از آن در انواع مس

طلبان صراحت از ورزش کنار گذاشته شدند. استدالل اصالحبهکشتی شرکت داشتند، 

ها و رویدادهای ها، جشنواره)مسیحی( و معترضان به حضور زنان این بود که نمایشگاه

ـــی مکان این ترتیب تفریحات مردمی را به  هایی برای مالقات جوانان بود و بهورزش

 ۲دادند.قاعدگی جنسی پیوند میبی

سرمایهیر بنیان خانواده بهاین عقاید با تغی سیله  صنعتی تداوم میو افت. با یداری 

ــترس بود،  ــته در دس حذف زنان از فرایند تولید و از دســت رفتن فراغتی که در گذش

 ی زنانوپز و تربیت فرزندان و نظافت بود به عهدهاموری که مختص به کارهای پخت

ــد و رژیمی اخالقی مبتنی بر تقدم نقش ــته ش ــری و ایثار و های گذاش مادری و همس

                                                      
های متفاوت برای طبقات خوبی روند تولید ورزش. بوردیو در چند مقاله با استفاده از مفهوم میدان و تمایز به ۱

 مختلف را روشن کرده است.

۲ Collins.T. Sport in caplitalist society: Short history. Routledge. 2013. p34-35 
 شود.زودی توسط انتشارات امیرکبیر منتشر میی آسو جواهری بهاین کتاب با ترجمه
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شد که ورزش به زنان میفروتنی جایگزین لذت ستقاللی  اد دهای جسمی و احساس ا

 ۱و تهدیدی برای نظم اجتماعی جدید بود.

ـــدند بلکه نقش نه تنها زنان از ورزش حذف ش های ها و فعالیتبه این ترتیب 

شونت، پر ستحکام، خ شد. رقابت، ا سیتی تعریف  صورت جن شی به  شگری و ورز خا

و فقدان اراده، عاطفی بودن و ضعف ویژگی زن « آورنان»سرسختی ویژگی مرد کارگر 

شت. به  ۲بود« بگیرتوجیبیپول» دقیقا همان چیزهایی که ورزش مدرن تجاری الزم دا

ای مدرن با تکیه بر تعریف نوینی از جنسیت های ورزش تجاری و حرفهاین ترتیب پایه

 ایجاد شد.

نهانجام فعالیت حذف زنان در ها به ب ـــی  مایی، ترویج ی بدنهای بدنی و ورزش ن

بندوباری، تزلزل بنیان خانواده و لطمه به نقش مادری و همسـری منجر به حاشـیه بی

یت نان شــــد. اهم ندن ز ند  را قدرتم و « واقعی»یافتن ورزش برای تعریف مرد 

ترتیب ورزش ، به جنســـیت در آن اهمیت محوری بخشـــید. به این «خواهدگرجنس»

ــی از مهمترین مؤلفهبه ــدن»های فرایند عنوان بخش ــی و و به برنامه« مرد ش ی درس

  3مدارس عمومی راه یافت.

ـــمی و قانونی زنان از ورزش، دقیقاً به موازات همین روندهای  با وجود حذف رس

سرکوب و حذف مقاومت و مبارزه و پافشاری آنان آغاز شد. جنبش ورزشی که با فشار 

ـــته بود در و اع ـــکس مال قدرت کارفرمایان و مالکان کارخانه بر زنان کارگر درهم ش

های پایانی قرن نوزدهم با تأثیرپذیری از دسـتاوردهای جنبش زنان برای کسـب سـال

ی متوســط دوباره از ســر گرفته شــد. اما با این حقوق مدنی و با مشــارکت زنان طبقه

است و همدستی گفتمان پزشکی دال بر  های مورد استفاده غیراخالقیبهانه که لباس

رســاند و اســت زنان اجازه آن که فشــار زیاد ناشــی از ورزش به بدن زنان آســیب می

ها شــرکت کنند. با این همه، این مســئله مانع نشــد تا یافتند فقط در برخی از ورزش

                                                      
۱ Ibid.P37 
۲ Ibid.P42 
3 Ibid  

 همچنین:

 ۲۰؛۱3۸۱های اجتماعی. ارغنون. های ورزشی و کنشبوردیو، پیر، ترجمه فرزاد. محمدرضا. کنش
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ــگاهبرخی از زنان طبقه ــکیل ندهند و تعدادی از لیگی کارگر باش  هایهای هاکی تش

 ۱اندازی شدند.در شهرهای صنعتی شمال انگلستان راه ۱۹۱۴حلی تا پیش از سال م

شکاران زن نکته ست که افزایش تعداد ورز ی مهمی که باید به آن توجه کرد این ا

زدودگی نیست، تمایز ظریف و تناقضی در این همیشه هم به معنی برابری یا جنسیت

طور ســنتی هایی که بهزشــکار در رشــتهمیان وجود دارد. گاه افزایش تعداد زنان ور

ـــکنانه که به دلیل  ـــاختارش ـــده، بدون تغییر تعاریف، نه مترقی و س مردانه تعریف ش

سرمایه صرف  شدن جوامع در نتیجه روابط م شی  سترش روند ورز صاحب گ داری و ت

ـــت. همان چیزی که ژان ماری بروم ) ـــط آن بوده اس ( آن را ۲۰۰6ابعاد فرهنگ توس

کند. پس حضور زنان در ورزش اگر منجر به تغییر تعاریف تعریف می ۲استبداد ورزشی

 مردانگی و زنانگی نشود، به نوعی بازتولید مردانگی مسلط است.

 اجتماعی بر زنان ورزشکار در ایران -های انضباطیانواع کنترل

و به  3فوکو بر این باور بود که بدن مســتقیماً در یک زمینه ســیاســی درگیر اســت

شــود. در نتیجه نوع کنترل و نظارتی که بر آن اعمال تماعی ســاخته میصــورت اج

ستهمی ست. در واقع بدن را نباید ه ست که جامعه در پی آن ا ی شود گویای نظمی ا

مرکزی قلمداد کرد که قدرت به آن بچسـپد و حول آن شـکل بگیرد، بلکه پیشـاپیش 

ــت که بدن ــتین پیامدهای قدرت این اس ها و امیالی ها، گفتمانتها، حالیکی از نخس

 ۴دهند.سازند و آن را شکل میخاصِ هویت افراد را می

سأله سی بوده و به تبع بدن او نیز در مرکز معادالت زن در ایران همواره م سیا ی 

نوان عســیاســی، فرهنگی و ایدئولوژیکی با روابط قدرت در ارتباط اســت. ورزش نیز به

ر نمایش بدن مبتنی است و به میانجی بدن انجام های آن ببستری که اعمال و فعالیت

ـــیت در معرض انواع تکنیکمی ـــود، در ترکیب با جنس ـــباطی و ش های کنترل انض

                                                      
۱ Collins.T. Sport in caplitalist society: Short history. Routledge. 2013. p34-35   
۲ La tyrannie sportive. Théorie critique d’un opium du peuple 

3 Hargreaves. J, Anderson. E. Handbook of sport, gender and sexuality. 

Routledge.2014.p400 

 ۱۷۸ -۱۷۷. ۱3۷۸راقبت و تنبیه: تولد زندان ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. نشر نی فوکو، میشل، م۴ 
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ها قرار گرفته است. به عبارت دیگر کنترل بدن زنان ورزشکار اجتماعی و محدودسازی

ـــان ـــلط، نش یدئولوژی مس با ا نان و برایی نحوهدهندهمطابق  قدرت بر ز  ی اعمال 

 ای حیاتی است. حاکمیت مساله

شتر این تکنیک شتهبی ی نه چندان دور تاریخ ورزش همواره برای تنظیم ها در گذ

 های اجتماعیاند اما در ایران در ترکیب با کنترلکار رفتهبدن و محدود کردن زنان به

 ایدئولوژی مسلط تشدید شده و ستمی مضاعف را بر زنان ورزشکار تحمیل کرده است. 

سطح کنترل عمومی زنان با حجاب آغاز می ستین  شود، به این معنی که بدن نخ

سط حجاب اجباری تحت نظارت و کنترل اجتماعی قرار  زن پیش از ورود به ورزش تو

گرفته، اما برای روابط قدرت موجود این حد از نظارت و کنترل کافی نیســـت. حجاب 

ی روشنی نمونه ۵۷رضاخان تا انقالب ویژه از زمان )و کشف حجاب( در تاریخ ایران به

طور از کنترل بدن زن همراســتا با تغییر ســیاســت حاکم بوده اســت. حجاب که به

طور انحصــاری کند، در عمل بهارتباط پیدا می« عفت»و « حیا»مســتقیم با مفاهیم 

 ۱کار برده شده است.برای تنظیم نگرش و استفاده از بدن زنان به

شارکت ز  ستقالل و تجربهاز آنجا که م های نان در ورزش به دلیل آزادی عملی و ا

گذارد و موضوعات مربوط به هویت جنسی، جنسیتی و متفاوتی که در اختیار زنان می

شـود؛ نیازمند ابزارهایی فراتر از حجاب بیرونی و سـکسـوالیته بیش از پیش مطرح می

ست. این کنترل می ست با کمک مقررات و آیینعرفی ا های اخالقی و مقررات نامهبای

دهی به نوشــته و نانوشــته، درونی شــود تا بدن را کنترل کند و بتواند با نفوذ و شــکل

 سیاست تبدیل و در همه ابعاد زندگی تولید شود. -روابط اجتماعی به بخشی از زیست

ی آن شـــد، با اجبار دوبارهســـطح اول کنترل عمومی زنان که با حجاب انجام می

ــاهای ــرایطی که ورزش و فعالیت بدنی  حتی در فض ــده در ش ــیتی و تفکیک ش جنس

کند و عمالً راه مستلزم حرکت راحت، سبک و آزادانه بدن است، کنترل را مضاعف می

ــابقات و بازیها مثل ورزشانجام برخی ورزش ــنا را برای مس ــاحلی یا ش های های س

 بندد.المللی میبین

                                                      
۱ Hargreaves. J. Heroines of sport: The politics of difference and identity. Routledge. 

2000. P49 
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ریحی برای تفکیک کامل زنان از سطح دوم ساخت فضاهای جنسیتی ورزشی و تف

های مردان و نظارت دقیق بر جزئیات زندگی روزمره است. فضاهای جنسیتی برساخته

ــتند که با روابط اجتماعی متغیر به وجود می ــشاجتماعی هس  هایآیند و درگیر پرس

ضاها و پیام ستند. معنای نمادین ف شیوهقدرت و نمادگرایی ه سیتی بر  ی هایهای جن

 ۱پذیرند.گذارند و تاثیر میشود، اثر میها جنسیت برساخته میآنکه در 

که بیانگر « بانوان»های و پارک« شــهربانو»فضــاهایی همچون مجموعه ورزشــی  

دقیق اهمیت جنســـیت در فضـــا هســـتند. این فضـــاها در تأمین و حفظ و بازتولید 

ی ردانه و زنانه نقشهای سنتی ممسلط بر جنسیت و بازنمایی آن در دوگانه ایدئولوژی

 حیاتی برعهده دارند. 

سکسوالیته ترین و درونیدر جزئی سیتی و  سطح، کنترل هویت جنسیر جن ترین 

شکال  شرایط بروز ا ست. زیرا ورزش  ست که اهمیت آن در ورزش دو چندان ا زنان ا

سیتی را فراهم می سیر جن شکالی که میمتفاوت هویت جن تواند موجب تغییر کند، ا

سلط مورد تهدید قرار تعاریف  شد و به این ترتیب نمایش مردرمردانگی م زنرزنانگی با

 ۲بگیرد.

ــته یا ترین تکنیکموارد زیر برخی از مهم ــباطی نانوش های کنترل اجتماعی و انض

 اند:مصوب است که زنان ورزشکار در ایران با آن مواجه

م از اندازه مو آزمایش تعیین جنسر جنسیت )به همراه بازرسی ظاهری بدنی اع-۱

 و ...( و کنترل شدید سکسوالیته

لزوم حفظ حجاب کامل در فضـــاهای ورزشـــی تفکیک شـــده، همچون لزوم  -۲

طور کل تعیین دقیق لباس استاندارد های حجاب ورزشی و بهاستفاده از هدبند، مقنعه

 «زنانه»ورزشی 

                                                      

تی: طرد اجتماعی زنان. مجله های جنسیبهرامی برومند، مرضیه. اسفندیاری،ظهراب. معنای نمادین فضاها و پیام۱ 

 6۱؛ ۹۴هفت شهر. 

 وگو با معاون امور زنان وزیر ورزش و جوانان، گفت۱3۹۲مرداد  ۱3خبرگزاری ایسنا، ۲ 

 https://www.isna.ir/news/92051306943 

https://www.isna.ir/news/92051306943
https://www.isna.ir/news/92051306943
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یت در برخی ورزش -3 عال نگ، بوکس و ورزشمنع ف پاورلیفتی های ها همچون 

 ای سنتیزورخانه

 سواری در فضاهای عمومیممنوعیت دوچرخه -۴

های بانوان و مجموعه پارک»فعالیت در فضــاهای ورزشــی جنســیتی همچون  -۵

 « ورزشی شهربانو

رسـانی و سـایر امور در ها برای تماشـا، اطالعممنوعیت ورود زنان به ورزشـگاه -6

 مسابقات مردان و بالعکس

های اجتماعیِ ورزشکاران برای تصویری حساب کاربری شبکه بازرسی محتوای -۷

 ۱جلوگیری از نمایش بدن

 

در ادامه چگونگی اعمال قدرت بر زنان ورزشکار با کنترل هویت جنسی، جنسیتی 

 کنیم.هایی تجربی را ترسیم میو سکسوالیته با ذکر نمونه

 هویت جنسی/ جنسیت و سکسوالیته

 های رسمیتکنیک

ــی  ــبت با خانواده و با تأکید بر تعاریف جنس ــیتی از زن در ایران در نس و جنس

ستتفاوت ساس دوگانههای طبیعی و زی سنتی بیانشناختی و برتری مرد و بر ا  های 

ضعیف سبت با مرد  ست. در این تعاریف زن در ن ساستر، پایینشده ا ستتر و ح ؛ تر ا

شود. تیار همسر توصیف میسان با صفاتی چون ریحانه، عفیفه، پاکدامن و در اخبدین

کند. در این نگاه که بر اساس تفاوت بنا نهاده شده است، سکسوالیته را نیز تعریف می

ـــته گیرد که مبنای انواع قرار می« دیگری»ی نتیجه هرگونه تعریف متفاوتی در دس

گرایان، زن ورزشکاری که در دسته دیگری هاست. در آرمان سنتها و تبعیضتفکیک

های یرد، تهدیدی برای ایدئولوژی حاکم مردســاالر اســت، پس ابزارها و تکنیکقرار بگ

مهیا باشـــد. ممنوعیت « متعارف»نظارتی و کنترلی باید برای ســـاختن زن و زنانگی 

                                                      
دسرای فرهنگ و رسانه به دلیل شرکت انفرادی و شخصی در مسابقات ساز به دا. برای یادآوری، احضار دو زن بدن ۱

 های نمایش بدنپاورلیفتینگ در خارج از کشور و نمایش عکس
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ــتهها همچون همهفعالیت زنان در برخی ورزش ــونت و ی رش های رینگی با بهانه خش

هایی اســت که یکی از شــیوه تر اســت،فراروی از زن ســنتی که طبق تعریف ضــعیف

 دهد.ساختار مردساالر و سنتی برای مقابله با این تهدید انجام می

سال  با اعالم خبر  ۹۲به خاطر بیاوریم که معاون امور زنان وزیر ورزش ایران در 

 ها برای زنان گفته بود: ممنوعیت این ورزش

ان به ها و خطری که برای ســالمتی زنبا توجه به خشــونت این رشــته»

هت آن ند بود، وجود دارد.ج نده خواه مادران آی همچنین نحوه  که 

شاگران، برنامه سابقات، بافت رینگ و تما هایی که قبل و بعد برگزاری م

سابقات انجام می شتهاز م ها و شود و در کل فرهنگ غالب بر این نوع ر

ها که مغایر با فرهنگ اســـالمی و ایرانی ماســـت، چنین مســـابقات آن

 ۱۲«می اتخاذ شد.تصمی

های آشنایی ، کلیدواژه«خطرناک برای سالمتی»، «مادران آینده»، «غیربهداشتی»

شیوه سه کنید با گفتهکه گویای تعریف زن و  ست، مقای شنای کنترل او ا های های آ

 بنیانگذار المپیک مدرن در مخالفت با حضور زنان در ورزش: ۱بارون پیر کوبرتین

ی خانواده است و باید این تقدیر محتوم را در آینده زن فراتر از مرد، مادر»

اعتبار اســـت و ائتالف با ورزشـــکاری زنان بی»... «ها پرورش داد.ذهن آن

ـــود... این المپیادها گرایی باید از برنامهاینگونه ورزش ی المپیک حذف ش

فرد احیا باید برای تجلیل رســمی و نایاب از ورزشــکاران مرد منحصــربه

 ۲«شوند.

ـــال ه تان س ـــ تابس نان وقت وزیر ورزش، مهین  ۱3۹۹مچنین در  عاون امور ز م

هادی تهفر ـــ نان در رش یت ز عال پاورلیفتینگف، بوکس و ورزش زاد، در مورد ف های 

 ای گفته بود:زورخانه

                                                      
۱ .Pierre de Coubertin  

 ۹۰کالینز، همان، ص. ۲ 
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ا ای رتوانیم رشتهدر مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان ریحانه یاد شده، نمی»

 ۱«.فیزیولوژی او را تحت تاثیر قرار دهدقبول کنیم که کل سیستم بدنی و 

ای تاریخی و مشــترک دارد. مارتینا برگمان اســتربرگ رهبر چنین نگرشــی ریشــه

سه ستیک آماتوری که نخستین مدر ط بدنی برای طبقات متوسی تربیتجنبش ژیمنا

ندن را در اواخر قرن  باالی ل بارهراه ۱۹و  ندازی کرده بود، در نانگی ا ی لزوم حفظ ز

    ط گفته بود: مسل

ــاخت » ــت و عامل حیاتی س ــتیک بهترین تمرین برای مادری اس ژیمناس

 ۲«مردانِ مردانه و زنانِ زنانه

حذف زنان و منع دسترسی به ورزش با تعریف هویت جنسی و جنسیتی بر اساس 

سری عیاننقش سی مطابق با های مادری و هم ساخت هویت جن ستین راه  ترین و نخ

ست. به بیان باتلر زنانگی و عمال قدرت بر بدنایدئولوژی مسلط و ا های ورزشی زنان ا

 ی سیاسی بر سر معنا است. ای برای منازعهای اجتماعی و عرصهمردانگی برساخته

های تعیین جنسیت، ها مبارزه و مخالفت با پارانویای جنسی و آزمایشپس از سال

گیری میزان تســتســترون در این آزمایش لغو و با اندازه ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹های در ســال

ورزشکارانی که عملکردشان فراتر از تصور رایج است، جایگزین شد. یعنی ورزشکاران 

ها در انجام ورزش فراتر از رکوردهای قراردادی ثبت شده برای زنان زنی که توانایی آن

صورت لزوم با درمان سترون بودند تا در  ست های دارویی بود، ملزم به انجام آزمایش ت

  3بتوانند سطح تستسترون خون را پایین بیاورند.

سای در لیگ برتر فوتبال ایران اتفاق عجیبی رخ داد. تیم فوتبال شن  ۸۸در سال 

ــکایتی مبنی بر  ــاوه علیه چند تن از بازیکنان تیم فوتبال عقاب ش بودن  Intersexس

 د. برخی از بازیکنان این تیم مطرح کردند و خواستار برخورد با آن شدن

                                                      

 وگو با معاون امور زنان وزیر ورزش و جوانان دولت دوازدهم، گفت۹۹تیر  ۸خبرگزاری ایسنا، ۱ 

 https://www.isna.ir/news/99040403622 

 ۴۵کالینز، همان، ص. ۲ 

شود، اما در واقع هیچ ربطی به آن ندارد و بیشتر برای حفظ ها به نام اصول بازی منصفانه انجام می.این قانون 3

 Sport in capitalist ۱۲و  6ک بهتر این موضوع به فصل تعاریف مردانگی و زنانگی کاربرد دارد. برای این در

society ی کستر سمنیا یا تفاسیر از پرونده«Caster Semenya» .در اینترنت رجوع کنید 

https://www.isna.ir/news/99040403622
https://www.isna.ir/news/99040403622
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خوانده « دوجنســه»که به فارســی و در میان ورزشــکاران  Intersexجنس میان

در معرض حذف یا وادار  Intersexسان داغ ننگی بر پیشانی است و افراد شود، بهمی

. شان هستندها برای تعیین تکلیف هویت جنسیجراحی یا سایر درمان به انجام عمل

Intersex ی های دوگانهدر هیچکدام از دســته توصــیفی از هویت جنســی اســت که

گیرد و اساساً طرح آن در ورزش جهان به فضای سیاسی و مرسوم زن و مرد قرار نمی

ـــائل مربوط به دوپینگ باز  ـــرق و غرب برای برتری در ورزش و مس رقابت میان ش

سواسمی شبهگردد. اما و شده در ایران های  سی  علمی که منجر به این پارانویای جن

ی سکسوالیته کنترل مضاعفی بر زنان کنندهها و هنجارهای تعییناهی با ارزشدر همر

 ورزشکار اعمال کرده است.

پس از شکایت مزبور تعدادی از این بازیکنان محروم شدند و فشارها برای بازرسی  

نضباطی ی او کنترل هویت جنسی و جنسیتی زنان ورزشکار بیشتر شد. رئیس کمیته

 در مهرماه همان سال در واکنش به این خبر و شکایت گفت: فدراسیون فوتبال 

ها در لیگ برتر فوتبال زنان از در صــورت احراز وجود، دوجنســی»

 «های لیگ محروم خواهند شد.حضور در رقابت

ی خروج وقت اجازهخفقان حاکم بر فضـــای ورزش ایران با اســـتراتژی انکار هیچ 

 ها نداده استتوقف و چگونگی انجام این آزمایش ی ادامه و یاکمترین اطالعاتی درباره

شود در سکوت ای اخالقی و قابل مجازات تبدیل میو از آنجا که این موضوع به مساله

، گیردشان مورد بازرسی رسمی قرار میخبری سرنوشت ورزشکاران دیگری که هویت

اوت جنســی، شــود. غالب ورزشــکاران نیز با توجه به تابو بودن هویت متففراموش می

جنسیتی و اشکال دیگر سکسوالیته در جامعه زیر فشار شدید برای سکوت یا اظهارنظر 

 باره هستند. در این

 های غیررسمیتکنیک

 بازرسی آرایش ظاهر و مو، نظارت بر روابط دوستانه 

سمی و آزمایش شتر فراتر از اقدامات ر شیوهایدئولوژی حاکم برای کنترل بی ای ها، 

ترین رفتار و نمایش بدن زنان ورزشــکار را نیز کنترل ق کرده که جزئیغیررســمی خل
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کند. بازرسی موهای زیر حجاب اجباری در فضاهای تفکیک شده و ممنوعیت بازی می

ارند، از د« زدهتیغ»و « پسرانه»برای کسانی که موهای بسیار کوتاه و به تعریف مرسوم 

ست که در ورزش زناآمیز تکنیکتوهین شود و بارها از نزدیک ن ایران انجام میهایی ا

ـــاهد آن بوده ـــکل ویژه وقتی در روابط قدرت قرار میام. این عمل بهش گیرد، به ش

ــرکوبرحمانهبی ــده را دوباره در جایگاهای همان افراد س دهد. هایی نابرابر جای میش

های ی و ردهاتر و میان ورزشکاران غیرحرفههای پایینبازرسی موی سر بیشتر در لیگ

ست و از نادیده ست که علیه زنانترین خشونتترین و پنهانسنی پایین رایج ا  هایی ا

ها بدون باقی گذاشتن هرگونه اثر رسمی و قانونی شود. این خشونتورزشکار انجام می

شود که خود تحت های اخالقی نانوشته توسط افرادی اعمال میبیشتر به صورت الزام

جا ظارت برای ان ندهن تأثرکن بدترین و م ند.)یکی از  ـــت ظات م دقیق آن هس ترین لح

ی ی اولین مســابقهام روزی بود که یکی از دختران نوجوان مشــتاق در تجربهورزشــی

ی کوتاهی بیش از حد مجاز موی سر توسط نماینده رسمی، پیش از آغاز بازی به بهانه

ررات نانوشـته را به عهده ی اجرای این مقو مسـئول برگزاری مسـابقات که گاه وظیفه

ها بار به ســکوی تماشــاچیدارند، از لیســت بازیکنان خط خورد و با چشــمانی اشــک

 هدایت شد(

 «ناهنجارها»حذف خاموش: مجازات 

 علیه سکوت

ــکالی گوناگون و دقیق بر بدن اعمال می ــباط به اش ــت انض ــودفوکو معتقد اس . ش

شکستن افر ضباط این کار را نه از طریق درهم  ی هااد و یا درس اخالق بلکه با روشان

ــعانه ــلهی تربیت و توزیع و آمیزهمتواض ــلس مراتبی و احکام معطوف به ای از نظارت س

 ۱دهد.هنجارسازی انجام می

تداول  بازی م بات  ـــ ناس حذف از زمین م که  ـــان داده  به نش جازات تجر ترین م

فوکو نظارت اخالقی ی هنجارشکنان ورزش زنان در ایران است. در واقع برخالف گفته

ــتن آنان انجام می ــکس  دهد. همانطور کهدر ورزش دقیقاً کنترل را از طریق درهم ش

                                                      

 ۲۷3: ۱3۹۲رابینو، پل.دریفوس، میشل. فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، ۱ 
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کند عنوان رسوایی یاد میهای جنسی متفاوت بهقدرت از انتشار اخبار مربوط به هویت

ـــار بر  ـــکوت کامل و اعمال فش و از اعالم عمومی آن هراس دارد، مجازات هم در س

ضان انجام می سی که از حقیقت رهاییمعتر شدت با شود. قدرت با تر بخش دارد، به 

کار زن در ایران آمیزهآن برخورد می ـــ نان ورزش بدن ز ظارت بر  ند. در واقع ن ای از ک

کار ی تربیتی آشهای متواضعانهمراتبی، درهم شکستن و روشهای نظارت سلسلهشیوه

ضایی به ست که ف شکاران پیش از قدرت رسمی وجود آورده که گاه خود ورزو پنهان ا

ان کنند. به این دلیل زنآمیز با هرگونه تفاوتی برخورد میبا تمسخر و رفتارهای توهین

ــتم ــونتبا وجود تمام س ــوند، در میان اعمال ها و آزارهایی که متحمل میها و خش ش

ـــکوت می ـــار نظارت از باال و تابوهای اجتماعی موجود س کنند و فقط هر از گاه فش

ستمصداها شود. پس اگر بپذیریم خود ورزش کردن ها بلند مییی انفرادی علیه این 

ــتین گام علیه حذف و کنترل ــتن نوعی مقاومت و نخس ــکس ــت، دومین گام ش ها اس

 سکوت است. 
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 ،ز تاریخ باستان تا امروز تالش زیادی شده است تا با نادیده انگاری و حذف کلیتوریسا

ندام مهم در بدن زنان  مبحث . تا جایی که اعتبار جلوه دهندبیاهمیت و را کماین ا

ست.  مباحث آناتومیطور کامل از لذت جنسی زنان اغلب به شته شده ا ب کتکنار گذا

شکی پر ست، اما به و تحقیقات پز سلی مرد ا شریحی از آلت تنا صاویر ت به  ندرتاز ت

شاره می شکی حتی از بحث دربارهکلیتوریس ا سیاری از متخصصان پز آن  یشود و ب

ــیار کم مینیز امتناع می ــریهها، کارگاهتوان در کنفرانسورزند. بس ها و مقاالت ها، نش

شی اطالعاتی  در این زمینه پیدا کرد -علمی  شت  .پژوه صان انگ ص شماری در متخ

ی ارگاسم زنان هستند، اما همچنان این حوزه معتقد به اهمیت و ضرورت بحث درباره

سرباز می سر این مهم  ه زنند و ببه دالیل هنجاری و فرهنگی غالب از نوشتن و کار بر 

ستند  شکی که همچنان قائل به اهمیت این بحث نی صان پز ص سیاری  از متخ شمار ب

 ند.کاشاره می

یابی به حقیقت کار سختی شود در عصر فناوری و اطالعات، دستشاید تصور 

ترنتی های اینشود، فناوریرسد وقتی صحبت از کلیتوریس مینخواهد بود. اما به نظر می

د تا ها دارننیز در همراهی با حذف و نادیده گرفتن آن، بیشتر سعی در تثبیت افسانه

اشتباه به جای یک عضو بزرگ، گوگل همچنان بهوجوگر آشکارسازی حقایق. جست

دهدکه در قدام وولو ی کوچک از بافت نعوظ در زنان نشان میکلیتوریس را یک توده

ی آلت تناسلی ( قرار گرفته و مشابه زنانه۱های وولوارواژن، نزدیک البیای بزرگ )لبه

 مرد توصیف شده است.

 

                                                      
۱ vulvar lip 
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نورولوژیست  ۱،هلن اوکانل

ی جامع اولین مطالعهاسترالیایی در 

اعالم  ۱۹۹۸در سال آناتومیکی کلیتوریس 

ند مانکرد که کلیتوریس یک شکل کمان

هایی غنی از اعصاب دارد. است که غده

کلیتوریس فقط آن برجستگی کوچک 

خارجی نیست بلکه اندامی است که به زیر 

امتداد یافته و به اطراف  ۲استخوان پوبیس

هایی که هنگام برانگیختگی متورم ست، یعنی برجستگیی واژن پیچیده شده ادهانه

ومی اوکانل از آناتپس از نیم قرن حذف و نادیده انگاری کلیتوریس، در نهایت شوند. می

د. ی آناتومی بدن زن برگردانکلیتوریس را به نقشه واقعی کلیتوریس رونمایی کرد و

 گویدکلیتوریس می اهمیت ی مسائل جنسی، درنویسنده و محقق حوزه 3جنی بلوک

 « ای وجود ندارد.بدون کلیتوریس هیچ تمایل جنسی زنانه»

 ی نادیده گرفتن اهمیت کلیتوریستاریخچه

عنوان در لندن منتشر شد و به ۱۸۵۸برای اولین بار در سال « آناتومی گری»کتاب 

 ست که برای هرمرجع آناتومی مورد تمجید جهانی قرار گرفت. این کتاب از منابعی

ی پزشکی ضروری تلقی شده است. دکتر چارلز مایو گاس سردبیر بیست و پنجمین دوره

های تشریحی مطالب و طرح ۱۹۴۷در سال  ۴«آناتومی گری»ی اصلی کالسیک نسخه
                                                      
۱ Helen O’Connell 

دلیل سوگیری به  شود. منمعادل فارسی پوبیس در تمامی متون به استخوان شرمگاهی ترجمه می۲ 

 .اماین اصطالح، همان معادل انگلیسی آن را به کار برده یمردساالرانه
3Jenny Block: Sex educator, writer and author of O Wow: Discovering Your Ultimate 

Orgasm 
۴ Gray’s Anatomy 
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ای شواهد، محتمل است نمایانگر کلیتوریس را از این منبع مهم حذف کرد. بنا بر پاره

ی زیگموند فروید استفاده کرده باشد؛ چراکه هاکه گاس در حذف کلیتوریس از آموزه

شرط فروید معتقد بود که ارگاسم کلیتورال نابالغ و ابتدایی است و حذف آن را پیش

کرد، زیرا به زعم وی کلیتوریس ماهیتی مردانه دارد. الزم برای رشد زنانگی قلمداد می

یش کمی ب« گری آناتومی»رود که گاس برای حذف کلیتوریس از بنابراین احتمال می

از حد تحت تأثیر فروید بوده باشد. اما اینکه آیا به دلیل تعالیم مشهور فروید کلیتوریس 

و شخصی بوده است همچنان یک راز یک خطای شغلی  حذف شده است و یا صرفاً 

های باقی مانده است. باید خاطرنشان کرد که هدف این بحث، روایت یکی از آناتومیست

های ای از چگونگی کارکرد سازهاستاری کژاندیش نیست، بلکه نمونهناالیق و حتی ویر

 ای کامال علمی را منحرف و تحریف کند.تواند مسئلهسادگی میفرهنگی است که به

مشهورترین پزشک امپراطوری روم است که با اذعان به  ۱کالدیوس جالینوس،

ی که مردان دارند، زنان تمام اعضای»کند که اهمیت کلیتوریس، این نظریه را مطرح می

نیز دارند، تفاوت فقط در این است که اعضای زنان در داخل بدن است، در حالی که در 

عنوان از دیدگاه وی، بدن مرد به« ها قرار دارد.مردان این اعضا در خارج از بدن آن

ا ب شد. این باور کلی وجود داشت که زنان صرفاً مردانیآل نهایی در نظر گرفته میایده

ها بدنی ناقص هستند. با در نظر داشتن این موضوع، درک اینکه چرا یونانیان و رومی

داشتن  ی بدن زن برایقائل به کلیتوریس بودند، دشوار نیست، زیرا این را تالش بیهوده

 دانستند.آلت تناسلی مردانه می

یح تشر ای اولین(، نویسنده و آناتومیست، در مقیاس گسترده۱۵۴۵)۲چارلز استین

تشریح قطعات بدن »های خود را در کتاب کالبدشکافی را انجام داد. وی تمام یافته

                                                      

۱ Claudius Galen 

۲ Charles Estienne 
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های کند. یافتهزن یاد می« آورعضو شرم»عنوان منتشر کرد. او از کلیتوریس به ۱«انسان

 استین در مورد کلیتوریس از لحاظ آناتومیک نادرست و دارای نقص اساسی است. 

کلیتوریس را کشف کرد. اما او کلیتوریس را  ۱۵۵۹ل در سا ۲رنالدوس کلمبوس

کانون لذت زنان »گذاری کرد و معتقد بود این اندام نام 3«عشق یا شیرینی ونوس»

ت دانست، از این جهوی عملکرد کلیتوریس را کاماًل شبیه آلت تناسلی مرد می«. است

سانی از اولین ک کلمبوس یکی«. شودتر میتر و برجستهاگر لمس شود، کمی سفت»که 

ای از کلیتوریس داخلی و خارجی را تشکیل بود که به بافت نعوظ، که قسمت عمده

 دهد اشاره کرد.می

استاد آناتومی مامایی در انگلستان خاطرنشان کرد که  ۴جین شارپ ۱6۷۱سال

ی معین، باعث برانگیختگی زن و کلیتوریس با ایستادن و افتادن در یک محدوده»

 لقب داد.« قضیب زن»های بعدی خود، کلیتوریس را وی در نوشته« ود.شارگاسم می

(، پزشک و آناتومیست هلندی است که به اهمیت ۱6۷۲) ۵رگنیر دی گراف

کلیتوریس پی برد. وی همکاران و پیشینیان خود را به دلیل نادیده گرفتن کلیتوریس 

ا هاز آناتومیست برخی»کرد بسیار متعجب است که شدت مالمت کرد و اظهار میبه

اند و هیچ کلیتوریس را همچون چیزی که در طبیعت وجود خارجی ندارد، انکار کرده

همچنین او عنوان کرد که در تمامی اجسادی که « کنند.ای به این اندام نمیاشاره

 «کلیتوریس مشخصاً قابل رؤیت و قابل لمس بوده است.»اند تاکنون کالبد شکافی کرده

ی انگاری کلیتوریس در علم آناتومی، دی گراف را ترغیب به تهیههاین شدت نادید

 ترین گزارش تا آن زمان در مورد آناتومی کلیتوریس کرد.جامع

                                                      
۱ The Parts of the Human Body 

۲ Renaldus Columbus 

3 The Love or Sweetness of Venus 
۴ Jane Sharp 

۵ Regnier De Graaf 



 علیه خوانش مردانه از بدن زن یکلیترسی؛ شورش 244 

 ۱جورج لودویگ کوبلت،

 ۱۸۴۴آناتومیست آلمانی، در سال 

تحقیقی در مورد کلیتوریس انجام 

های خود نشان داد داد. او با یافته

اتومیک زن دارای ساختاری آن»که 

 کوبلت اولین کسی«. های آن در نهایت کامالً شبیه بدن مرد استاست که تمام قسمت

 کند.بود که آناتومی مفصل کلیتوریس داخلی و خارجی را ترسیم می

جنسی خود، ارگاسم -ی رشد روانیدر نظریه ۲زیگموند فروید ۱۹۰۴در سال 

اسمِ کلیتورال نابالغ، و ارگاسمِ واژن گذاری کرد. فروید ادعا داشت که ارگکلیتورال را نام

ن به دانست که با رسیدبالغ است. وی کلیتوریس را محلی برای ارگاسم قبل از بلوغ می

انگی، با تغییر در زن»نویسد: بلوغ، زنان سالم باید ارگاسم واژن را شروع کنند. فروید می

این  «واژن بسپارد. طور کامل یا تا حدی زیاد بهکلیتوریس باید حساسیت خود را به

طور جهانی پذیرفته شد، و اگرچه از آن زمان تاکنون گیری نادرست تقریبًا بهنتیجه

ر ی جنسی دبسیار تضعیف شده است، اما هنوز اثرات آن بر فرهنگ، جنسیت و رابطه

 شود.سراسر جهان قویاً احساس می

در ارگاسم هنگام  به دنبال یافتن علت ناتوانی خود 3ماری بناپارت ۱۹۲۴در سال 

سکس واژینال، این نظریه را مطرح کرد که ممکن است علت آن دور بودن کلیتوریس 

ریس و ی کلیتوگیری فاصلهای را با اندازهاز واژن باشد. برای بررسی این مسئله، مطالعه

ی این مطالعه نشان داد که زنانی که های منتشرشدهزن انجام داد. یافته ۲۴3واژن 

شان دورتر است، در هنگام سکس واژینال، در ارگاسم مشکل آنها از واژن کلیتوریس

تر است، ارگاسم واژینال را تجربه کنند و در مواردی که کلیتوریس نزدیکپیدا می

 کنند.می

                                                      
۱ George Ludwig Kobelt 
۲ Sigmund Freud 

3 Marie Bonaparte 
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رفتار »شناس آمریکایی، جلد اول کتاب خود را (، زیست۱۹۸۴) ۱آلفرد کینزی

منتشر  3«رفتار جنسی انسانی در زن»نوان ع و جلد دوم را با ۲«جنسی انسانی در مرد

 ،سکس واژینال»نویسد: دهد و میکند. کینزی در جلد دوم، سخنی جسورانه ارائه میمی

 «برای زنان بهترین لذت نیست، بلکه این کلیتوریس است که کانون لذت زنان است.

دو محقق سکسولوژیست،  ۴ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسون، ۱۹66در سال 

ی روابط جنسی هزاران زن بود را مجدداً گیری کینزی که مبتنی بر تاریخچهیجهنت

ی ارگاسم کلیتروال و واژینال نتیجه مورد ارزیابی قرار دادند. آنان با بررسی و مقایسه

گرفتند که ارگاسم واژینال از نظر پاسخ جنسی، مشابه ارگاسم کلیتورال است. این یافته 

کلیتورال  تر بودن ارگاسمبخشینزی مبنی بر برتر بودن و یا لذتی کدقیقاً تایید نظریه

غ ی بلوغ و ارگاسم نابالنیست، اما مطمئناً روش قاطعی برای به چالش کشیدن افسانه

 کلیتورال است که فروید ارائه کرده بود.

، منتقد سرسخت کتب تشریحی ۱۹۸۰یی پزشکی دههاوکانل دانشجوی رشته

ی آناتومی آلت تناسلی مرد بود اما کلیتوریس های گستردهقاشیپزشکی بود که حاوی ن

وید گشد. اوکانل میاهمیت یافت میعنوان یک پانوشت کمها بهدر بهترین حالت در آن

ها افرادی کامل نیستند و در مقابل این مردها هستند که این باور وجود داشت که زن

ضای بدن خود هستند. بنابراین مرد عنوان موجوداتی کامل مستحق توصیف کامل اعبه

بندی طبقه« آنچه که مرد نیست»ی معیار و هنجار است و زن را به عنوان زیرمجموعه

متوجه شد که  ۱۹۹۰اوایل دهه ی دردر تداوم دیدگاه انتقادی خود،  اوکانل اند.کرده

ای به کار در حین عمل جراحی برداشتن پروستات، حساسیت، اهمیت و دقت ویژه

ستکاری د به اعصاب متصل به بافت نعوظ آلت تناسلی و یاتا مانع آسیب رساندن رود می

ای برای این منظور به های پزشکی پیچیدهی این اعصاب شود و مکانسیمناخواسته

ی این اندیشه را در اوکانل ایجاد کرد که چرا شود. این مسئله جرقهخدمت گرفته می

                                                      
۱Alfred Charles Kinsey 
۲ Sexual Behavior in the Human Male 

3 Sexual Behavior in the Human Female  

۴ William H. Masters and Virginia E. Johnson 
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بر اساس ی جنسی زنان درحین جراحی وجود ندارد. هیچ روشی برای محافظت از آناتوم

انجام شده بود، او متوجه شد که کار  ۱۹۷۰یمطالعاتی که برای اولین بار در دهه

در مسیر مشابهی برای شناسایی اعصاب کلیتوریس انجام نشده است. اوکانل 

های الزم، های خود مطمئن شد که بدون این اقدامات احتیاطی و دستگاهجراحی

تمال قطع اعصاب کلیتوریس توسط پزشکان، درحین انجام اقدامات معمول مانند اح

شود دانست آنچه در مورد مردان انجام میراحتی وجود دارد. وی میبرداشتن رحم به

دقیق و مناسب است، اما در مورد زنان اطالعات بسیار ناچیز و در نتیجه اقدامات هم 

  بسیار کم است.

می را بارها و بارها مطالعه کرد و بیشتر اطمینان یافت که در اوکانل، متون آناتو

یابد، های مرجع کمک زیادی نمیکتاب

بنابراین تصمیم گرفت تا خودش جزئیات 

گمشده را پیدا کند. سرانجام در سال 

های خود را منتشر کرد و او یافته ۱۹۹۸

نشان داد که کلیتوریس ساختاری داخلی و 

یل علمی که از خارجی دارد. او با دال

دست آورده بود در مقابل باور هایش بهیافته

دات های اوکانل، تقریباً تمامی اعتقااشتباه نسبت به ارگاسم زنان قاطعانه ایستاد. یافته

ها در مورد آناتومی کلیتوریس را به چالش کشید. وی از طریق تشریح داوریو پیش

ی ی اندازهشد. این تشریح در بردارندهکلیتوریس موفق به ترسیم شکل کلی و درونی آن 

ریس داد انتهای عصب کلیتوحقیقی کلیتوریس بود و ساختار عصبی این اندام نشان می

 دو تا سه برابر بیشتر از آلت تناسلی مرد است. 

امتداد کلیتوریس در پشت »ی دیگری را با عنوان مطالعه ۲۰۰۵اوکانل، در سال 

های جانبی واژن را کنار اگر پوست دیواره»نی بر اینکه منتشر کرد مب ۱«ی واژندیواره

                                                      
۱ the clitoris extends behind the vaginal wall 

http://www.jurology.com/article/S0022-5347(01)68572-0/abstract
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انل، دنیا های اوکقبل ازیافته« مشاهده است.های کلیتوریس کامال قابلبزنید، برجستگی

ی نادرست پیشین، مسیر لذت جنسی و سکس را دنبال همچنان با اعتماد به نقشه

 حروم شده بودند.ی ارگاسم مکرد و در نتیجه بسیاری از زنان از تجربهمی

 
 

چرا ما هنوز بدن زنان را 

 شناسیمنمی

دانیم بیشتر همانگونه که می

های کلیتوریس داخلی است قسمت

و قسمت خارجی آن فقط نوک کوه 

یخ است. اما در حقیقت یافتن همین 

توان در کتب درسی بهداشت ندرت میسختی و بهاطالعات ساده اما بسیار مهم را به

ی کافی به یادگیری آناتومی و لذت جنسی رد. در واقع دانشجوها به اندازهجنسی پیدا ک

تنها فاقد شوند. استانداردهای آموزش جنسی در سراسر دنیا نهزن سوق داده نمی

های غلِط اطالعات دقیق و جامع است بلکه حتی در مقابل تغییر اطالعات و آموزه

ی ه چندان کمی هنوز از شکل و اندازهی نعدهدهد. مرسوم، قاطعانه مقاومت نشان می

ی این اندام های غلط دربارهبازتولید آگاهیاطالع هستند و واقعی کلیتوریس بی

 این ناشی از عدم آموزش مناسب در این زمینه است.همچنان ادامه دارد. 
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که پزشکی ست  ۱ای مولیگان 

مشغول ساخت و توزیع هزاران کلیتوریس 

ک صحیح ساختار آناتومیکه است 

 . مولیگانکندتوصیف می کلیتوریس را

ها اَشکال صحیح کلیتوریس را در کنفرانس

و سمینارهای بهداشت عمومی توزیع 

ها، کند. در بسیاری از این توزیعمی

مولیگان با حیرت و شگفت زدگی بسیاری 

ی واقعی از دانشجویان و پزشکان از اندازه

ی واقعی کلیتوریس کنند که از اندازهاظهار میها شود. اکثر آنرو میکلیتوریس روبه

کی، ی پزشویژه در دانشجویان حوزهاند. علت این ناآگاهی بهاطالع بودهدر این مقیاس بی

 گردد. به نادیده گرفتن و حذف کلیتوریس از کتب پزشکی برمی

، مشخص شد هنوز آناتومی کلیتوریس تا حد زیادی در  در بررسی تیم اوکانل

تاکنون مقاله در مورد ۱۹۴۷ی دروس و تحقیقات پزشکی وجود ندارد و از سال  برنامه

کالبدشکافی آناتومیکی کلیتوریس در سراسر جهان منتشر شده است. صدها تحقیق 

های بازیابی احساس پس از منظور روشدیگر به آناتومی کلیتوریس فقط به

 ده اند. با وجود این ، اوکانلی دستگاه تناسلی زنان اشاره کرکلیترادکتومی یا ختنه

بینیم که تحقیقات انجام شده در اهمیت ارگاسم زن تردید دارند، و این می» نویسد می

پذیرند که از منظر تکاملی، ارگاسم زن صرفاً در خدمت ارگاسم مرد استدالل را می

 و به خودی خود از منظر ارگاسم زن اهمیت چندانی ندارد.« است

کنند. در حقیقت، طریق سکس واژینال، ارگاسم را تجربه نمی چهارم زنان ازسه

توانند از این دهد که فقط هشت درصد از زنان میبرآوردهای انجام شده نشان می

بخشی داشته باشند. تنها توضیح واقعی و الزم برای اعتماد و لذتطریق، ارگاسم قابل

گران ه در میان پژوهشعنوان شناخته شد- ۲«شکاف ارگاسم»علت این مسئله همان 

                                                      
۱ Ea Mulligan 
۲ orgasm gap 
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در طول  ۱خواهجنساست. مردان ددگر -ها ی مسائل جنسی و سکسولوژیستحوزه

کنند. خواه ارگاسم را تجربه میجنسی جنسی دو تا سه برابر بیشتر از زنان دگررابطه

ی اثبات های به مثابهچنین داده ۲ی کلیتوریس،ممکن است به دلیل کژسوادی در حوزه

نسی زنان نسبت به مردان فهم شوند و یا پنداشته شود که بدن زنان برای ناتوانی ج

ی شود که در زنانی کافی کامل نیست. اما واقعیت اینجا آشکار میلذت بردن به اندازه

مشابه مردان است و به اوج  های خود در رابطه هستند، تعداد ارگاسمجنسکه با هم

 کنند. پسکه گاه چندین بار تجربه می رسیدن جنسی و ارگاسم را نه فقط یکبار

توان گفت که مشکل از بدن زنان نیست بلکه مشکل از عدم شناخت و عدم درک می

 اکثر ما از آناتومی جنسی زنان است.

درمانگر و نویسنده، گفتمانی که هژمونی آلت تناسلی مرد بر سکس 3یان کرنر،

کند را ی را تقویت میبخشد و روایت جنسی خطروی کلیتوریس را ارجحیت می

کند که این گفتمان دقیقاً متناسب با پاسخ نامد. کرنر عنوان میمی ۴«گفتمان مقاربت»

ی ی و ضمیمهبه نیاز جنسی مرد است و درنتیجه، از ارگاسم زن به عنوان امری حاشیه

ساز تبلیغاتی از این قبیل است که کند. همین مسئله زمینهلذت جنسی مرد یاد می

زنان نیز مانند مردان باید به »و یا « ی مردان نیستیت ارگاسم در زنان به اندازهاهم»

رسد فرهنگ اساساً تحت فرمول به نظر می«. خود و آنی برانگیخته شوندشکل خودبه

 کند:زیر کار می

 آلت تناسلی مرد + واژن = سکس، ارگاسم، میل جنسی، برانگیختگی، خوشبختی.

شود تنها فرض ممکن برای آن این این گونه جمع نمیهنگامی که این معادله 

هستم. بنابراین مشکلی برای زن پیش آمده است. زن  -یعنی زن  -مشکل من »است: 

با وجود اطالعات و دانش جدید در این زمینه، « توان و یا ناقص است.از لحاظ جنسی کم

ست ا -باال ذکر شد  که در -ی درونی شده سعی بر منطبق ساختن افراد با این معادله

                                                      
۱ heterosexual 
۲ ilcliterate 
3 Ian Kerner 
۴ the intercourse discourse 
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ات ی کرنر، تأثیرات این فرضیماند. به گفتهو همچنان رنج مسئله بر دوش زنان باقی می

از آنجا که در گفتمان مقاربت، تحریک کلیتوریس از اهمیتی »بسیار گسترده است. و 

ی جنسی به طور مداوم در حین رابطهبرخوردار نیست، بنابراین بسیاری از زنان به

برند ی جنسی لذت ممکن را نمیدر نتیجه، بسیاری از زنان از رابطه« رسند.نمیارگاسم 

تری برای برقراری رابطه جنسی دارند. این گفتمان چنان قدرتی دارد که ی کمو انگیزه

زنان به جای به چالش کشیدن وضعیت موجود و تالش برای به رسمیت شناخته شدن 

 شوند. م میحق ارگاسم، مجبور به تظاهر به ارگاس

ی برانگیزی توسط تیم تحقیقاتی ایتالیایی در مجلهی بحث، مطالعه۲۰۱۴سال 

ی جی در واقع کرد که ارگاسم واژینال و نقطهمنتشر شد که ادعا می ۱آناتومی بالینی

وکانل اای بیش نیست و گفتمان مقاربت را به چالش کشید. در تداوم این مطالعه، افسانه

های آناتومیک ماکروسکوپی ای از تشریحای بر اساس مجموعهمقاله ۲۰۱6نیز در سال 

ی واژن وجود ندارد، منتشر کرد مبنی بر اینکه هیچ شواهدی از بافت نعوظ در دیواره

ی جی وجود خارجی ندارد )الزم به یادآوری است که به عبارت دیگرچیزی به نام نقطه

جمله تصویربرداری از مجرای ادرار باید اوکانل تأکید کرده است که کارهای بیشتری از 

در این زمینه انجام شود.( براساس این پژوهش، 

کلیتوریس تنها بافت نعوظ است که منجر به 

های منقبض شود و البته برجستگیارگاسم می

ی یک کلیتوریس برانگیخته، ممکن است از شده

ی واژن نیز احساس شود، یعنی تحریک دیواره

سم واژینال ضروری است. کلیترویس در ارگا

بنابراین، واقعیت قابل بیان این است که با 

توجهی به کلیتوریس و عدم تحریک آن در حین سکس، ارگاسم اتفاق نخواهد افتاد. بی

اوکانل معتقد است ترویج آگاهی درست در این حوزه تاثیر مهمی روی اطمینان از 

 بخش دارد.داشتن زندگی جنسی سالم و رضایت

                                                      
۱ The Journal of Clinical Anatomy 
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های اوکانل پیشگامانه و روشنگرانه بود، با گذشت حدود دو دهه که یافته درحالی

ی مردم بگذارد. طور کامل نتوانسته تاثیر معناداری روی آموزش جنسی عامههنوز به

ل رسد، به دلیی تفکر درباره آناتومی زن و لذت زن میچراکه زمانی که نوبت به نحوه

ده از کارکرد و اهمیت کلیتوریس، تعمدات پنهان اطالعات کم و باورهای غلط نهادینه ش

 گویدو غیرمستقیم همچنان سعی در حفظ اقتدار آناتومی قبلیِ غلط دارند. اوکانل می

ی اهمیت و در بدترین حالت اندامکلیتوریس در بهترین حالت یک چیز کماین تصور که 

یج هنوز در پرداختن فرهنگ عمومی و راآور است، همچنان فراگیر باقی مانده است. شرم

ن های ایپژوهش طور کلی در پرداختن به ارگاسم زن مشکل دارد.به کلیتوریس و به

کنند جایگاه شوند و محققینی که روی این اندام کار میاهمیت قلمداد میحوزه کم

مدیران ارشد مراکز تحقیقاتی این  ،فروتر نسبت به همکاران خود دارند. و حتی بدتر

های جنسی و کنند که در پشت چنین موضوعاتی ایدهمتهم می پژوهشگران را

ه بکنند. همچنین وی با اشاره ی ادیپ را دنبال میهای روانی مقابل به عقدهمکانسیم

 انداز یک مردی جنسی از چشمکند که در تمامی آنها رابطههالیوود عنوان می تولیدات

ای ونهبه گ ،انداز استخدمت این چشمآفرینی زنان در و نقش شودمیبه تصویر کشیده 

تواند به نوعی زن را به رضایت جنسی که گویی این انگیزه نهایت چیزی است که می

برساند. تا زمانی که این تصور کذب شکسته نشده و از بین نرود و واقعیت زنان به 

داوم در دهیم و این تی دروغین را ادامه میی ظهور نرسد، ما همچنان این افسانهمنصه

 باشد.نهایت به همان اندازه که برای زنان مناسب نیست برای مردان نیز نمی

 

 ۱«کلیترسی»جنبش هنری فمینیستی 

دند. داهای اوکانل را بازتاب نمیها تا همین اواخر یافتهگران رسانهبسیاری از گزارش

ور ، با شخارج از محافل پزشکی، تحقیقات اوکانل و دیگران در خصوص کلیتوریس اما

، جای ی کلیتوریسی پیشین دربارهبا توجه به سکوت کرکنندهو شوق پذیرفته شد. 

ی یک جنبش را جرقه، هنرمند آمریکایی، تعجب نیست مبارزات هنری سوفیا واالس

                                                      
۱ Cliteracy 



 علیه خوانش مردانه از بدن زن یکلیترسی؛ شورش 252 

و سپس  «ما به ترسیم بهتری از کلیتوریس نیاز داریم.»برانگیخت. اوکانل معتقد است 

کارزار  سوفیا واالس« ما باید هنر کلیتوریس را ببینیم.» واالس به این نتیجه رسید که

د گویمنظور آگاهی زنان در مورد آناتومی خود ایجاد کرد. اوکانل میرا به« کلیترسی»

 هنر واالس نوری به تاریخ تاریکِ کلیتوریس انداخته است. 

 های نسبت داده شده به کلیتوریس را، دروغ«کلیترسی»واالس با شروع جنبش  

های روایت شده در این خصوص را زیر سؤال برد تا گشایشی به چالش کشید و افسانه

ی جنسی و بدن زن باشد. وی نادیده گرفتن بر بازنویسی قوانین پیرامون رابطه

کلیتوریس را نه تنها در فرهنگ عامه، بلکه در متون و منابع علمی دنبال کرد و پی برد 

االی های با فقط در مجالت پزشکی منتخب و در ردهکه اطالعات مربوط به کلیتوریس ر

ود. شندرت و غیرقابل دسترس برای عموم مردم یافت میمؤسسات دانشگاهی، آن هم به

این ضعف درحالی است که تمامی 

تصاویر هنری مملو از تصاویر بدن زنان و 

در خدمت کارکردهای متفاوت است. 

واالس به این نتیجه رسید که علت 

و نادیده گرفتن بدن زن  توجهیبی

نیست، بلکه نبود تصاویر دقیق از 

لول عدم شناخت صحیحِ کلیتوریس مع

 بدن زن است.

واکنش دنیای هنر و جهان نسبت به 

ی هنر تمرکز روی کلیتوریس از دریچه

برای این هنرمند کامالً قابل پیش بینی 

بود. او با علم به این عواقب، جنبش 

 ی هنریروژهکلیترسی را در قالب یک پ

خواست با هنرخیابانی، منسوجات و تایپوگرافی، در به راه انداخت. این جنبش می

بینی فرهنگی که آگاهی آن از کلیتوریس اندک و اشتباه است تغییر ایجاد کند. پیش

ری های هنواالس در مورد واکنش به این مسئله اشتباه نبود و خیلی سریع نمایشگاه

ها لغو شد، زندگی و هنر او مورد تهدید قرار گرفت. الزم به لریی او توسط گارزرو شده
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هایی شگفت آور و غیرقابل پیش بینی نیز رخ داد. افرادی در تأکید است که واکنش

رفت به هایی که انتظار آن نمیسراسر جهان با ترسیم تصاویری از کلیتوریس در مکان

ی واالس در تمام دنیا بسیار جنبش کلیتوریسی پیوستند. این گونه بود که کارها

برانگیز شد. باید خاطرنشان ساخت که این بحث جنجالی فقط در مورد یک زن یا بحث

وریس و ی کلیتی هنری نیست، بلکه این واقعیت انکارشده و نادیده انگاشتهیک پروژه

 اهمیت آن در ارگاسم زنان است. 

تخاب کرده است، او اندکی وقتی از واالس پرسیده شد که چرا نام کلیترسی را ان

، اما این فقط به عنوان و «جذاب است»مکث کرد سپس با صراحت معمول خود گفت: 

وقتی کسی به آموختن »با هدف خلق یک شعار خوب ایجاد نشده است. وی معتقد است 

بی یای آن بگریزد. دستتواند از فکر دربارهآورد، دیگر نمیای روی میدر مورد مسئله

ی هاگاهی و ارتقای سطح سواد عمومی در این حوزه به معنای پایان اقتدار آموزهبه این آ

های کذب است. راه برگشتی نیست و این همان چیزی است که من اشتباه و افسانه

 «.خواستمبرای جنبش کلیترسی می

شکل آناتومی  ۲۰۱۷هنرمند دیگری است که در سال  ۱آلی سباستین ولف،

ولف که خود نامید.  ۲صد به یک طراحی کرد و آن را گلیتوریس کلیتوریس را با مقیاس

ی واقعی کلیتوریس شده بود، به دنبال ی شکل و اندازهسالگی متوجه ۲۰در اواسط 

این بود که چرا هیچ دانش و آموزشی در این زمینه داده نشده است در حالی که قبل 

ی شکل رحم و کارکرد م دربارههای الزی دانش آموزان تمام و کمال آموزشاز بلوغ همه

آورند. در حالی که کامال مسلم است کدام یک از این دو آموزش در دست میآن به

 زندگی روزمره انسان بیشتر حائز اهمیت است.

                                                      
۱ Alli Sebastian Wolf, 
۲ Glitoris 
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های پیماییولف در راه

و سایر  ۱زنان، ماردی گراس

رویدادهای عمومی گلیتوریس 

الجثه و طالیی را به عظیم

دم وجود منظور تأکید بر ع

آموزش مناسب و صحیح و 

ی خالء دانش درباره

کلیتوریس، عدم درک آناتومی 

زنان، و نیز به منظور انتقال 

آموزش و آگاهی در این 

خصوص را با خود حمل 

کنند این موجود یک ماهی مرکب طالیی، ریه ، کند. بسیاری از مردم فقط فکر میمی

حشتناک بود زمانی که من چندین زن و»گوید سنجاقک و یا یک بیضه است. ولف می

و شوهر را مالقات کردم که تا قبل از دیدن این مجسمه ، هیچ تصوری در مورد 

 « کلیتوریس نداشتند.

های ی جنسی و اندامصحبت در مورد رابطه ،گوید برای بعضی از افرادولف می

ا باره بتر از صحبت کردن در اینجنسی با یک زن در یک فستیوال خیابانی آسان

پرشکان و متخصصین این حوزه است. وی در حال حاضر در حال کار بر روی یک 

امیدوار  گویدکلیتوریس طالیی قابل اتساع با ارتفاع ساختمانی یک طبقه است. او می

ی برانگیز شود که هنر در حوزهاست که به زودی دانش در مورد کلیتوریس آنقدر بحث

آلت تناسلی مرد باشد. همچنین ولف امیدوار است  سطح هنر در موردکلیتوریس، هم

سطح آگاهی مردم از کلیتوریس به سطحی ارتقا یابد که دیگر کار هنری در باره 

؛ او استهدف اوکانل نیز به همین نسبت معقول  موضوعیت و ضرورتی نداشته باشد.

ار د برخوردمعتقد است که ضروری است که آناتومی زن از اهمیت برابری با آناتومی مر
                                                      
۱ Mardi Gras  

یکی از  شود وترجمه می نیز ی چاقشنبهی پنکیک، روز پنکیک و یا سهشنبهسه ،ی اعترافشنبهدر فارسی به سه

  ها است.مذهبیرفرهنگی مسیحی مراسم
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دهد باشد. این لزوماً به معنای غلبه بر تعصب نهادی و اجتماعی است و به زنان اجازه می

 ی جنسی خود لذت ببرند. این همان معنی مطالعه کلیتوریس است.تا از رابطه
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سر )  سته1۹۹0-1۹1۸لویی آلتو سوف برج سوی در (، فیل ست فران سی ی مارک

له قا مهم حن نی با چارچوب م که در  حاضررر  ههی  در حزب  1۹۷0ی ی دوم د

دهی عمودی در حزب کمونیست ساختار فرماننوشته شده  کمونیست فرانسه

سه را مورد انتقاد قرار می ستین بار در چهار بخش در  دهد. این مقالهفران نخ

شد.لومونددر  1۹۷۸آوریل  2۷تا  24روزهای  شر  شار همزمان  ، منت زمان انت

 مارس، دور 12ی مرکزی پس از انتخابات )دور اول ی کمیتهبود با اولین جلسه

که در  1۹دوم  خه 2۸و  2۷،  2۶مارس(،  یل برگزار شررد. نسرر ی کمی آور

صالح سپرو در قالب کتاب، با پیشا سوا ما سر را فران اری گفتشده از متن آلتو

سه شده ی کمیتهدر مورد گزارش مارکایس جل شر  ی مرکزی در آوریل منت

ست. شماره ا شریه 10۹ی همین مقاله بعداً در   شد. ی نیولفت ریویو منتن شر 

 .انداضافه شده NLR ی انگلیسی توسطبه ترجمه هانوشتپیتمام 
 

ا را ههای مردم را شدیداً برآشفته و بسیاری از کمونیستشکست اتحاد چپ، توده

ـ ظاتر بگوییم جزمـ یا دقیق“کارگرباور”ی عمیقاً آزرده کرده است.* یک فرقه هراً گرا 

را پیروزی بر خطر و آن  از گســـســـت از حزب ســـوســـیالیســـت خرســـند اســـت

تنها داند. اما اکثر مبارزان حزبی خطر را احســاس کردند، نهدموکراســی میســوســیال

 خاطر شــرایط اینخاطر مانعی که این وضــعیت در پیشــرفت کار ایجاد کرد، بلکه بهبه

ست. مبارزان حزبی در عینشکست. افزون بر این، امر تازه  حال کهای نیز پیش آمده ا

ــیح رهبری منتظر ــت انجامید آغاز توض ــکس ــاً تحلیل روندی را که به این ش اند، راس

بهکرده ند:  یل خطا ـــیویژه تحل مامی معلقمش با ت که حزب  ها و تغییرات زدنای 

ـــانه دنبال کرد. آن ـــمانت ها از رهبری حزب میچه آنغیرعادی و بلهوس خواهند، ض

و وارســی نتایج حاصــله ممکن ای اســت که بدون آن تحلیل احترام به شــرایط مادی

ـــت. آن بهنیس تاً ها  تدارک حقیق حث علنی در مطبوعات حزبی و  تار ب ـــ ویژه خواس

 اند.سوموی بیستدموکراتیک کنگره

کوشـــد تدریجاً یک ســـیســـتم رهبری حزب که با این حرکت مواجه اســـت، می

ش پیشــاپیکه فرصــت را از دســت بدهد، نتایج را آنی دفاعی تدارک ببیند: بیدوگانه
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دهد تا آن را مغشوش کند. دفتر سیاسی در بیستم کند و بحث را جهت میدیکته می

ـــت که از مبارزه»اعالم کرد:  ۱۹۷۸مارس  تازگی ای که بهالبته ضـــرورت خواهد داش

گویند، تو ها از زمان آینده ســخن میآن« صــورت گرفته، هر نوع درســی را اخذ کرد.

شودن باب تحقیق و بر سی دفاع میگویی از گ ست به ر کنند، اما تنها به این خاطر د

کار می جهاین  که نتی ند  ـــتین زن ند. نخس تدارک ببین های آن را پیشـــاپیش   گیر

جه ندارد.»گیری: نتی یت  ـــع بال این وض ـــئولیتی در ق این « حزب کمونیســـت مس

ــورت ــته از هر چیز،ص ــونیت  بندی گذش این امتیاز را دارد که برای رهبری حزب مص

ـــمیمات را بدون اطالع بدنه، که بار همهکند، حزبی که همهمیایجاد  ی عواقب ی تص

گر یحزب  طی شش مشی هدایت»گیری دوم: آن را بر دوش دارد، گرفته است. نتیجه

ونهم در گزارش بیست ۱بدین ترتیب، فیترمن« سال گذشته منسجم باقی مانده است.

ــتواری حزب در هدایت یک نبرد تح ــوار تأکید کرد، مارس خود بر اس ــرایط دش ت ش

سوسیالیستنبردی که به شد: خاطر خطای  ما خواهان شکست »ها با شکست روبرو 

 های الزم را از آنبایست روی این شکست تأمل کنیم، بحث کنیم و درسنبودیم، می

برگیریم. اما با درنظرگرفتن حقایق اســـاســـی که یادآوری کردم، روشـــن اســـت که 

چه ما در پیش گرفتیم وجود نداشت ی دیگری سوای آننهگیری جدی و مسئوالجهت

 «و این امری است که دفتر سیاسی عمیقاً بدان معتقد است.

سی اگر بتواند بدون ارائه سیا شکریم. دفتر  شما مت رکی مد یاز این اعتقاد عمیق 

روی ما  پیش« داوری بدون تجزیه و تحلیل»و « گیرهای بدون پایه و اســـاسنتیجه»

ضیه، مفهوم حقیقی خودِ همان پیام « عمیقاً معتقد»، در واقع باید بگذارد شد. این ق با

ــی را بر مال می ــیاس ی بدون هاگیرینتیجه»ی تحلیل تنها بر پایهوکند: تجزیهدفتر س

بر این پایه که این  ۲جا که ژرژ مارشــهرهبری باید صــورت گیرد، و آن« پایه و اســاسِ

به  یاز  ـــعیت ن تأمل»وض ی اومانیته، چهارم آوریل( خواهان دارد )روزنامه« بحث و 

سروکار  مواد مهمیواحدهای حزبی با »کند که شود، خاطر نشان میتحلیل میوتجزیه

ـــی را پیش ببرند.دارند که با آن می ی بیانیه ویژهبه»چه موادی؟ « توانند این بررس

                                                      
۱. Fiterman 

۲ . Georges Marchais 
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شیان  شی که چارلز فیترمن به من سی و گزار سیا ستم مارس دفتر   محلی از جانب بی

گذاری و محصــور دایره تکمیل شــده، بنابراین زمینه عالمت« دفتر ســیاســی ارائه داد.

ست که می ست. بر بنیاد چنین مواد پروپیمانی ا توان بحث را  در آزادی کامل شده ا

ـــهای از قبل ارائهگیریتواند در حصـــار نتیجهپیش برد، بدین معنا که بحث می ده ش

 محدود شود. 

بایست بحث کنیم. این کاماًل می»که دانند ژرژ مارشه از گفتنِ اینها میستکمونی

های مجزا از یکدیگر، حداکثر در چه منظوری دارد. بحث در هسته واقعاً« درست است

اد، نظر عمومی و آزترتیب، تبادلای و نه چیزی بیش از آن. بدینیک کنفرانس منطقه

های گوناگونِ حزب یا در بین کارگران یدی نِ بخشتحلیل تجارب بین مبارزاوو تجزیه

بخش و برانگیزاننده باشد ــ  در بین نخواهد بود. آزادانه و فکری ــ بحثی که استحکام

ــناد مهم»های موجود در گیریی نتیجهکنید، اما بر پایهبحث می ــراً در « اس و منحص

 های( خودتان.ها و بخشهای اساسی )هستهچارچوب ارگان

های علنی آییی حزب مبنی بر گردهماست پاسخ رسمی به خواست گستردهاین 

به بادلمنظور فراهمدر مطبوعات حزبی  ـــهآوردن امکان ت قایس ها. ی بین آننظر و م

رهبری از پیش جواب رد داده اســت: غیرممکن اســت، حتی برای یک لحظه. مارشــه 

سخن سنامه توجیه میگفتن پیرامون بندحتی در ابتدا این امتناع را با  سا کرد، ی در ا

ـــازمان داده های علنی تنها بهآییبندی که طبق آن، گردهم منظور تدارک کنگره س

ــوند. اما در واقعیت می ــنامهچنین بندی وجود نداردش ــاس ها یک بار هم . حتی در اس

 ای به جلسات بحث نشده است.اشاره

شکل می شرایط کنونی، م لیه ع« قانون»رگری از توان پذیرفت که یک رهبر کادر 

کند! رود: او قانون وضــع میمبارزان حزبی اســتفاده کند. اما مارشــه فراتر از این می

شکار ست ْآگاهی از این امرِ آ ست تا بتوان فهمید چرا کمونی  و لوموندها در ضروری ا

ــتور رهبری حزب، درب روزنامهدیگر جاها مقاله می ــند: زیرا به دس های روزانه و نویس

و ی افکار و تجزیه ها بســـته شـــده اســـت. رهبری حزب از مبادلهگی به روی آنهفت

شه طرفدار تحلیل در پایه شت دارد. رهبری بیش از همی ی حزبی بیش از هر چیز وح

ـــ فن درجه یک برای خنثیبخشبخش ــــ کردن واکنش اعضای معمول کردن است ـ
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ــــنمایندگی )هســته ســطحیِحزب از طریق ســیســتم ســه ــــ، ناحیهناحیهـ منطقه، ـ

 ی مرکزی(.کمیتهـمنطقه

سترده»بردن به برای پی شه پیش می« ایبحث گ ست خود مار ، آیدکه در پی خوا

ــت »مراجعه کنیم:  ۱لوران توانیم به پلمی ــکس ــترده ۱۹ظاهراً ش ای مارس تأمل گس

ـــیری کـه در مرحلـهمی ی جـدیـد در پیش داریم، طلبـد تـا بتوانیم در مورد مس

 «اعتقاد راســخِ »ی یک چیز کامالً محرز و آشــکار اســت: بر پایه« گیری کنیم.تصــمیم

بررســی گذشــته را کنار  ْو تحلیلکه این تجزیه « شــودخواســته می»دفتر ســیاســی 

ـــود؛ بر بگذارد و به ـــرفت»طور کامل بر آینده متمرکز ش ـــیر پیش « های جدیدمس

ارِ همیشگیِ رهبری حزب است ی کی چهارم آوریل دفتر سیاسی(. این شیوه)اظهاریه

ـــت، که آن را به  ـــت: تکیه به وظایفی که در پیش اس بهترین وجهی حفظ کرده اس

ـــتابان در خدمت دفن گذشـــته قرار می گیرد؛ دفن گذشـــته همراه با تناقضـــات، ش

جانبه بررســی که اشــتباهات گذشــته را همهاشــتباهات و رازها و ابهامات آن. کســانی

ـــی حزبی»و در نتیجه از « مبارزه»و بنابراین از « زندگی» کنند، البته که ازمی  «مش

 طور نیست رفقا؟شوند. اینکنار گذاشته می

 استراتژی: چرخش پنهانی

ی یابد. دیگر نه مســئلهشــود، خودِ گذشــته خاتمه میتر میهرچه آینده نزدیک

سئله ست، بلکه فقط م ست: حزب کمونی ست مطرح ا سیالی سو ستراتژی»ی حزب   ا

ست، و علت بیبار و مرگعهفاج سیالی سو سطهزای حزب  ی این حقیقت که چپ به وا

ند، زنجا که مبارزان حزبی دست به تعمق میتنها همین بود. آن« پیروزی دست نیافت

دهد: ســـلب مســـئولیت در قبال نتایج هایش را ارائه میگیریرهبری شـــتابان نتیجه

ـــ ـــت منطقاً تمامی مس ـــله از طرف حزب کمونیس ـــاب حزب  ئولیت را بهحاص حس

ــت می ــیالیس ــوس گذارد. بنابراین، تعمق و بحث پیرامون نقش حزب که بین داوری س

شته و موقت درباره شت « وظایف آینده»ی گذ سرنو شک  ست، بدون  شده ا محدود 

شد که همه شابهی دارد. گفته خواهد  ستی»ها ی آنم شته« هاییکا شی دا اند، ولی م

                                                      
۱. Paul Laurent 
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بردن آن باقی بیناندازی بحث و ازه است. سازوکار راهبود« درست»و « منسجم»حزب  

 کند.است و به بهترین وجه عمل می

ی تناقض»و شیوه تعمق مبارزان حزبی « تأمل»با این حال، بین برداشت رهبری از 

ــانی نمیوجود دارد که به« جزئی را از بین برد. مبارزان حزبی موافق بحث توان آن آس

ساس  سناد مهمی»بر ا ست،« ا سیاسی،  که مارشه ذکر کرده ا نیستند )اظهارات دفتر 

ه گیری آغاز کنند کها مایل نیســـتند اندیشـــیدن را با این نتیجهگزارش فیترمن(. آن

مسئولیت یا عدم مسئولیت را به حزب مشخصی نسبت دهند و یا با این بحث که اگر 

ــئولیتی ندارد، پس بار همه ــت هیچ مس ــئولیتحزب کمونیس بر دوش حزب ها ی مس

اند ــــــــ تفکری که، افزون بر تفکر مانوی خسته شده ها از اینسوسیالیست است. آن

ست، ولی با آن شاهده چه آناین، هم طرفدار قانون و هم طرفدار اخالق ا ها تجربه و م

 اند، خوانایی ندارد.کرده

ست ها میآن سیالی سو ست و جریانی که حزب  ضرورت ا دانند که اتحاد چپ یک 

ـــت میم ما آنعرف آن اس ـــود. ا حاد جذب ش به این ات ـــت  بارهبایس ی حزب ها در

ست یا ماهیت مختلط مبارزان آن هیچ سیالی گونه توهمی ندارند )کادرهای قدیمی سو

SFIOسته سط ، ه ضای زیادی که آرایش  CERESای که تو شد و اع سازمان داده 

کارکرد یک بلوک  ها کارکرد حزب ســوســیالیســت راســیاســی راســتینی ندارند(. آن

ــت که هدفش نفوذ و تأثیرگذاری به میانجِی انتخاباتی می دانند که درگیر مبارزاتی اس

صی خودش « رهبر تاریخیِ»یک  شخ سی که حزب را طبق امیال  ست، ک قدرتمند ا

ـــ امیالی که از دشمنی با انترناسیونال سوسیالجهت می  هایدموکرات یا شکلدهد ـ

ر فاصله دارد ــــــ و دستش  را پیشاپیش کامالً رو کرده جدید همکاری طبقاتی بسیا

 که سه میلیون رأی را از حزب کمونیست بگیرد.است: این

اما رزمندگان کمونیســت این منطق را که طبق آن بار اصــلی مســئولیت بر دوش 

ــته می ــت گذاش ــیالیس ــوس ــود، نمیحزب س ــئلهش ی فهمند. برعکس، چرا نباید مس

سئولیت حزب کمونیست را  مشی حزب کمونیست و پیش کشید؟ در هر حال، خطم

سوسیالیست با یکدیگر پیوند خورده ا هیچ ی همه یاند و مسئولیت را به مسئلهحزب 

شی کردن، بهتبدیل شته از این، چنین رو ست. گذ ستی خلط دیالکتیک با پارانویا ا را

سگیرند، دارد. پس چگونه حزرا به کار میبر کسـانی که آن  سـوءتأثیری  ت ب کمونی
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«(  دست آوردبه»که بایستی سه میلیون رأی را )این ۱ی وین میترانکه پس از اعالمیه

ضایا اطالع پیدا کرد، هنوز هم   ۱ی ۱۹۷۲ژوئن ی و پس از گزارش محرمانه شه، از ق مار

شد و تا بدین پایه این  ست قائل  سیالی سو سی فراوانی برای حزب  سیا چنان اعتبار 

ـــت جمهوری حزب را قوی کرد، می تران را به کاندیدای چپ متحد در انتخابات ریاس

ــت چپ را  ۱۹۷۴ ــت را در موقعیتی قرار داد که توانس ــیالیس ــوس ــاند، و حزب س رس

 ی چهارم آوریل خودالشعاع قرار دهد؟ دفتر سیاسی حزب سوسیالیست در بیانیهتحت

نه به گو ـــحبت کرد،  ـــتراتژی این حزب ص های اخیاز اس یداد که گویی رو ر این ای 

ستراتژی را برمال کرده است. دفتر سیاسی از آن ستراتژی این حزب از برنامه»چه ا ی ا

سال  ست ۱۹۷۲مشترک  از »سال، یعنی صحبت کرد. اما، در آن پنج « تاکنون بوده ا

چه را حزب جز رهبری حزب کمونیســت آن، چه کســی به«ی مشــترکزمان برنامه

ستراتژی  شت تا ا ـــ قبل از تصمیم به خود را پایهسوسیالیست احتیاج دا ریزی کند ـ

 مبارزه با آن ــ در اختیارش گذاشت؟

به گان حزبی  ند یت امر، رزم نهدر واقع بهی دیگری میگو ند:  ـــ ندیش به ا ثا م

کنند بر بنیاد دلیل و مدرک به داوری دیالکتیکی دست هایی که تالش میماتریالیست

شیوه ضات. آن ی همه یا هیچ، بلکهیابند، یعنی نه با  سیدن به تناق ز آغاز ها ابا روش ر

ــبی قرار دارند تا به با تحلیل تجارب خود به ــعیت مناس مثابه زنان و مردانی که در وض

ــتواکنش ــی های کارگران گوش دهند و تأثیر چرخشها و برداش های موجود در مش

نتایج  و حزبی به آنان را دقیقاً بسنجند و نیز بررسی سبک دخالت مارشه در انتخابات

اسناد و مدارک »ها با مد در نظر داشتن این کنند. آنی( آن آغاز می)اغلب غیرمنتظره

گر دی مثابه مارکســیســت تعمق کنند، بهکنند به)این بار واقعاً مهم(، ســعی می« مهم

ی مارکس( و هم )گفته« خود فکر کنند»مثابه زنان و مردانی که هم قادرند به سخن،

ـــاهده کردهرند که آنرا داوقت آن  ند بهچه را تجربه و مش مثابه کارکرد ماهیت و ا

گرایی لتوانند عمها دیگر نمیطور کامل بررسی کنند. آنتناقضات مناسبات طبقاتی به

به که میو تجر ند، بل مل کن به هیچگرایی را تح ند چرا حزب  ند بفهم یک از خواه

ها عیین کرد، دست نیافته است. آنسال پیش برای حزب ت پنج ْهایی که رهبریهدف
                                                      
۱. Mitterand’s Vienna 
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ست از می  ضروری ا ه ک« حقایقی)»ساده فراتر رفت « حقایق»دانند که برای فهمیدن 

شمنداند( و آن سیار ارز . نامید درک کرد« روابط درونی»چه را که لنین برای فیترمن ب

اقتصــادی، ســیاســی و  ی طبقاتی ما چنین امری همواره مناســبات طبقاتیدر جامعه

ا ر ســادگی آنشــود که رهبری حزب بهای را شــامل مینهایت پیچیدهدئولوژیک بیای

یده می یهناد که چنین تجز قت  بهوگیرد. این حقی یهتحلیلی خود پا  ی حزبیخود از 

 تواند واقعاً سرآغاز جدیدی در تاریخ سیاسی این حزب باشد. گیرد میسرچشمه می

ست که رهبری برای دره ستن این ماما خیلی بعید نی ـــــ « تناقض جزئی»شک ـ

ـــی»تناقض بین مفهوم  ـــود، و کنش ای که از باال ایجاد و کنترل می«تأمل و بررس ش

سی» واقعی  ست بر تجزیه« تأمل و برر ضات مادِی وکه مبتنی ا ضمامیِ تناق تحلیل ان

های حزبی  ـ از قدرت دستگاه حزبی استفاده کند. اما رزمندگان شده توسط پایهتجربه

ــازی و »های نظرها، تکنیککردن اختالفی، از مهارت ظریف رهبری در خفهحزب بازس

ه وسوم( و اصالحاتی کی بیست)تا کنگره« بعد»انداختن تا تعویق، مهارت در به«بهبود

ـــد و به آنای مبهم قول آنگونهبه ـــت، مطلعها داده ش ـــیار هم نیاز هس اند. ها بس

سیاری با آمادگی و عالقه همه تواند مطمئنترتیب، رهبری میبدین شد که ب این  یبا

ـ ازجمله و ظاهراً روش ـ را که او بهآن« ترینللیبرا»ها را  تناقض »منظور حل این ها 

ـــتن مانعی که میانمنظور ازیعنی به دهد، دنبال خواهند کرد:ارائه می« جزئی برداش

 پیکر او را متوقف کند.تواند ماشین غولمی

 ی پنهانهاانگیزه

سی )ماکیاولیایی و حتی ناپلئونی آن( هست المثلی در حوزهضرب سیا ی عملکرد 

نهکه می به گو با مردم  ید  با ید هرگز ن یا احمقگو که گو تار کرد  لب ای رف ند. اغ ا

سه واقعاً نه فریب بحث سروته پیرامون آمار های بیرزمندگان حزبی همچون مردم فران

 ۲۵نه فریب کمدی موقر و زودگذر درصــدهای انتخاباتی ) خورند، و و ارقام ملی را می

های مربوط به گوییدرصـــد کافی نیســـت(، گزافه ۲۱درصـــد خوب خواهد بود، ولی 

تر مبارزان حزبی، و نه فقط هایی از این دســت را. بیشو نمایش« وزرای کمونیســت»

 که تاریخ یکدانند: اینبرومر گفت میآنان، حقیقتی را که مارکس پیرامون هیجدهم 

 های رهبران را نگاهها و سخنرانیبایست پشت نقابتئاتر است و برای فهمیدن آن می
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ی بایســت قمارهای ســیاســی، مبارزهتر پشــت خود صــحنه را؛ میکرد و از همه مهم

طبقاتی و نیز علل و تأثیرات آن را جســتجو کرد. رهبری که در مواضــع خود منزوی 

ـــده بود، مایل نبود این ن ـــوح را به اراحتی را حس کند، اما رزمندگان حزبی آنش وض

اتحاد چپ، پشـت « انســجام»ها حس کردند که در پشــت برانگیختن حس کردند. آن

که حزب های ســاختگی ســیزدهم مارس، زمانیها و پشــت توافقها و انشــقاقاختالف

امری  امری جدی و عجیب و غریب ــهای پیشین را کنار گذاشت، گیریتمامی موضع
 ــ در جریان است. ماندکه پنهان باقی می

شود، باور معین و سؤال مشخصی وجود هایی که مطرح میپرسشی در مرکز همه

ی دارد. باوری به این مضــمون که: اســتراتژی حزب همیشــه منســجم نبود، در کنگره

 ازگشتودوم به مسیر پیشین بی بیستویکم مدتی تغییر کرد و سپس از کنگرهبیست

( ادامه داشت، زمانی ۱۹۷۷ی نانت حزب سوسیالیست )ژوئن و تا اندکی پس از کنگره

ست و  سیالی سو سپتامبر از حزب  شد که جدایی ماه  سیری انداخته  شتابان به م که 

 صورت، چراشکست اتحاد چپ را به دنبال داشت. و پرسشی با این محتوا که: در این 

ــاب  ــتراتژی حس ــت؟ رهبری چه چیزی را رهبری هرگز برای تغییر اس پس نداده اس

ــت: رهبری زمانیمی ــلی این اس ــش اص ــت پنهان کند؟ در واقع، پرس که تغییر خواس

 کرد؟چیز را پنهان می کرد، چهاستراتژی را به حزب تحمیل می

منظور اختصــار، تنها شــوند. بهدســته ظاهر میدســته“ هافرضــیه”در این مرحله، 

ضیهمحتمل سترین فر ضا زیر کنیم. رهبری میی میها را برر شتن ام ست با گذا خوا

صفر تا بدیننامه ست را که تقریباً از  سیالی سو شترک، هواداران حزب  شد ی م حد ر

ـــتهکرده بود تقلیل دهد، زیرا حزب می ـــت هس ـــلی رأیتوانس دهندگان حزب ی اص

ت به ســن ۱کمونیســت را تهدید کند و یا با حمایت از اکثریتِ طرفدار ژیســکار دســتن

سیال» کردن طرفداران روی آورد. بنابراین، رهبری در تالش برای کم« دموکراتیکسو

خواست حزب را در برابر خطرات آینده )بحران، تهدید شیراک حزب سوسیالیست می

ور منظشود؟ بهو امثال آن( تقویت کند. چرا در مورد این تحول استراتژیک سکوت می

ــرپوش ــی تاس ــتن بر تناقض بین مش ترین دوره ـــــ یعنی مبارزه علیه حزب زهگذاش
                                                      
۱ . Giscard 
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شیی که طی پنج   ست ـــــ و م سیالی شته دنبال میسو شد: یعنی همکاری سال گذ

سال  شترک در  ست؛ از کاندیداتوری م سیالی سو تا انتخابات  ۱۹۷۲تنگاتنگ با حزب 

 .۱۹۷۷ای، و پس از آن انتخابات شهرداری در سال ناحیه

قط به شکست منتهی شد. چپ صرفاً به حقیقت این است که تحول استراتژیک ف

ها حزب که این الیهبورژوازی نیاز داشت، زیرا در صورتی و خرده« هاسانتریست»آرای 

ها را جلب کند. بنابراین، توانســت آنتنها حزب ســوســیالیســت می کردند،را ترک می

ی نیل به آن سازی ابزار ضرورآرزوی پیروزی چپ و انطباق این آرزو با امتناع از فراهم

صاً این امر  صو غیرممکن بود. رهبری حزب گویی برای افزودن کمدی به این درام، مخ

شناخت که چنین  سمیت  ست « ابزاری»را به ر سیالی سو سلیم همه چیز به حزب  با ت

ــت  ــیالیس ــوس ــت. رهبری به انتقال آرای حزب س ــروری اس در روز بعد از دور اول ض

یاز داشـــت و این پایان کار بود. روز ســـیزدهم منظور کســـب تعداد کامل نماینده نبه

سرانجام مارس در همان لحظه صفحه« ی مفیدنامهموافقت»ای که  شد ) ضا  ی اول ام

ــتِ روزنامه ــد!»ی اومانیته عنوان درش ــیاری از رزمندگان « توافق ش را چاپ کرد(، بس

که « یاختالفات»که بردند  ناگاه پیکردند، بهرا باور مین میلی آحزبی که قبالً با بی

باره تامبر مطرح میدر ـــپ ـــد، میی س یات واقعی رهبران حزب ش با ن طه  ند در راب توا

صرفاً بهانه ست  ست و کمونی سیالی شد. بدینسو ی ترتیب، در مبارزه هایی بیش نبا

ـــتِ کامالً مرتجع و حیثیتطبقاتی  یی هر مقولهای را در مقابل ارادهباختهای که راس

مهیکارگری قرار م به داد، ه چپ،  یه راســـت، چیز در درون خود  بارزه عل جای م

ـــد، و رهبری حزب مهمحل ـــل ش ید وفص هد یت حزب در برابر ت هدف را تقو ترین 

 سوسیالیستی دانست.

ویکم در هم شکست، ی بیستدر کنگره ۱۹۷۲شادمانی ناشی از وحدت در سال 

ـــد، که زنگ خطری بود برای  دنبال این کنگره نتایج انتخابات فرعی اعالمزیرا به  ش

ست. اما تحت تأثیر کنگره ستحزب کمونی شین تا ی بی ست»ودوم، جَوِ پی «  تحول در

ست در کنگرههمگانی،که کارِ پایه سیالی سو بود، دوباره  ۱۹۷۷ی مانت ژوئن ی حزب 

ستراتژیک پنهانی بود. رهبری نه سخ رهبری حزب تغییر ا شد. پا وضیحی تنها تتثبیت 

ـــت پرده»را گرگونی ارائه نداد، که حتی آن برای این د ی بیانی ویژه مخفی کرد، پش

ــتراتژی قدیم را ادامه داد، و در عین حال، از زبان جدید به  ــحبت به زبان اس معنی ص
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سمیتامتناع از به شاش ر ستراتژیک بهره گرفت. این زبان دوگانه اغت شناختن تغییر ا

فهمیدند قضیه از ها واقعاً نمیوجود آورد: آنهباوری در میان رزمندگان حزبی بغیرقابل

ضعیتی برای اطرافیان خود عاجز بودند. پس  ضیح چنین و ست و کامالً از تو چه قرار ا

رسد که رهبری حزب کمونیست نظر میی نانت، به همگانیِ کنگره« تحول درستِ»از 

ـــعیبه ـــت، یعنی تض به هر قیمت را برگزیده اس ف حزب طور قطع راه تقویت حزب 

ست به هر قیمت، حتی اگر به قیمت قربانی سیالی شد. هر چند سو شدن اتحاد چپ با

شد. اما، این پیروزی تا آن حد بود که  ست پیروز  چپ باخت، ولی رهبری حزب کمونی

ــیدن به هدف ــت در رس ــیالیس ــوس چیز از جمله  های خود ناموفق ماند: همهحزب س

 بر حزب سوسیالیست شد. حزب کمونیست « پیروزی»پیروزی چپ قربانی 

این انتخاب اساسی، مخفی نگه داشته شد. تصور وجود یک رهبریِ دیگر خوشایند 

سیت کافی بود، آن سا ضوح و ح شهامت، و چنان رهبری که در مقابل ذکاوت مردم ما 

ا در خود ر« تغییر»داشته باشد، رهبری که زبان رک و روراستی داشته باشد تا دالیل 

رزمندگان حزبی توضیح دهد. در واقع، برای رهبری انجام چنین کاری برابر کارگران و 

توانست هم از زیر ضربات راست پیروز به در آید، و کامالً ممکن بود و از این طریق می

هم در مقابل تردیدهای حزب سوسیالیست سربلند باشد. بدون تردید، حاصل کار هم 

صلی مخفی نگمتفاوت می شد و، همان هبود. اما، چرا انتخاب ا شته  گونه که دیدیم، دا

ـــک به این دلیل که تغییر در به زبان دوگانه ـــد؟ بدون ش ی غیرقابل درکی منتهی ش

سی انتقادی خطخط شامل برر شی حزبی طبعاً  ست و بدین م شی قدیم ا ه ترتیب بم

که کتاب خطاها گشوده شود، پایان عالوه، زمانیبهگیری اشاره دارد. خطاهای آن جهت
ست.رو بههیچ ن بهآ شنیِ آغاز آن نی ست خط جدید هم می رو شد، در شتباه با تواند ا

ــن نبود که خط طور که در آنهمان ــت: یک خطا زمان روش ــتباه اس ــی قدیم اش مش

 تواند همواره خطای دیگری را بپوشاند. می

 “داردحزب همیشه درست گام برمی”

حزب )= رهبری( »اســت. تردیدی نیســت که واکنش رهبری قدیم آشــکار شــده 

مشــی ما را تأیید ی رویدادها خطهمه«. »همیشــه در راه درســت گام برداشــته اســت
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وقتی « حزب مشی درست را دنبال کرده است.« »مشی ما درست است.کند، خطمی 

ستراتژی نام گرفته است، روبه رو شوند، افراد جرأت نکنند با این واقعیت که تغییر در ا

شان  دهند جای تالش برای فهمیدن ماجرا ترجیح میها بهاند. آندادهضعف خود را ن

ــی خود را تغییر نداده»چیز را انکار کنند: همه  ایم ... ما باید گزارش محرمانه را ما مش

 «طلبی محض بود.ندادن این کار فرصتکردیم. انجامپس از اتمام منتشر می

ــتگیری میای نتیجههر خواننده ــالکند که این فرص تا  ۱۹۷۵های طلبی بین س

ر ها منتشکه گزارش محرمانه طی آغاز اولین جدل با سوسیالیست، یعنی زمانی۱۹۷۷

ست. بنابراین، می شته شد، بر رهبری غالب بوده ا ستراتژی وجود دا ست اول یک ا بای

باشــد، ســپس تغییر کرده و پس از آن اســتراتژی دومی اتخاذ شــده باشــد. این تغییر 

ستراتژی بو شیوهد که با یک نطق از رزمندگان حزبی پردها شد. در واقع، دو  شی  ی پو

بیان وجود داشت: یکی متعلق به استراتژی قدیم و دیگری متعلق به استراتژی جدید. 

ی داســـتان یک نطق و خطابه، که همچون خود اســـتراتژی حزب اما این دو در لفافه

ــجم» ــاندن« منس ــت، در هم آمیخته و یکدیگر را پوش ــعی کنید از پِس اس د. فقط س

سخن دوپهلویی، زمانی شما در پایین قرار که از باال اعالم میمعماهای چنین  شود و 

 دارید، بربیایید!

گوییم. ها سخن میی برخورد با آنباری، ما حاال پیرامون خطاهای سیاسی و شیوه

یا بهتر بگوییم ازبینیکی از روش ها ) طا با خ ببردن آنهای برخورد  ـــیوههها  ی ش

ــت ــل زیر عمل کنیم: اقتدارگرایانه( این اس ــت گام »که طبق اص ــه درس حزب همیش

 یاین اصل این مزیت را دارد که مسئله« مشی آن همیشه درست است.دارد، خطبرمی

ســازد ولی این اشــکال را هم دارد که ماترکی هم خطا و اشــتباه را قاطعانه منتفی می

صاً رزمندگجا میبه شخ صحبت دربارهگذارد: م شتباهات کوتاه نمیانی که از  د. آینی ا

کنند )اشــتباهی دیگر!( و با وجود این از خود ســماجت و ها آشــکارا اشــتباه میآن

شان می شاری ن سابقاً این افراد را از حزب اخراج میپاف کردند. امروزه رهبری با دهند. 

ـــه خالص می ـــه همان »کند: این اظهارات خود را از مخمص افرادند که انتقاد همیش

ـــه میبدین « کنند!می ها )منتقدان( قبالً نیز مخالف گوید که آنترتیب، ژرژ مارش

ستکنگره شتباهی بی ضعیت را وخیمودوم بودند، امری که در عین ا کند، تر میبودن و

ست که به این منتقدان انگ  ضیه این ا صل ق شود و دقیقًا « متخلفان معمولی»ا زده 
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شند. دادن عنوان تحقیرآمیز ها مواظب آن شت»با شنفکران پ شینرو  یا مغزهای« میزن

ها کافی اســت. دســتگاه حزبی با کمک یک دو جین از شــســتشــوشــده برای آن

 د.افتگونه است که کار راه میتند ــ اینها میی دیگری به دور آنکارگرباوران، حلقه

شیوه سی دااما لنین  سیا شتباه  عدم پذیرش یک »شت: ی دیگری در برخورد با ا

ی مارکســیســتیِ برخورد با خطاها، در این شــیوه« اشــتباه از ارتکاب آن بدتر اســت.

ــوند. آناشــتباهات زنگ خطری هســتند که از عمل ناشــی می ها همیشــه ناظر بر ش

است  ها ممکناند. آنکور یا شکستی در ساختار فکری یا در ساختار تشکیالتی نقطه

جدی هســتند که تناقضــات حاد حل  این اشــتباهات زمانی خطر یا جدی باشــند.بی

شده شوش خود را پیش مین شکل روبرو اند، بلکه راه مغ سی را با م سیا برند و عمل 

ست که از باال چه رهبری ما انجام میرغم آنسازند. علیمی صرفاً چیزی نی دهد، خطا 

( «شه از ما سر بزندما کامل نیستیم، خطا ممکن است همی)»ی آخرین شگرد منزلهبه

شتاب شغلهجهت  شیدن به م ستی، امرِ بخ سی شود. طبق مفهوم مارک ی روز، پذیرفته 

ی کردن اشتباه است: مشخصاً تناقضات ساختاری، که اشتباهات جلوهواقعاً مهم مخفی

سپری می« رویدادِ»مثابه اند. خطا بهبارز آن شود، اما مادام که با مشخص، به هر حال 

 خورد و از بین برده نشوند، کماکان پابرجا خواهند ماند.علل آن بر

ست، به که گفت ناتوانی در تجزیهلنین زمانی وتحلیل یک خطا بدتر از ارتکاب آن ا

شت. زیرا در مفهومِ عمیقِ این واژه به شاره دا سمیتهمین پابرجایی خطا ا شناختن ر

ـــتجوی علل آن و غلبه بر ی جی فراتررفتن از خودِ پدیدهمنزلهتحلیل یک خطا به س

ی مارکسیستی، این علل ریشه در درک ناقص مناسبات ها است. از نظر هر رزمندهآن

اتی ی مناسبات طبقهایی دارد که در حاشیهطبقاتی، تأثیرات این مناسبات، و یا پدیده

سئله شکلقرار دارند )م ضرورت ی م ست و امثال آن(.  آفرین جوانان، زنان، محیط زی

صلی مورد عالقه برخورد ستی، امر ا سی ستبا خطا با این روش مارک ست.ی کمونی  ها ا

چه در جنبش بینها میآن ند ) ندان کامالً  طا را  لل خ که ع مادام  ند  المللی دان

ـــتی، چه در جهت و کارکرد حزب خود(، چنین خطاهایی پابرجا می مانند: کمونیس

ـــکل بروز می یا آن ش به این  نه، این دیعنی بدون وقفه خود را  همواره همان »هند. 
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که از اشــتباهات انتقاد کنند. اما زمانیکه از اشــتباهات انتقاد می« اشــخاص نیســتند 

 کنند.، همواره همان خطاها و اشتباهات را تولید و بازتولید میهمان عللنشود، 

تأکید بر این الزامات مارکسیستی ضروری است، زیرا رهبری از پیش خود را آماده 

اســـت. رهبری از اشـــتباهات صـــحبت خواهد کرد و به ابتکار خود، در رابطه با  کرده

ــتباهات بهرزمندگان حزبی به نمونه ــانهایی از این اش ــتقالل خود منظور نش دادن اس

شاره می ست و هرگز تأثیری بر ا ضعی ا شه تاکتیکی و مو شتباهات همی کند. اما، این ا

ـــتی خط مندگانی که پیشـــاپیش طرف اخطار مشـــی حزبی ندارد. آن عده از رزدرس

شیوهبوده صه این  شیوهی امتیازاند، خا ای دادنِ لفظی را با عالقه دنبال خواهند کرد، 

 ها چیزی نیستند، مگر باد هوا. که که در آن، واژه

 جوییتشکیالت: ماشین سلطه

ــی حزب را درک کنند و اینکه افراد باید خط و برنامهاین ــیاس د ها بایکه آنی س

ستند که دریابند درک خط و برنامه ستی ه سی حزب و کارکرد حزب، دو خوا سیا ی 

ـــبت کارگران مبارز در  ـــنفکران به همان نس توأمان از طرف مبارزان مختلف و روش

توانیم با اطمینان فرض کنیم که رزمندگان های بزرگ بیان شــده اســت. میکارخانه

سرار سردمداران حزب نبوده ستانشریک ا سیار به عقب برمی اند. دا ردد، گاین قضیه ب

سال نامهزیرا موافقت شد و اتحاد « در باال» ۱۹۷۲ی  ضا  مورد مذاکره قرار گرفت و ام

ـــتی اتحاد بین چپ بیش از آن ـــرفاً مش ـــد همواره ص ـــی اتحاد همگانی باش که مش

ــط رهبری خود نظارت میبندیگروه ــی باقی ماند که هر کدام توس ــیاس ــد. های س ش

که مسائل جدی شد، رزمندگان حزب ودوم، زمانیی بیستاین، پس از کنگرهافزون بر 

ــته می ــان این بود که کنگره به امان خدا گذاش ــتش ــود: یعنی همهبرداش ی وعده و ش

شـــود. در گرایی و اقتدارگرایی رهبری میوعیدهای دموکراســـی و آزادی قربانی عمل

تقویت شــد. دیگر هیچ چیز از  زاها این برداشــت به نســبتی وحشــتخالل آخرین ماه

 شد.چیز از باال صادر میرفت: همه دامنه به طرف قله نمی

ــت ــنایی در پیامکاش دس ــی یا کمیتهکم نوعی ارتباط و روش ــیاس  یهای دفتر س

وقفه پیروزی ها بیمرکزی و یا در اخطارهای تلویزیونی مارشه وجود داشت! ولی نه: آن

ـــعارها تغییر میوجود این دادند، حتی باچپ را وعده می کردند و کامالً غیرقابل که ش
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ـــخرهدرک می ـــدند. مثالً معنای فریاد پرطمطراق و مس که « ما را یاری کنید!»ی: ش

صفحه ست روی  ست اومانیتهی ی اول روزنامهدر شد، چه در بی سپتامبر چاپ  سوم  و

کســی در خواهد، چه دانیم چه کســی کمک میکه نمیبود؟ درخواســت کمک زمانی

ست، چه معنایی سر میفالکت به صی افتاده ا شخ برد و دقیقاً چه اتفاقی برای چنین 

، اما سر داده است« کنندهبسیج»کرد ندای تواند داشته باشد؟ شاید رهبری فکر میمی

 کردند.دیگر نگاه میهای حزبی مردم در سکوت به یکدر پایه

 تحوالت غیرمنتظره

صلی هم یکی پس  صادر میشعارهای ا ی فرود چترباز شد: لحظهاز دیگری از باال 

ه شد، نها را بار کردند باورشان نمیفرا رسیده، ولی هنگامی که مبارزان حزبی محموله

شتند و نه به ذهن خود: از آن شم خود باور دا شده بود که از اهدافی به چ سته  ها خوا

شده بودند به خاطرش بهکه به شند و هدفسادگمبارزه فرا خوانده  شم بپو  هاییی چ

انگیز پیرامون ترتیب، اخبار حیرت ها قرار دهند! بدینجای آندرجه متفاوت را به ۱۸۰

مشـــی ســـیاســـی در اروپا، همچنین افزایش نیروی ضـــربتی اتمی، تغییر کامل خط

طور ی مربوط به خودمدیریتی بهدستمزدها از میزان یک به میزان پنج و معرفی نظریه

 ای پخش شد.هغیرمنتظر

ـــال بِه از طرف رهبری غافلگیر ها مبارزه کرده بودند، یکمبارزان حزبی که س ـــَ ش

ست که می م ه تواند از زیر بار چنین امری فرار کند، آنشدند! اگر رهبری فکر کرده ا

شای این دو »ی اتمی رتبه( روی نیروی حمله)یعنی امرای عالی« متخصصان»که با اف

اه ای از دیدگ، این فقط بدان خاطر اســت که کوچکترین تلقی«اندســال تمام کار کرده

ها در های آنهایی که سـوءاسـتفادهندارد، همان« متخصـصـان»مبارزان در خصـوص 

ها مشــخص اســت. اعضــای ی اســتثمار کامالً برای آنی تقســیم کار و در زمینهحوزه

صمیماتی شدند: ت ضر و آماده روبرو  صمیمات حا که با فرمان عالیه  معمولی حزب با ت

خود مشــغول  ها که از پیش ذهن رزمندگان حزبی را بهگرفته شــده بود. این پرســش

ست در کنگرهکرده بود، می ستتوان ی اتفاق روودوم مورد بحث قرار گیرد. اما اینی بی

سط الطاف دولت، به شورت با بدنه و خارج شیوهنداد، بلکه در باال تو ای آمرانه، بدون م
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توانند وفصــل شــد. مبارزان حزبی که ماهیتاً گذشــت و اعتماد دارند، میگره حلاز کن 

ـــطرنجی که ها همچون مهرهکه با آنخیلی چیزها را فراموش کنند. اما زمانی های ش

ست هدایت می شک سوی  سم و  کنند، آنشوند، رفتار میتنها به  هم در جنگی که ج

خواهند از قضــایا چنین وضــعیتی، می اند، آری، درجان خود را در گرو آن گذاشــته

 اطالع داشته باشند. 

ـــته از هر چیز، این رزمندگان ـــند: بار اند که بار مبارزه را بر دوش میگذش کش

شتکدرجه ۱۸۰چرخش  رو رو آنواروها و اینای رهبری، مزد ابهامات مشی حزبی و پ

ـــدن ند که در کارخانههای آن. این رزمندگان حزبش ـــتاها ها، در محالا ت و روس

صمیمات غیرقابلمی ست ت ضیح دهند که با همهبای چه که مردم قبالً ی آنفهمی را تو

دفاع  ها در موقعیتی قرار داشتند که مجبور بهبه آن اطمینان داشتند، متفاوت بود. آن

ی اقتصادی اروپا( و نسبت دستمزد یک بر پنج )جامعه EECاز نیروی ضربتی اتمی، 

شــد، مثالً های دیگری نیز برایشــان گســترده میند، عالوه بر این دامو امثال آن بود

ــتور از باال( زمانی ــعارِ زیر « نفع فقرا به»که )باز هم با دس ــد و ش اعالن جنگ داده ش

شتوانه )و  ی کارگراما طبقه« ثروتمندان را وادار کنید پول بدهند.»ی آن قرار گرفت: پ

سه میلیون مهاجر ضیه در مورد  سمی حداقلی  این ق ستمزد ر و کارگران دیگری که د

صورت خودبه ست( به  صادق ا ضعیت دارند،  سکنت»خودی خودش را در و «  فقر و م

سد، مفهومی که تاریخش به قرن نوزدهم یا حتی پیشبازنمی وی گردد و بتر برمیشنا

های جنبش کارگری رســد. یکی از پیروزیبشــردوســتی و آرامش از آن به مشــام می

ــطح آگاهی کارگران به ارتقای ــان را نه بهس ــت که خودش ، «فقرا»مثابه حدی بوده اس

 شده در نظر بگیرند.مثابه کارگران تولیدی استثماربلکه دقیقاً به

اند؟ ی این پرسش از پیش اندیشیده است: ثروتمندان چه کسانیآیا رهبری درباره

 قدر باید باشــد؟ اینهکه ثروتمند باشــد، درآمد یا مقدار ثروتش چشــخص برای این

ودوم( گفته شــده ی بیســتویژه که در گذشــته )منظور در کنگرهاند، بهســؤاالت مهم

ست که به صارات 6۰۰غیر از ا سوی، بقیه، چه فقیر و چه غنی، قربانی انح اند. هزار فران

ـــید که رابطهچگونه می ـــته باش ی خود را با این توانید از رزمندگان حزبی انتظار داش

سرهمسنا صحنه شده، که بدون تعریف ثروتمندان بهبندیریوی  ناگاه فقرا را در جلو 

حاف ترین اجبگیرانی را که بیشکه حقوقدهد، دریابند؟ این ســناریو بدون اینقرار می
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سبت به آن ساند، حقوقشود از این ابتکارِ آنها مین سطچنانی واقعاً بتر را  بگیران متو

به وحشــــت میبی نداهدف  ید ا با چه  گان حزبی، از فرمول معروف زیر  ند زد.رزم

ست»فهمیدند: می ستبی ست، بی صد خوب ا ستوپنج در صد کافی نی رار ؟ ق«ویک در

برداری گویی؟ یک جور کالهبود چه باشـــد؟ یک شـــعار: برای چه کســـی؟ یک پیش

 را دریابد.تواند آن کس نمیسرپوشیده؟ یا فقط یک رؤیای روزانه؟ هیچ

ـــروکار دارند و واقعاً اناین رزمندگ ـــتقیم با کار مردم کارگر س نبض »اند که مس

شه « هاآن سیعی که در آن ژرژ مار صحنه و در تظاهرات و ست دارند. نه روی  را در د

شد، بلکه در حین کار، در می شت مطمئن با شاپیش از تأثیری که خواهد گذا تواند پی

های آنان. این رزمندگان نگرانیزندگی روزانه، با دیدن مســـائل، مشـــکالت، امیدها و 

ی آن کارگران را به وجودِ اتحاد دهندهتوانند اعتماد عمیق و تکانحزبی هستند که می

شترک بیش از حد مطول و فنی و بهچپ، و نه به برنامه سرد کنندهطرز خیرهی م ای 

ها تنای دارد که نهی تاریخیی عمیقی در حافظهآن، تصــدیق کنند. این اعتماد ریشــه

سرکوبی انقالبخلق، بلکه همهی برادری جبهه  ۱۸۴۸شده، از انقالب های کارگریِ 

گیرد؛ مبارزات تاریخی بزرگی که پس از جنگ جهانی اول تا کمون پاریس، را دربر می

 آمد رنسانس بود.پیش آمد و امیدهای اجتماعی سترگی که پی

شرفتاین بار پس از یک قرن شکست و پی که با درد و رنج همراه بود و  هاییونیم 

همراه نداشت، امید وجود داشت و به پیروزی آسان اطمینان حاصل  آزادی راستین به

شد:  سبتاً زیاد که برای شده بود. آیا مفهوم این امر درک  این امکان و این اطمینانِ ن
سته و پیروزی تأمین می شک سنتی دیرینه  ستین بار در تاریخ،  به ماد این اعتشد؟نخ

شــکســتن اتحاد چپ، با ســماجت و رغم درهممثابه ضــامن پیروزی، علیوحدت به

شد. درک  شت، حفظ  ستمِ روزانه دا ستثمار و  صیان علیه ا شه در ع سختی، که ری سر

میزان شــعور تاریخی و پختگی ســیاســی الزم برای این اعتماد کار ســاده ای نیســت، 

د شکستنِ اتحاماهیت خشنِ درهم بایست بر گیجی کارگران که در اثراعتمادی که می

ـــی نگران تأثیر مخرب و نظر میوجود آمده بود، فائق آید. البته بهچپ به ـــید کس رس

 شد.توانست در پی داشته باای نبود که در نهایتِ امر چنین شکستی میکنندهتضعیف
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با حزب   بارزه  که م ند  یاب ند در ـــت که توانس ند  گان حزبی بود ند همین رزم

ست، هر سیالی ست سو شد، د سفت و محکم با شکل قدر هم که جای پایش  کم در 

نیت های خوشی انسانرفت و همهها، خوب پیش نمیجاری خود، مگر با سکتاریست

توانستند تصدیق کنند که وقتی هیاهوی ها میکرد.آندار و مأیوس میرا عمیقاً جریحه

تر شـد و فعالیت های حزبی کمتر و کمی حزب فرو نشـسـت، جلسـات با هسـتهاولیه

صان گرفت. درآخر هم، خط سیج تودهحزبی نق شی کامالً روی ب «  هاینمایش»ای و م

شد. )همه شه متمرکز  سه این نمایشبزرگ تلویزیونی ژرژ مار های بزرگ ی مردم فران

شه را تحسین کردند. اما دولت بورژوایی که زرنگ ستعداد ژرژ مار شا و ا تر از آن را تما

رژ ای به ژهای ملی و منطقهکنند، وقتی اولویت را در کانالفکر می اســت که بســیاری

 کند.(دانست دارد چه میداد، میمارشه می

اند؟ روشن است که بین ها فقط خزعبالتی اینچه کسی باور خواهد کرد که همه

ی شده از طرف رهبری که موضع رزمندهانحصار تلویزیونی ژرژ مارشه، شعارهای نازل

رهبری یا مشاوران و « متخصصین»کرد، حل مسائل توسط کامالً معکوس می حزب را

ضای حزبی نه مبارزان حزبی یا یک کنگره، برخورد مقتدرانه و در واقع خط دادن به اع

ـــو، و این پنهان ـــتراتژی را احاطه از یک س کاری که هنوز ماهیت و نیت تغییر در اس

 دارد. کرده، از سوی دیگر پیوندهای تنگاتنگی وجود

 کاریسنت پنهان

شه به کمیته شا کند: گزارش ژرژ مار ست دو راز را اف ی رهبری خود را موظف دان

ی ی مشترک ارائه داده شد، و دامنهدنبال امضای برنامهکه به  ۱۹۷۲مرکزی در ژوئن 

ستامتیازات احتمالی که می ست پس از بی ست بای سیالی سو سپتامبر به حزب  ودوم 

. رهبری به اعالم این دو راز  ۲یازاتی که در گزارش فیترمن آشکار شد( داده شود )امتی

های خود ظاهراً پیوســتگی و تداوم دهد و گیریخواســت به موضــعتن درداد، زیرا می

ست. اما، فقط آن ستراتژی خود را تغییر نداده ا ست چه را دلش میثابت کند که ا خوا

ست. کرد:فاش می سرّی ا شرطا خیال راحت میب چیزهای دیگر هنوز  بندی کرد توان 

که رزمندگان مگر این چنان در مورد مسائل اساسی سکوت خواهد کرد،رهبری هم که 

شیوه شهور را بهها مداخله کنندبرای تغییر این  سنتی م ضیحات  تایج خاطر ن. البته تو
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سی سی، جمعیتانتخابات ارائه خواهد داد: برر سیا سیهای مربوط به الگوهای  ، شنا

سنگینجابجایی جمعیت، جامعه سبک و  سی انتخابات و  سود و کردن ماهرانهشنا ی 

ــد. اما، آیا رهبری از تجزیه ــنوعی نتایج انتخابات فراتر زیان ارائه خواهد ش وتحلیل مص

ضوع خواهد پرداخت: یعنی  صل مو شی حزبی و رفته و به ا سی از تغییر م سیا تحلیل 
که امروزه وجود دارد چنین امری واقعاً غیرقابل ؟ در مورد رهبری کردن آنالپوشـــانی

 تصور است. 

ست که  سفانه بخش بنیادی عادات رهبری ا سی متأ سا سائل ا سکوت پیرامون م

ستگاه حزبی دارد. علی ستالینی باقیمانده در د سنت ا شه در کل  ساییری ها و رغم نار

وجود آورد مبنی ودوم، این کنگره امید زیادی به ی بیســتتناقضــات موجود در کنگره

سائل میبر این شدت م شود. اما، از  سنت خودکامه پایان داده  بایست کمی که به این 

سته می ستشد. آزادی بحث حتی قبل از کنگرهکا ودوم، که هیچ اقدامی جهت ی بی

ی حزبی به دست آمده بود. دستگاه حزبی قبالً تغییر اعمال رهبری انجام نداد، در پایه

ست یافته بود که مری که قدمتش به دنیای بورژوازی میبه این امر ـــــ ا سد ـــــ د ر

تواند این لذت را هم برای خود داشــته باشــد که به رزمندگان حزبی اجازه دهد در می

ــوند، چراکه در های خود آزادانه بحث کنند، بدون اینهســته که مجازات و یا اخراج ش

ای در زادهو به قول زن نجیبای دربر نداشــت آمد عملیهایی پیهر حال چنین بحث

ـــیار لذت میآن: »۱یکی از آثار چامفورت برند و برای ما هم خرج آن ها از این کار بس

ست. سیار کم ا صمیمدر حقیقت، بحث« ب های مخفی که اهمیت گیریهای پنهانی و ت

ــطح منطقه ــطوح باال در س ــه در س ــی و واقعی دارند همیش ــیاس ای، یعنی در دفتر س

ت را به رسمی گیرد، یا حتی توسط گروه کوچکی که اساسنامه آنورت میدبیرخانه ص

شناخته و دبیرخانه را هم دربر نمی سی و تعدادی از ن سیا شی از دفتر  گیرد، یعنی بخ

صان» ص صمیمات واقعی ها. در آنی مرکزی با همکاران آنکمیته« متخ ست که ت جا

ن مرکزی تا آخریی کند و کمیتهها را اعالم میشود. دفتر سیاسی سپس آنگرفته می

سترا در حوزهکند، زیرا آن را تقویت می نفرش آن سیار ی حقیقت و قدرت، یا د کم ب

 دانند، یا بر حقیقت آن باور دارند.نزدیک به آن می
                                                      
۱ . Chamfort 
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زم و ال« طور ادامه یابدتواند اینقضـایا نمی»گویندبسـیاری از رزمندگان حزبی می 

شیوه ست از رأس تا بن  شین»ی عملکرد واقعی ا ا ر یعنی حزب را تغییر داد. این« ما

ـــان بهتنها برای خود و آزادینه مثابه رزمنده )یعنی برای حزب که رزمندگان به آن ش

ـــه که نمیتعلق دارند(، بلکه برای توده ی ی طبقاتتوانند در مبارزهی کارگران فرانس

ــ میبدون حزب کمونیست پیروز شوند، و در عین حال هم ن ـــ  بهتوانند با این حزب ـ
ــــ به پیروزی دســت یابند، می شــکلی که امروزه هســت ـــــ گویند. این رزمندگان ـ

شبیه بقیه»خواهند حزب نمی شدحزبی  دانند که ها خیلی خوب میآن«. ی احزاب با

ــتند: آن احزاب جرگه» ــاالر بورژوا که در آناحزاب دیگر چه هس ــلطهس ی کاملِ ها س

تخصــصــان و روشــنفکران، که آشــکارا با مدیریت دولتی تا ســطح ای، مکاســت حرفه

ـــود. این رزمندگان میباالتری ارتباط دارند، اعمال می ـــت دانند که آنش چه نیاز اس

ست که پایه شده اش بر مبارزهحزبی انقالبی ا شته  شوندگان گذا ستثمار ی طبقاتی ا

ندان مســـئول نیاز دارد. ها بر این باورند که چنین حزبی به رهبری و کارمباشـــد. آن

ــانترالیســم دموکراتیک میآن ــرط آنها معتقدند که س ــود، به ش  کهبایســت حفظ ش

ــههــای عمیقی در قوانین آن و از آن مهمدگرگونی وجود آیــد، تر در عملکردش ب

شروعهدگرگونی نه شتِ هر حقی را تعیین ی آن، بلکه در آنتنها در حقوق م سرنو چه 

 ی سیاسی و عملکرد حزب را.ویژه زندگکند، بهمی

سیده سهایم میاکنون که به قلب مطلب ر سو ست از و شیم: بای ی معینی بر حذر با

جا از سازوکار خود حزب ایم در اینی عملکرد حزب، موظفمنظور درک نحوهحزب. به

ی طبقاتی مردم پرده برداریم و به تعمیمی از جایگاه مشـــخص حزب در تاریخ مبارزه

سه و از سازوکاری آن به جنبش بین فران ست یابیم. در حقیقت،  ستی د المللی کمونی

ی ارزههای مبکنیم بر بستر تاریخ مشخصی قرار دارد: تاریخ شکلکه اکنون خالصه می

صورتی  ست که حزب را به  ضیه ا سه. همین ق طبقاتی بورژوایی و کارگری خاص فران

داده و جایگاه معینی در  های مشــخص به آندرآورده اســت که امروزه هســت، ویژگی

ایست به بگرفتن چنین نکاتی، میی فرانسه برای آن تعیین کرده است. با درنظرجامعه

 سؤال زیر پاسخ داد: حزب چیست؟
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 مدل حکومت بورژوایی

شین»ی از واژه ستفاده کرده« ما ست که مارکس و آگاهانه ا صطالحی ا ایم، زیرا ا

ای ندهکنتوانند حقیقت خیرهد. در حقیقت، همه میلنین در رابطه با دولت به کار بردن

ست، اما دقیقًا  ستین کلمه نی شکارا دولت در مفهوم را شاهده کنند: گرچه حزب آ را م

ــتگاه گونهبه ــتقیماً از روی مدل دس ــاختار و نوع عملکرد آن مس ــت که انگار س ای اس

 دولتی بورژوایی و دستگاه ارتش برداشته شده است. 

ــیم. در یک منتهاالیه تودهی پارلمانی حزب میجنبهجا به در این ی رزمندگان رس

 «ی حاکمتوده»ها و شعب خود آزادانه بحث کنند. این توانند در هستههستند که می

 شود،ای که توسط کارمندان اداره میهای منطقهاش در سطح دبیرخانهاست، اما سلطه

افتد، سپس رهبری بر اعضای معمول وقفه میجا، در کار گیرد. در اینناگاه پایان میبه

گراید. اگر وخامت می جا اســت که قضــایا )برای رهبری( بهگیرد. اینحزب پیشــی می

ـــت عمومی بدنه ـــکل ی حزبی در انتخابات تجلی پیدا کند، به ارتجاعیخواس ترین ش

ـــت( و تحت مراقب ـــه دور و با اکثریت آراس ت خواهد بود )برای کنگره انتخابات در س

ــبکمیته»دقیق  ــنامه به این کمیته«. های منتص ــاس ها برای انتخاب کارمندان در اس

شده شناخته  سمیت  سطح انتخاب نمایندگان کنگره  اند، اما بهر صورت غیرقانونی به 

 اند. ارتقا پیدا کرده

ـــله ـــلس ـــای کمیتهوجود میمراتب کارمندان را بهاین انتخابات س ها و آورد: اعض

ی مرکزی و در رأس دفتر ســیاســی و ای، کمیتههای منطقه، کمیتههای حزبیحوزه

ـــت هیأت حاکم، قانوندبیرخانه. کمیته گذاری و اجرایی حزب ی مرکزی که قرار اس

شد، توسط هیأت نمایندگان منطقه شود. اما در واقعیت امر، ای گلچین و انتخاب میبا

ت رهبری اســت، تا پیشــنهاد آوردن تصــمیمااجرادراین هیأت حاکم کارش تأیید و به

ــت که کمیتهچیزی نو و جدید. هیچ ــنیده اس ن تریی مرکزی کوچککس تاکنون نش

شد. کمیته شان داده با ست مرکزی بیشی ابتکاری از خود ن تر هیأت اجرایی رهبری ا

ست که رهبری رتبهکارمندان عالی مجمع عمومیگذاری: نوعی تا هیأت قانون ها آن ْا

سه می« یپیرو»را برای  سر فران سرا ستد تا دبیران )یعنی اِعمالِ نظارتِ دقیق( به  فر

بری ی رهفصل کنند.  افزون بر این، تکیهوای را منتصب و مسائل بغرنج را حلمنطقه
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ست: نه  ضای کمیته، بلکه بر قدرت مهیب و غالباً مخفی کارمندان رنگارنگ ا تنها بر اع

ستخدمین تمام شاورین کمهمان م  شوند،ی مرکزی که هرگز انتخاب نمییتهوقت و م

ضر و بر پایه ستگی یا وفاداری و تخصص، از هر نوعش، بلکه از طرف اعضای حا شای ی 

اکنون گفتیم چه همی نظامی حزب است. اما، تمامی آنشوند. این جنبهفرا خوانده می

ـــل پایه ـــخنی از اص . این بندی عمودی نکنیمای و مطلق ردهکامل نخواهد بود اگر س

ــکلرده ــلهبندی که یادآور ش ــلس ــت، تأثیری دوگانه دارد: از های س مراتب نظامی اس

ها تا کند که از هســتهی معمولی را قالب محدودی محاصــره میســویی، هر رزمنده

سپس منطقه و کمیتهشاخه صعودی»رود. این ی مرکزی باال میی حزبی و   «حرکت 

سیطره ست کی کارمندان تمامتحت  ستخدمان معمولی حزبی را وقتی ا ه همکاری م

ــمیماتی که در رأس اتخاذ می ــافی میدر پرتو تص ــود، از ص ــو، ش گذرانند. از دیگر س

ای مأموریت ای و منطقههای حوزهمسـتخدمان معمولی اگر برای شـرکت در کنفرانس

، ی متفاوتی تعلق دارندهای دیگر که هر کدام به ردهنداشته باشند، با رزمندگان هسته

هنوز هم فراکســیونی محســوب « ی افقیرابطه»ارتباطی ندارند. هر کوشــشــی جهت 

 ای قرار گرفته است کهبندی نظامیشود. فرد ممکن است واقعاً تصور کند در شکلمی

ــخت و پنهانکارآیی عملی آن نه ــفت و س ــتلزم اطاعت س ــت، بلکه تنها مس کاری اس

ــرده ــخت واحدهای نظامی را نیز ش ــفت و س ــه امل میبندی س ــود. در این مقایس ش

به  که دورانی را  ـــت، بل کار نیس به خاطر میتحقیری در  که حزب مجبور بود  آورد 

های نظامیِ تشـــکیالت و امنیت برای دفاع از خود روی آورد )حزب زیرزمینی شـــکل

لنین، خصــلت زیرزمینی حزب کمونیســت در دوران مقاومت و امثال آن(. درســت به 

شرایط شرایط بندی را ایجاب میزمان اقدامات مربوط به رده آن همان دلیل که  کرد، 

نه امروزی هم وجود آن ها و حتی خود تنها برای رزمندگان حزبی، بلکه برای تودهرا 

 سازد. کننده میرهبری زائد، نابهنگام و خنثی

ـــی پارلمانی، کاری نمیحزب با ترکیب مدل نظامی رده  کند جزبندی با دموکراس

لید و تحکیم مدل بورژوایی ســیاســت. حزب از مدل پارلمانی یک امتیاز معروف بازتو

سیاسی خود را شود سلطهطور که بورژوازی موفق میکند: درست همانکسب می ی 

ـــهروندان»از طریق  ـــکلآزاد بازتولید کند، همان« ش های طور هم رهبری حزب ش

ـــلطه د. رهبری از مدل نظامی از کنی خود را از طریق رزمندگان حزبی بازتولید میس
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سبتاً مهم را می صاب کارمندان را بهگیرد که میجمله این امتیاز ن شکل انت جای تواند 

، ی ســیاســی رهبریتنها بازتولید ســلطهها قالب کند. ترکیب این شــکل نهانتخاب آن

ــر می ــای رهبری را نیز میس  ی محدود این بازتولید،کند. دامنهبلکه بازتولید خود اعض

بودن خطاها و در مواردی ورشکستگی سیاسی آن، غیرقابل رغم فاحشرهبری را علی

حزب به هر قیمت را « کردنقانونی»»توان مشــی جا میگذارد )در اینتغییر باقی می

«  بازی»در چنین شرایطی،   3یپیش برده شد، یادآوری کرد.(  ۱۹۴۰که در پاییز سال 

شود. ژوایی به استحاله و تغییر شکل منتهی میی بوردموکراسی حزبی همانند جامعه

همان طریق هم  کند، بهی حاکمه تغییر شــکل پیدا میی عمومی به قدرت طبقهاراده

 کند. ی اعضای عادی حزب به قدرت رهبری استحاله پیدا میاراده

ی چهره ْآیا تاکنون کسی به این حقیقت اندیشیده است که این سازوکارِ بازتولید

ـــتباهات و تغییر مواضـــع ثابت ترتیب که رهبری با همههم دارد، بدین  دیگری ی اش

شاره ست؟ ا ست: ریزش مداوم رزمندگان حزبی و مانده ا ضوگیری ا ی من به توقف ع

که مبارزات پنج، ده و بیســت ســال گذشــته را « های جدیدنســل»ها با جایگزینی آن

ـــعارها و و« هانظریه»اند و همراه تجربه نکرده ی مبارزه پرتاب وعیدها به کورهعدهش

؟ چرا که حتی آمار «شــوندســوزند و نابود میمی»اند و فقط هم طی چند ســال شــده

های پیشـین بیش از اعضـای کنونی حزب اسـت؟ چرا بسـیاری از رسـمی کمونیسـت

ــیده ــت از فعالیت کش ــر دس ــای حاض ــلاعض ــت که نس های کاملی از اند؟ چگونه اس

 ی آزاد دوگل، جنگ سرد، جنگ ویتنام،جنبش مقاومت فرانسه یرزمندگان که تجربه

ـــال  ـــتهو امثال آن  ۱۹6۸الجزیره، س ـــترا داش های اند، در فعالیت حزبی و یا پس

ی در مقیاس کوچک، برای مسئله« دستگاه دولتی»بامسئولیت شرکت ندارند؟ حزب، 

 نی این پرسششرقی ذکر کرد، یعهای خونین برلن معروفی که برشت پس از شورش

ـــت داده»که  ـــت. این راه« اند؟آیا مردم اعتماد به رهبری را از دس حل پیدا کرده اس

 گاه طبقرهبری گه« کند، همین!یک نفر دیگر را انتخاب می»حل از قرار زیر است: راه

کند، یعنی اعضـــای معمولی می «انتخاب»جدید را « افراد»ای خود نیاز بســـیج دوره

 ماند.ن دیگری را. اما خود رهبر سر جایش باقی میدیگر یا رزمندگا
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 میثاق وحدت 

به ید خویش، اخیراً رهبری حزب  بازتول قانونی خود برای  عای  فاع از اد منظور د

ــت. این کار  ــیده اس ــوع اخالقی پرطمطراق رهبری جمعی را از چنته بیرون کش موض

ـــفیه ـــت به تص ـــت که دیگر دس ـــاخته اس د )مثالً های قدیمی نزنرهبری را قادر س

ـــیه» ـــروین کازانواکه مارتی« ایقض   ۴یو امثال آن درگیرش بودند(.  ۱تیلون، لکور، س

 شود. اما واقعیتارائه می« کیش شخصیت»مثابه برابرنهاد با حرارت به ْرهبری جمعی

ست؟ رهبری جمعی در واقع بر معاهده ضیه چی شده و طبق ق ضا منعقد  ای که بین اع

ضا به آنمثابه هیأتآن رهبری به ست و اع شده ا ضا مجزا  کنند تا ها کمک میی از اع

ـــرپوش می ترتیب، وحدت رهبری از طریق گذارد. بدینقدرت خود را ابدی کنند، س

شود. به زبان ساده، هر چه در دفتر سیاسی و دبیرخانه قدرت حفظ می« همبستگی»

ــد، مگر اتفاق افتد )یا در گروه کوچک رهبری( هرگز برای رزمندگان معلوم  نخواهد ش

ــاده، هرگز تفاوت در فرمولکه این گروه کوچک آن آن بندی، که را بخواهد. به زبان س

ــ وضعیتی که مدت ها در ایتالیا غیرقابل تصور بین یک رهبر و رهبر دیگر وجود دارد ـ

 و فصلها طبق قانون رازداری مطلق حلآهنگیشود. اختالفات و ناهمبود ـ آشکار نمی

است، سیاست دیگران « در یک اقلیت»پیشاپیش معلوم است هر فردی که  شود ومی

صی در مألعام پیش میرا بدون لو شخ شه هر از گاهی این دادن نظرات م برد )ژرژ مار

 احساس را ایجاد کرده که گویی مخالف اعتقادهای درونی خود صحبت کرده است(.

صی، پایان تنابدین  شخ سئولیت عینی و  شناختهطریق، پایان م ضاتِ  ه، و شدق

شود. چنین الف مثابه تجسم کمال وحدت رهبری ارائه میسکوت مشخص رهبری، به

و گزافی پیرامون رهبری جمعی، اعتراف به این امر است که قدرت و حقیقت در دست 

سان» سایهمعدود ان شاگران تلویزیونی می« های در  ست که تما ند ها را ببینتوانند آنا

کنند: ای تمســـخرآمیز حرکت میز اولِ انتخابات آهســـته و به شـــیوهکه در پایان رو

ـــخرآمیز، زیرا آن ـــکوتها میتمس  ْدانند که چه اتفاقی خواهد افتاد؛ خاموش، زیرا س

شــود، به این دلیل که کســی که ی رهبری جمعی زده میمفهری اســت که بر عهدنامه

سکوت در واقع مانعی است  قدرت و دانش را در اختیار دارد، الزم نیست سخن بگوید.

                                                      
۱ . Marty-Tillon, Lecoeur, Servin-Casanova 



 

 
 

 ی آزاده ریاحیلویی آلتوسر ر ترجمه 281

سان سانی ها: از یکبین ان سکوت برخورد میسو، بین ک ون کنند، چکه با دیگران با 

که نه ها اســت، و از دیگر ســو، مانعی اســت برای کســانیقدرت و دانش در اختیار آن

ر مردان د»شوند. این دست آورند و به سکوت سپرده میتوانند دانش و نه قدرت بهمی

شده «سایه سی خود آمیخته  سیا را ندارند که این  اند که نگرانی آنچنان با کارکرد 

فس نفقط گروهی از مردم را بترساند، بلکه کاردانی، عزتزا ممکن است نهنمایش توهم

ـــور کند که کس جرأت آن دار کند. هیچو حس آزادی کارگران را جریحه را ندارد تص

ی عدم اکنون درجهاشــد: عالمت بارزی که همفقط یک حادثه ب« پردازیصــحنه»این 

 .کندی کارگر برمال میدادن رزمندگان و تودهحساسیت و بدبینی رهبری را در بازی

جا بهتر از آن نوع دادنِ رزمندگان حزبی در هیچاین ماشــین تحکم، نظارت و بازی

و  مثــابــه نیروی تــأثیرگــذار ویژهمعنی واقعی کلمــه بــه ای کــه حزب بــهرزمنــده

کند، نشان داده نشده است. مستخدمی دائمی را در نظر وچرای خود، تولید میچونبی

ــت و باید در قبال نان روزانه  ــده اس ــط قانونی آهنین به حزب پرچین ش دارم که توس

ـــتخدم تمامچوناطاعت بی ـــازمان جوانان یا وچرا کند. مس وقت )که غالباً از میان س

سیج م ستقیماً ب شجویان حزب م سیلهشود( نمییدان ی امرار معاش را از تواند این و

دست بدهد، زیرا یا هرگز کسب و کاری نداشته، یا اگر هم داشته فراموش کرده است 

ها ها تماس واقعی ندارد، زیرا بیش از حد به کنترل آنو در اغلب موارد حتی با توده

ی رأی ورقه روی« کارگر فلزکار»، یا «چیپســت»، «کارگر»مشــغول اســت. نوشــتن 

که در حقیقت بیســت یا ســی ســال پیش وضــعیت آن با روشــنفکر مزدبگیر ـ زمانی

ـــ معاوضه شده است، نوعی تسکین )و رمزوراز( روشنفکر با درجه ــــ ای از مسئولیت ـ

ست. بدین  سیار نگرانا ست که غالباً ب ضعیتی ا سطوترتیب، این و ست. در  ح کننده ا

ـــعیتی تنها با ایجاد  تر، جایی که امتیازات قدرتِپایین باالتر وجود ندارد، چنین وض

عدم عالی از بطنِ  یتِ مت به و نوعی عقالن به هر قیمتی، تجر یتِ حزب، آن هم  عقالن

وقت در وضــعیت مناســبی اســت که شــود، یعنی مســتلزم قرارگرفتنِ تمامتحمل می

واند انجام تعقالنیت حزب را از نردیک تماشــا کند. اما این کار را در صــورتی میعدم

ضعیتی ویژه قرار دهد، بدون این سکوت اختیار کند یا خود را در اختیار و ه کدهد که 

ــد. برای مســتخدم تمام ــته باش وقتِ وفادار و مطیع که از روی ضــرورت و امیدی داش
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که فردی متعصب باشد ــ این کند ــ مگر اینشدن عمل میجماعتی همرنگفلسفه 

 چیز دیگر.ود دارد و نه هیچای است که وجتمامِ آزادی

 ایدئولوژی: یک کاریکاتور

بایســـت از و حکومت صـــحبت کردیم، می« ماشـــین»جا که از اصـــطالح از آن

شد تا بتوان با آن  شته با سخن بگوییم، زیرا باید یک ایدئولوژی وجود دا ایدئولوژی نیز 

 )اصطالح گرامشی(. ۱«قوام بخشید»وحدت حزب را 

یدئو از یک ـــو، این ا به رهبرانِ خود، دهندهلوژی بر اعتماد تکانس ی رزمندگان 

دار ســـنت انقالبی ملی و و میراث ی حزبکه تجســـم وحدت و ارادهمثابه کســـانیبه

ستوار است و در پشت این اعتماد نیز پیوندی طبقاتی وجود دارد بین المللی هستند، ا

ــود: پایانمی که در میان کارگران در قالب چیزهایی از این دســت جلوه گر دادن به ش

به بارزهانزوا گرمی و برادری، یعنی تجر ـــترک م مار ی مش ـــتث با اس کامالً  که  ای 

شترک شان از اینم ست، احساس غرور شی از پیروزی شان متفاوت ا که وجود حزب نا

ی طبقاتی کارگران است، این آگاهی که این حزب توسط کسانی چون خودشان مبارزه

کند، و امثالهم. اما، شــکل ی که این رهبریِ طبقاتی ایجاد میشــود، اعتمادرهبری می

 شود و پذیرشی این اعتماد نیز وجود دارد: شکلی که از کل تاریخ منتزع میشدهمسخ

یا حتی این انتظار را که رهبری بهچونبی ها فکر خواهد جای آنوچرای رزمندگان، 

ـــامل می ـــتگی، تنها پیکرد، ش ـــود. این نوع ازخودگذش گرایی آمدی که دارد فرقهش

ی احساس و فداکاری شود: همهکورکورانه است و صرفاً به یک واکنش هم منتهی می

حزب )یعنی »کردن ــــــ ی موارد دفاعخود را به پای رهبری ریختن و از آن در همه

کنند معموالً چنین اعضــایی که کورکورانه اعتماد می« رهبری( همیشــه برحق اســت.

ـــب همه نوع  ـــئولیتمناس ها اند. رهبری بارها از آنارج و منزلتهای بیوظایف و مس

به فاده و  ـــت ماناس قدردانی میشـــان از آنبرداریخاطر فر به ها  مل  ند و در ع ک

 زند.کاری دامن میترین شکل محافظهبینانهکوته

                                                      
۱ . cement 
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اســـتفاده از دیگر ســـو و همراه با آن، رهبری و کارگزاران آن از این اعتماد ســـوء

ـــکل میند و آن کنمی نه ش ماهرا ـــورترا  ند و ص ندی میده فهب ند. وظی ی این کن

ای که پیش ایدئولوژی عبارت اســت از همانندســازی وحدت حزبی با رهبری و مشــی

ای وجود چیز تازهچه ممکن است تصور شود، در این امر هیچگرفته است. برخالف آن

 کند.را تأیید می است و آنآوا ندارد. این خودِ ایدئولوژی است که با حزب هم

ر ایم. دافتد، رسیدهچه در حزب اتفاق میی حساسی در توضیح آناکنون به نقطه

ستی، نه وحدت حزبی و نه حزب هیچ سی سنت مارک خود هدف خودییک بهنظریه و 

ست: حزب تنها برای خدمت به این نیستند. حزب تشکیالت موقت مبارزه ی طبقاتی ا

وجود دارد، وحدت آن فقط برای خدمت به عمل ضــروری اســت. به ی طبقاتی مبارزه

توانیم به این ایده قانع باشیم که ایدئولوژی حزب در خدمت همین دلیل است که نمی

به وحدت آن است: چنین برداشتی چیزی پیرامون ماهیت ایدئولوژی « بخشیدنقوام»

ارد و ایســتا شــود، وحدتش گوید. اگر حزبی رو به افول گذما نمییا کارکرد وحدت به 

ــتمی ــورتی، وجودش تواند حتی در چنین حالتی دس نخورده باقی بماند. در چنین ص

سیل ست و خود با ایدئولوژی پژمرده و ف سمی و غیرواقعی ا . «گیردقوام می»ای شدهر

به  هد بود؛ یدرواقع،  این حزب  ناقض خوا ـــد، وحدت آن مت باش نده  ما اگر حزبی ز ا

ـــیله ـــت، متحد ی یک ایدئوس ولوژیِ زنده، که در عین متناقض بودن، باز و بارور اس

ی آن با ی زندهبخشـد؟ رابطهماند. بسـیار خب، چه چیزی به یک حزب زندگی میمی

ـــائل آنان در مبارزهها: مبارزات، نوآوریتوده ی طبقاتی که دو وجه دارد یک ها و مس

 ندگان. العاده و دیگری رهایی استثمارشووجه استثمار خارق

ویژه ای بهی ایدئولوژیک حزب مســـئلهتوانیم فوراً متوجه شـــویم که مســـئلهمی

ست، زیرا نه شامل اعتماد رزمندگان و وحدت )کمپیچیده ا سمی( حزب وتنها  بیش ر

سبات بین حزب و توده را نیز دربر میشود، بلکه همهمی شکل ی منا گیرد. این رابطه 

ی رهبری و فعالیت آن در یاســـی حزب و شـــیوهای دارد: شـــکل عملکرد ســـدوگانه

ــازماندهی و هدایت مبارزه ــکل نظریهی تودهس ــورتیای ... و ش که ی حزبی، که در ص

 هایانداز گرایشها را در چشمی عمل سیاسی تأمل کنیم و جای آنبخواهیم بر تجربه
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وژی حزبی ئولناپذیر اســت. بنابراین، ایدمتناقض مبارزات طبقاتی تعیین کنیم، اجتناب 

 ها و با نظریه است.ی آن با تودهترکیبی از شرایط و وحدت حزبی و رابطه

 دوران شعارهای رسمی

سفآیا هنوز هم می سه را بار نظریهبایست وضعیت ا ی مارکسیستی در حزب فران

سنت طبقه ست که حزب  سئله تنها این نی شویم؟ م سه را یادآور  ی کارگر قدیم فران

سنتی که گ شت. بلکه پس از کوششدارد،  شنوایی برای نظریه ندا شموش  ند های ارز

ـــال ۱موریس تورز بل از جنگ، حزب س ـــخت در دوران ق ها خود را  برای تالش س

سمی ادا کرد. نظریه شعارهای ر صر  سهم خود را به ع ستی آماده و حتی  ستالینی ی ا

ی تبدیل دریجگرایی تنوعی اثباتالمللی حکومتی یا بهمارکســیســتی به یک جزم بین

ت در ندری مارکســیســتی که بهنظریه«. علم علوم»شــد و ماتریالیســم دیالکتیک به 

 ای کمر راستحزب حیات داشت، هرگز نتوانسته است  از زیر چنین بندگی داوطلبانه

ست همان سماً تولید میطور که هر آنکند و در شوروی ر شود چه در اتحاد جماهیر 

طور هم در گیرد، همانی مارکســیســتی قرار میریهکردن نظصــرفاً در خدمت خفه

سه همه ستخدام شدهی کسانیفران ست ا سال ا اند تا با تولیدات شوروی ور که بیست 

ست، از بین چه از نظریهاند تا آنبروند، همه کمک کرده ستی باقی مانده ا سی ی مارک

ــت برنامه ــوای پارهای مکتببرود. کافی اس ــود: س های ای ایدهههای حزبی مطالعه ش

کردن و بررســی مســتقل را خالقه که دلیل آن این اســت که مؤلفینِ آن شــهامت فکر

 ی مارکسیستی در حزب به صفر رسیده و از میان رفته است. اند، نظریهداشته

دلیلی در دست نیست که باور داشته باشیم رهبری از این بابت نگران است. بحران 

ی مشترک، این نظریه را از های برنامهاقتصادی سالجهانی مارکسیسم همانند بحران 

ود خ یادها برده و غیرجذاب کرده است. رهبری حتی به شکلی که بحران در فرانسه به

ستن نظریهگرفت یعنی رخت سه، بیبرب تفاوت ی مارکسیستی از حزب کمونیست فران

ست. کنار شتن نظریها ستی بهگذا سی ترتیب به ن بدی یقین بر کوربینی نظریه وی مارک

ی سیاسی نظریه بسیار باال است( داللت دارد. صحت این کوربینی سیاسی )زیرا جنبه

                                                      
۱ . Maurice Thorez 
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کنید که رهبری این مارس شاهد بودیم. آیا تصور می ۱3های منتهی به امر را در سال

 کند؟ پیوند را برقرار می

ـــکل به ـــد، چرا که حزب رهبری بر این مش ـــانی چیره خواهد ش ی «نظریه»آس

که   ۵ی ۱(CMEداری انحصــاری دولتی )ی ســرمایه«نظریه» خصــوص خود را دارد: م

داری انحصــاری دولتی اســت و با مالحظات ی شــوروی از ســرمایهی نظریهترجمه

ستی سرمایه رنگ و   6ی ۲بوکارای سرمایه یا تقلیل ارزش  شت بیش از حد  مربوط به انبا

گسترده است که تحت عنوان کتاب  )نظریِ( آن به قدری یجال داده شده است. دامنه

سی سیا شد و این عنوانِ واقعاً برازنده مبانی اقتصاد  شرط اینچاپ  ست، به  ه کای ا

شود که این ستند که مارکس آنپذیرفته  صولی ه ست. « نقد»ها را ها همان ا کرده ا

صول را یا کم ارج می سه، این ا ست فران  نهند،احزاب بزرگ برادر همچون حزب کمونی

اســت. به این  مای کم این نظریهکنند. اما مهم نیســت، دســترا رد می آشــکارا آن یا

سفارش رهبری  ستناد که به  صادی به  ماا سط بخش اقت د ی مرکزی پیونکمیته»و تو

ست ، هرچند این بخش از همه«خورده ست. یک نظریه در شده ا صفیه  ی مخالفان ت

ب ترتیآثار معروف موسیقی به همین شده است تا دستور صادر کند! خب، چرا که نه؟ 

ـــده ـــفارش داده ش چه در کتاب مبانی آمده غیرجالب ی آناند! افزون بر این، همهس

ست، اما به ست نتیجهذات نوعی دفاعیه بود که میطورکلی این اثر قطور بهنی ای را بای

آن، در شـکل سـیاسـی وجود « اقتصـادی»اثبات کند که پیشـاپیش و قبل از نمایش 

ــرمایهدا ــت. س ــاری دولتی بهش ــی داری انحص ــمانت تئوریکِ مدافع خط مش مثابه ض

 ی مشترک، تدبیر شده بود.ضدانحصاری برنامه

ــت اینی این کار تقریباً معروفدو نتیجه ی جدیدی وارد که، ما به مرحلهاند: نخس

ستانهشده سم، مرحلهایم، به آ سیالی سو صاری بر دولت ای  ر ثای که در آن تمرکز انح

 آورد.وجود میبه« یک سازوکار واحد»گذارد و همراه با آن می

 ها قرارو اعضا و معاونان آن« مشتی انحصارطلب»ی که، فرانسه زیر سلطهدوم این

 اند:دارد. نتایج سیاسی منتج از این احکام روشن

                                                      
۱ . Capitalisme monopoliste d’État 

۲ . Boccarian 
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ی دولت انحصاراتردولت، مسئله« سازوکار واحد»ی سوسیالیسم و آستانه -۱ 

را در وضعیتی قرار گیرد که آن خود میدهند. دولت شکلی به یرا تغییر م

دهد که بتواند مستقیماً توسط قدرت مردم مورد استفاده قرار گیرد. در می

سئله صورت، دیگر م ست و بدین « نابودی»نام ای به این  دولت در کار نی

 شود.دیکتاتوری پرولتاریا ظاهر می« گذاشتنکنار» ْترتیب در افق

د را اشغال کنن بایست آنوبیش آماده باشد، نیروهایی که میگر دولت کما  -۲

سه ، کل فران«مشتی انحصارطلب»اند؛ برای رویارویی با وبیش آمادهنیز کم

ششصد شود، بهقربانی این انحصارات می جزگروهی کوچک )که بعدها به 

سترش پیدا کرد(. « بورژوای بزرگ»هزار  سرکگ سه در  وب کل مردم فران

 دارند.نفع عینی انحصارات 

اهمیتی است، امری که هولباخ سیاسی کمـی منفعت عینی خود اعجاب نظریایده

ـــور نبودند که درکش کنند، هرچند که در مورد نظریه ۱و هلوتیوس ی آن اندازه جس

ـــتند. چه چیزی منفعت عینی را از تحقق آن متمایز می  کند؟منافع تبحر خوبی داش

ـــت. بهگاهیتنها و تنها آ ـــیس کردیم که چنین افتاده، فکر میهای عقبمثابه مارکس

شبیه مبارزهتحققی می شد. اما نه، تحققتواند به چیزی  شته با ستگی دا  ْی طبقاتی ب

! کردن آن استچه باید انجام داد تنها فعالتنها به آگاهی بستگی دارد. بسیار خب، آن

و مطمئناً  شــودآگاهی از بیرون داده میند دانجا که از زمان کائوتســکی همه میاز آن

د: شونه از درون، بنابراین خارج از راه تبلیغ، مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی داده می

 کنند، نوعی منفعت عینیشما در مبارزه علیه مشتی انحصارطلب که استثمارتان می»

شویددارید:  دلیلی « ید کرد!صورت طبق آن عمل خواه، در این فقط به این امر آگاه 

شود. آیا به قدر قدرتیِ منفعت عینی و  شک  ست که به پیروزی این برنامه  در بین نی

ـــتقدر قدرتیِ ایده ـــک دارید؟ چه ماتریالیس نزاکتی های بیها در رابطه با آگاهی ش

 هستید!

ست که در حزب بر نظریه ست، زیرا این تمامِ آن چیزی نی ستی رفته ا سی ی مارک

ــتن نظریههرکس که از کنار ــحبت میگذاش ــتی ص ــیس ــت از کند، میی مارکس بایس

                                                      
۱ . d’Holbach and Helvetius 
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وتحلیل انضــمامی هم ســخن بگوید. این ادعا ممکن اســت از نظر گذاشــتن تجزیهکنار

ر سازند، عجیب وغریب به نظمی انتزاعی یایدهی مارکسیستی یک که از نظریهکسانی

سد و دقیقاً به همین  قرار دهند. با این  ضمامیانی تحلیل علت آن را در مقابل ایدهبر

ــرایط روح زنده)»حال، از نظر مارکس و لنین  ــمامی از ش ــم تحلیل انض ــیس ی مارکس

این هر دو یک چیزند. تفاوت تنها در مقیاس کمّی است. تمام سنت «( انضمامی است

مارکســیســتی مهر و نشــان تحلیل انضــمامی را برخود دارد و این خواســت با الزامی 

س ی ی طبقاتی عناصر موجود در مناسبات پیچیدهت. تحلیل همهسیاسی در انطباق ا

ضعیت معین، معنی شفاش یا اثرات یک و شامل اموری  ک امر واقعی )که همواره هم 

ست و هم غافل ست که می«( چیزی جدید»گیرکننده ا سیری ا ست در و تعیین م بای

 های مبارزه نائل شد.پیش گرفت تا بتوان به هدف

ست. قبل از جنگ بیاما، این عملکردِ  سته ا شمند نیز از حزب رخت برب نهایت ارز

را داشت که از مناسبات طبقاتی در فرانسه تحلیلی انضمامی  موریس تورز شهامت آن

ـــت. در ارائه دهد: از زمان جنگ به این  ـــنت گام به گام از بین رفته اس ـــو، این س س

ستکنگره ستم، بی ستهای بی سویکم و بی نبود.  بات طبقاتی در بینودوم، بحثی از منا

خود را داشت « داری انحصاری دولتیسرمایه»ی نظریه ْتوانیم بفهمیم چرا: رهبریمی

را جانشـــین تحلیل دانســـت، پیشـــاپیش آن جا که این نظریه را درســـت میو از آن

ضمامی می ستید این نظریه را کرد. اگر میان ضمامی»خوا  آن بایستکنید، تنها می« ان

سنت قدیمی ای به کار میاال در مورد هر جنبندهرا از ب ستید. در این مورد نیز حزب  ب

ستی ستالینی سم را احیا کرد: این ا سی که تغییر جزمی و مبتنی بر حدس و گمان مارک

حقیقت انضــمامی هنگامی حاصــل اســت که نظریه به کار برده شــود، بنابراین، نظریه 

امری زائد اســت، زیرا حقیقتی  ْضــمامیها اســت و ســرانجام تحلیل انحقیقت حقیقت

ست ثابت ضمامی بها ست»مثابه شده. این طرح از حقیقت ان تر، حقیقتی متعالی« کارب

ی در همان انترناســیونال دوم آشــفتگی به بار آورده بود. این آشــفتگی دوباره در دوره

به مثابهاستالین ظاهر شد و حزب فرانسوی از آن در امان نماند. درک تحلیل انضمامی 

ـــ در صورتیپیاده ــــ ـــ به بنکردن نظریه ـ بست سیاسی کامل ره که معکوس نشود ـ
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ـــتی که از اثرات تولید یک برد، بنمی  تر دادن، خطرناکمنظور فرمانبه« نظریه»بس

 است.

 گیرضربه

ال چند س«. گیرضربه»ای در اختیارمان گذاشته است: تاریخ ملی ما تصویر آموزنده

ـــاره به این حقیقت انگیز به ی حیرتای از این واژهنطقهپیش یک دبیر م ـــد اش قص

ستفاده کرد که آرای حزب در انتخابات میان ست. این مسئلهدورها شده ا ضافه ن ی ای ا

وحوش بیســت تا ها اســت که حولویژه اگر مالحظه کنیم حزب مدتروز اســت، به

ین جلویش گرفته شده است. هرگامی فراتر از ا«: کندنوسان می»ویک درصد آرا بیست

تاریخی خود را هم در نظر گرفته « گیرضربه»این بار حتی هشت درصد کمتر از سطح 

ــت؟ چه  ــطالح را جدی گرفته و حقایق را تحلیل کرده اس ــی این اص بود. اما، چه کس

های واقعی یا دالیل طبقاتی، اقتصــادی، اجتماعی و نظری کســی کوشــیده محدودیت

ـــکه، چه کسی از وضعیت طبقاتیسی کند؟ مختصر اینچنین توقفی را وار ی سیاسـ

 حزب فرانسه تحلیل انضمامی ارائه کرده است؟

ــخ خود را در  ــرمایه«نظریه»رهبری پاس ــاری دولتی یافته بود، و ی س داری انحص

سی طور که میهمان ست. کافی بود ک ساکت مانده ا سئله کامالً  دانیم در مورد این م

سئله را ، و پارهبردبه کار بنظریه را  ای نیز در حقیقت چنین کردند. اما رهبری هرگز م

در چارچوب تحلیل انضمامی مطرح نکرد. چرا که چنین کاری به کشف حقایقی کاماًل 

ــند منتهی می ــتناپس ــد، دس ــربه»کم به این حقیقت که ش ــاً نه در « گیرض ــاس اس

د. ی کارگر نهفته بوخود طبقهاند تصور کنند(، که در بورژوازی )که بسیاری مایلخرده

ی کارگر به حزب رأی دادند: ســـی درصـــد به حزب وســـه درصـــد طبقهفقط ســـی

ها رأی دادند و بقیه به رأی ممتنع یا سوسیالیست رأی دادند، بیست درصد به راست

های فرانسوی( پناه بردند. این ها )یعنی آنارکو سندیکالیستمشیی خطرد کامل همه

ژ ی ژرویژه هنگامی که پیرامون اظهارنظر آمرانهقضاوت ما است، به خود توضیح عملیِ

ـــال قبل تعمق کنیم، آن ـــه س ـــه در س ی کارگر به وحدت طبقه»جا که گفت: مارش

نها تی کارگر نهکرد(. اما، طبقه)او به وحدت چپ اشاره می« یافته است! سیاسی دست

 که در پیش رو داریم. به وحدت سیاسی نرسیده، بلکه چنین وحدتی هدفی است



 

 
 

 ی آزاده ریاحیلویی آلتوسر ر ترجمه 289

ی کارگر همانند دیگر طبقات، دیگر یک واحد خاطر داشته باشیم که طبقهباید به 

ــت، نه همگن و نه به ــت: نه کل واحد اس ــات ی معجزهگونهنیس ــایی فارغ از تناقض آس

ـــتثمار میطور که همهیقین هماندرونی. این طبقه به ـــوند، ی نیروهای مولده اس ش

ستثمار می ست که او را از دهقانان و خردهشود ا ها نیز بورژوازی، که آنو این امری ا

جا یکسان نیست، سازد. اما، شرایط کار و زندگی او همه شوند، متمایز میاستثمار می

ـــلطه آمدهای مبارزه، متفاوت ی بورژوازی با تمرکز تولید و پیو مقاومتش در برابر س

سیاسی و ماهیت ناهمسان آگاهی طبقاتی  است. همین امر است که گوناگونی واکنش

ضیح می ضمامی و نظریه را تحقیر میرا تو کند. برای دهد. اما، رهبری حزب تحلیل ان

صلتی آن  ست که چنین خ ضاع را به بنرهبری مهم نی شاند، زیرا هنوز بر او ست بک ب

اسی نشنظر از جامعهتوانیم مطمئن باشیم که رهبری )صرفکنترل دارد. پیشاپیش می

ــی کرد»انتخابات و امثال آن( وقتی نتایج انتخابات را   چه خواهد« به طور کامل بررس

 ایم که نظراتتالش کافی نکرده»، «آگاهی کافی ندارند»گفت: رزمندگان و کارگران 

منافع »مشـــی حزبی مقدس اســـت و توســـط جا که خطاز آن«. خود را تفهیم کنیم

اند از آگاهی و تنها متغیرهای موجود عبارتمردم فرانســه تعیین شــده اســت، « عینی

هر رو، نه حقیقت انضـــمامی در میان اســـت و نه تحلیل  طور نیســـت؟ بهتالش، این

 انضمامی.

سی جرأت دارد بگوید  صویر واقعیتِ درون« گیرضربه»چه ک د حزبی که عملکربا ت

صله از آن واقعیت ارتباطی  شکار حا ست و تأثیرات آ ندارد؟ رهبری رهبری ارائه داده ا

ــور کند که کنگره ــت تص ــتممکن اس ی خاطرات ودوم آب حیاتی بود که همهی بیس

خاطره ما، مردم  ته را زدود. ا ـــ هدیدآمیز پیرامون گذش ـــخنان ت ند و س پا دار ای دیر

سم دیگر هیچ بورژوازی گونه بردی ندارد! ما چه بخواهیم چه نخواهیم، خردهضدکمونی

ها فانی خود پیرامون مالکیت و آزادی در دنیایی که از آنشهر و روستا به ایدئولوژی عر

ـــند و وقتی میاند، میمحروم ـــتچس وعیدهای جدید و ها از وعدهبینند که کمونیس

دهند صحبت کنند، مطمئناً اجازه میی مالکیت و آزادی صحبت میی خود دربارهتازه

شی کزدن وقتند. با حرفدارکنند، ولی به این خاطر دست از اندیشیدن و تعمق برنمی

ی اســـتالینگراد. اما کنید! خیلی خوب اســـت وارث انقالب اکتبر بودن و حفظ خاطره
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گویید؟ عام و تبعید دهقانان ســرکشــی که انگ گوالک خوردند، چه میی قتلدرباره 

باره ـــط و مجمعدر قات متوس ـــرکوب طب که هنوز ی س ـــرکوبی  الجزایر گوالک و س

ــت ــال پس از مربیس ــتالین ادامه دارد، چه میوپنج س که تنها با  گویید؟ زمانیگ اس

دهید و بالفاصــله در عملکردهای درونی حزب عکس آن مشــاهده می ها تضــمینواژه

 در خود حزب هم هست.« گیرضربه»صورت روشن است که شود، در آن می

 ی اعتمادمسئله

سئله باید گفت که رهبری رکوردهای خودش را هم ست.  در مورد این م شکسته ا

 یاند که به کســانی که واضــح و آشــکار دربارهقدر کودنکند مردم آنرهبری فکر می

ـــحبت می ـــی و آزادی ص هم در رابطه با کنند، اعتماد کنند، آن دگرگونی، دموکراس

کند و هرگز نکرده است. اما، در این شرایط چه کشوری که رهبری بر آن حکومت نمی

که مرد ـــت  یل آن جملهدلیلی در بین اس ناً دل ند؟ مطمئ ماد کن ی معروف ژرژ م اعت

هر «اند.ای به آزادی مردم نزدههای فرانسـوی هرگز لطمهکمونیسـت»مارشـه نیسـت: 

ست»کس پیش خود خواهد گفت:  ست، کمونی ست ا صتی کامالً در ها هرگز چنین فر

ه اشد کقدر ضعیف بی مردم آنکند که حافظهجد، چه کسی تصور میبه« اند!نداشته

از یاد برده باشند که رهبریِ حزب آزادی و حقیقت را تحقیر کرده و افراد را با اتهامات 

ستی که انبوه انبوه تولید می جا در کرد به لحاظ اخالقی خردوله کرد؟ همینحقیر و پ

توان برپا شــده بود. حکم اعدام در کار نبود، اما می« محاکمات مســکو»خاک فرانســه 

شکنجهآفرد را با بی «  ارکالهبرد»، «مأمور پلیس»دادن و با اتهاماتی چون بروکردن، با 

ستن از او کردنش و دوریی رفقای قدیمی به محکومبا مجبورکردن همه« خائن»یا  ج

ــت. این ــالو بهتان و افترا، کش ــه بین س اتفاق  ۱۹6۵تا  ۱۹۴۸های ها همه در فرانس

تردیدی «. های مردم هم لطمه نزددیبه آزا»افتاد. حزب کمونیســت در قدرت نبود و 

انگیز و یا اظهار تأسـف نسـبت به نیسـت که حزب اقدامی در یادآوری آن اعمال نفرت

 دهد.آن که تنها رهبری مسئول آن بود، انجام نمی

 ْبایســت نســبت به تحلیل انضــمامیتوان درک کرد که رهبری نمیاین امر را می

گیر و دقیق و مثمرثمربودن، ها در عین ســختلیلجانبدارانه برخورد کند، زیرا این تح

ـــی نمی ـــد و از آنبر کس توان فهمید که گیرند، میبازی می جا که نظریه را بهبخش
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یق گیر و دقکه زنده باشــد، ســخترهبری نیز نباید طرفدار نظریه باشــد. نظریه زمانی

 بخشد.دهد. اما نظریه هم بر کسی نمیاست و ثمر می

سائل را به یمجبوریم همه شتن دیدگاهی پیرامون نظریهاین م ی حزبی منظور دا

ــتثمار آن ــه در اعتماد رزمندگان حزبی و اس ــی کنیم. این ایدئولوژی که ریش ا هبررس

شت و بر  سط رهبری دا ساخته و پرداخته«نظریه»تو ستبدانه و   ای مبتنی بود کهی م

 ی واقعی وداشت و نظریهشده قرار گذاشتهمشی سیاسیِ از پیش بنیاندر خدمت خط

مامی را تحقیر می ـــ یت انض ـــع مامی از وض ـــ یل انض کارکرد تحل به  مل  کرد، در ع

وحدت حزبی به هر قیمت حول « اســـتحکام»ی زیرتقلیل پیدا کرد: به کاریکاتورگونه

تنها قدرت را در دســت داشــت تا فرمان صــادرکند، بلکه قدرت داشــت رهبری که نه

 ا توسط خودش تعیین شده بود، سفارش دهد.که تنه« خطی»حقیقت را طبق 

ـــطح ابزار بازی« نظریه»ترتیب، ایدئولوژی،  بدین  دادن رزمندگانو تحلیل به س

ای را دنبال کنند که بیرون از مشیخط« آزادانه»ها که کردن آنحزبی ـــ برای متقاعد

چه در با آن بینی این شیوهکند. واقعها تعیین شده است ــــ تقلیل پیدا میاختیار آن

سنت مارکسیستی باالترین ارزش را دارد، در تعارض است: این ضرورت ثمربخش که 

شمنظریه و تحلیل زنده می شأ چ ست ایدئولوژی رزمندگان حزبی را به من های اندازبای

 ی این مسائلچه در تحلیل نهایی در پشت همهاند برسانند. آنای که درگیر آنمبارزه

ــت از رابطهمربوط به نظریه، ت ــت، عبارت اس ی حزب با حلیل و ایدئولوژی در خطر اس

 طور که در عملکرد سیاسی آن بیان شده است.ها، آنتوده

 حل: دژ را رها کنیدراه

های چه الزم اســت کمی بیداری تاریخی اســت تا بتوان درک کرد که شــکلآن

سی به اندازه سیا شمار طبقاتی که در قدرتعملی  سیدن به  اند و یا برایی   قدرتر

ها طبق عملکردی که به بهترین وجه با اند. هر یک از این شیوهکنند، متنوعمبارزه می

ـــت، فرمان می  کنند. بدینرانند و مبارزه میالزامات مبارزه و منافع آن در انطباق اس

توان گفت که عمل ســیاســی پردازان بورژوازی میترتیب، با اســتفاده از تاریخ و نظریه

ی خویش. این ی بورژوازی عبارت اســـت از جلب دیگران برای تضـــمین ســـلطههویژ
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ـ با وجودی  ـ ــ  -که گرامشی متوجه آن نشده بودحکمی است که در مورد ماکیاولی 

ــت و همین ــادق اس ی انقالبات بورژوایی متعاقب آن، چه این طور هم در مورد همهص

شت یا  ست چگونه انقالب خود را زی میبورژوا«. غیرفعال»انقالبات ماهیت فعال دا دان

کرد یعنی مردم عامی، ها را اســتثمار میکه خود آنتوســط متحدان خود با کســانی

شه می ساند. بورژوازی همی ستاییان و کارگران به ثمر بر ست چگونه نیروی اینان رو دان

شکند، آن سپس در بزنگاه قدرت منتظر آنرا ب شدها را به حال خود رها کند و  ، ها با

ــد آن ترتیب ها را تحقیر کند، و بدین ها را در خون غرق کند یا با آرامش آنآماده باش

 ها را از آنِ خود سازد.ی پیروزی خود و شکست آنثمره

 ها دفاعدر مقابلِ عمل سیاسی بورژوازی، سنت مارکسیستی همیشه از این برهان

پرولتاریا «. آزاد ســازدبه دســت خویش خود را »بایســت کرده اســت که پرولتاریا می

ـــاب کند، فقط میتواند روی طبقه یا آزادکنندهنمی تواند به قدرت ای جز خود حس

ز در ای نیشوندهی استثماری دیگری ندارد و تودهتشکیالت خود متکی باشد. راه چاره

ندارد که آن  بازی دهد. افزون بر این، از آناختیار  ـــت را  تاریا مجبور اس جا که پرول

مثابه دیگران برخورد کند، یعنی تواند با متحدان بهوجود آورد، نمیادهای بادوام بهاتح

ها تواند هر طور که مناســـب دانســـت بر آنمثابه نیروهایی که در اختیار دارد و میبه

ـــلطه ـــت با آنی خویش را اعمال کند، بلکه میس مثابه برابرهای واقعی که ها بهبایس

صیت تاریخی  شخ ست به  شود، برخورد کند. با اینآنبای شته  حال، از ها احترام گذا

ــت به دام ــی بورژوازی چالهخطر جدی بالفعلی که ممکن اس ــیاس ی نظری عملکرد س

ــت: این ــود و عمالً خود را در بیافتد، آگاه اس ــلیم ش که یا باید به همکاری طبقاتی تس

تحت تأثیر این دموکراســی( یا خدمت بورژوازی قرار دهد )یعنی در خدمت ســوســیال

ستقل باقی می سی بورژوایی را بازتولید کند.  ْماند در درون خودتوهم که م سیا عمل 

 موازات یکدیگر پیش روند.توانند بهالبته این دو شکلِ کار می

منظور از بازتولید عمل ســیاســی بورژوایی در درون پرولتاریا چیســت؟ منظور این 

ست که با رزمندگان حزبی و توده به شود، دیگرانی که رهبریمثا  ْابه دیگران برخورد 

برد. این ها پیش میکمک آنی بورژوایی، بهترین شـــیوهمشـــی خود را به خالصخط

«  عمل آزاد»ی آن چیزی اســت که الزم اســت تا ســازوکار درونی حزب میدان همه

هبری ها جدا کند. رخود رهبری را از رزمندگان و حزب را از تودهداشته باشد و خودبه
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کند: عملکرد سیاسی آن ی سیاست خود استفاده میسپس از این جدایی برای شیوه

که در خدمت جداکردن رهبری از رزمندگان حزبی و حزب از تودهتا آن ها قرار جا 

 گیرد، میل به بازتولید عمل سیاسی بورژوایی دارد. می

 چیز از باالهمه 

باال بود که مالحظات مکر کات  ـــت ن «  تحقق»رِ خود پیرامون محتوا و با نظرداش

شی، خط و برنامه سال م شد و هیچ را ارائه دادیم. همه چیز از باال انجام می ۱۹۷۲ی 

شی نمی شود و به همینتال ضا پر  شکاف بین اع شخص هم توجهی به  شد تا  دلیلِ م

ا با هدادن رزمندگان و تودهشــد. البته، همانند عملکرد بوژوازی، بازیها نمیخود توده

ین رود و بدمانورهای پرسروصدای رهبری با تحقیر نظریه و تحلیل انضمامی پیش می

ـــی مصـــلحتترتیب به موازات مخالفان آن گرایانه به حقیقت ها: اقتدارمداری و نگرش

ویژه از ســپتامبر و به ۱۹۷۲)حقیقت چیزی اســت که به عمل درآید(. هرچه از ســال 

ــو، اتفاق افتاده به این  ۱۹۷۷ اســت همگی جز تأیید نهادی کالســیک چیز دیگری س

ست: وقتی یک حزب کارگری تمایل پیدا می ستقالل طبقاتی خود نبوده ا صول ا کند ا

سی خود کنار بگذارد، خودبه سیا سی را از عمل  سیا ضرورتاً به بازتولید عمل  خود و 

اچیز ی ن«گیرهضرب»دانیم:  را می کند. نتایج آنبورژوایی در درون خود تمایل پیدا می

با اهمیت عددیِ مســخره. اما کل یک دنیا بر یک یا دو درصــد آرایی متمرکز شــد که 

 چپ نتوانست به دست آورد!

ـــتالینی،  ـــنت اس ـــیر کنیم که نظریه در انطباق با س این واقعیت را چگونه تفس

ست بایدرنگ به بهایی که میرهبری حزبی است )هرکس که مخالف باشد بی« دارایی»

هد برد( و اینبپردا « هایدارایی»در نظریه و حقیقت بر « دارایی»که این زد پی خوا

ــرپوش می ــت که نه در گذارد: یعنی خود رزمندگان و تودهدیگر س ها. این واقعیتی اس

ستم می سی شیوهرابطه با فرد، بلکه در رابطه با یک  شود.  ست درک  غییر ی افراد تبای

سم رهبران ما می ستالینی ش»کند: ا ستانهب ست در مواردی حتی « ردو شده و ممکن ا

ــکار» ــت که اهمیت دارد. نکته« آش ــد. اما، این آن چیزی نیس ی حائز اهمیت آن باش

سی بورژوایی سیا ست که تمام این گرایشِ حزب به عمل  ست ، نتیجه ا ستمی ا سی ی 
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د. یابنکند، یعنی مستقل از افرادی که جایگاه خود را در آن میخود عمل میبهخودکه  

ستم افراد را مجبور می سی شرکتاین  ستند:  شوند که ه ر کنندگان دکند آن چیزی ب

و از  شود حزب از طریق اقتدارکنندگان اسیر سیستم. وقتی گفته میسیستم و شرکت

ی شــخصــی دانســت که در یک رهبر کند، این اقتدار را نباید نوعی عالقهباال عمل می

کردن دار در دستگاه ماشین حزبی است که با مخفیمشخص باید سراغ گرفت. این اقت

یت عال ـــطح از ها و پیف نه در هر س مدارا تدار مدهای اق یت»آ ـــئول به«مس خود ، خود

 کند.اعتمادی و فریبکاری تولید میکاری، سوءظن، بیپنهان

ی این ماشین دستگاه حزبی و به بایست به پشت صحنهافزون بر این و باالخره می

ــکافی که بین  ــد، نظر افکنیم. رهبران و رزمندگان و بین حزب و تودهش ها تحمیل ش

ـــی آن برخورد توانیم فقط به حزب یا حتی به ویژگیبنابراین، نمی ـــیاس های عمل س

ست پیرامون رابطهکنیم. می سی حزب با تودهبای سیا سیع و بدینی  ب با ترتی های و

ای را مورد بحث و بررسی بایست مسئلهی سیاسی آن سخن بگوییم. میخط و برنامه

ـــی تعیینقرار دهیم که در رابطه با این خط و برنامه ـــیاس ـــت، یعنی ی س کننده اس

 ی اتحاد را.مسئله

ساندن به طبقهی آن در یاریحزب و خط و برنامه سازماندهی ی کارگر بهر منظور 

ــازماندهی مباهمان نتیجه میچه به مثابه یک طبقه با آنخود به ــد یعنی س  یرزهرس

ست همان وجود خاطر حزب بهطور که حزب را نباید بهطبقاتی، اموری ناگزیرند. اما در

ـــازمان داد، در خاطر طبقهی کارگر را نباید بهگونه هم طبقهآورد، همان ی کارگر س

ـــد. طبقه هد ش ـــورتی منزوی خوا به چنین ص معنی دقیق کلمه در میان ی کارگر 

کند که بخشــی از توانایی آن در ســتمی زندگی میهای اســتثمارشــونده و تحت توده

ی استثمارشوندگان است. سنت مارکسیستی دادن راه به همهدادن خود و نشانسازمان

ایست بی کارگر میداند و عمل طبقهکننده میای را نیروی تعیینی تودهاقدام گسترده

کارکردهای این تعیینبه به یکی از  ثا ـــود. ابتم بکنندگی فهمیده ش تاریخی  ا کارات 

ـــیع برمیامکانات انقالبی از توده ـــغال کارخانههای وس ها در آید. اختراع کمون، اش

ـــال ـــط توده ۱۹۴۴-۵ی بین بخش در دورههای رهایی، فتح کمیته۱۹36س ها، توس

و امثال آن. یک حزب را اســاســاً بر بنیاد توانایی آن در  ۱۹6۸شــگفتی عظیم ماه می 

 های مردم باید داوری کرد.ارات تودهتوجه به نیازها و ابتک
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ی ی رابطهکنندهی تعییندانســـت در مورد مســـئلهحزب کمونیســـت زمانی می

با توده ـــعنزدیک  ی های ویژهگیری کند. این در واقع یکی از گرایشها چگونه موض

ست که مدام تقویت می ضادی هم ه ست. اما گرایش مت شی که تاریخ آن ا شود: گرای

صاً به فک شخ ستگاه حزبی کنترل ر رد هر چیزی میم شدافتد که از طرف د شده با ، ن

شکل ستقر را بر هم زند. یعنی رد  ست امور مطمئن و نظم م های جدیدی که ممکن ا

ــال بدین  های ی خود را با دانشــجویان و تودهحزب رابطه ۱۹6۸ترتیب، در ماه می س

چه در این وحشت غریزی از هر آنها نداشت! بورژوا قطع کرد، زیرا کنترلی بر آنخرده

ست، این نتیجه ستگاه آن نی ست که هر زمان کنترل نظریه یا د شته ا ی عمومی را دا

صحنه ست. حتی در این ی عمل میحزب وارد  شه چند گام عقب ا صورت شود، همی

شاپیش حقیقت مربوط به آن صورتینیز پی  چه اتفاق خواهد افتاد را در چنته دارد، در 

ها گوش فرا دهد. بایســت این باشــد که به ندای تودهی حزب میین وظیفهکه نخســت

ست.»مارکس گفت:  صل را  بدین« آگاهی همواره یاز عمل  عقب ا ترتیب، حزب این ا

سردی به کار می شک نمیبا خون ست، گیرد و به طنز آن  ست که آگاه ا کند: مطمئن ا

 مانده است.زیرا عقب

ها مرتبط با توده ْیق روابط زنده، دقیق و آشــکارروشــن اســت که اگر حزبی از طر

شد، خط و برنامه ستاش میبا سترده و انعطافتواند در عین در شد، و بودن، گ پذیر با

ــنوایی و عقب ــد، در اگر برعکس، چنین روابطی بر مبنای عدم اعتماد، ناش ماندگی باش

ی گونهکه به تیصــورت خط و برنامه اقتدارمدارانه و محدود اســت، حتی در صــور آن

ی اساسیِ هر توان قضاوت کرد و دید در خصوص مسئلهانتزاعی درست هم باشد. می

ی اتحاد، وضــعیت چگونه اســت. از زمان چاپ ی انقالبی، یعنی مســئلهخط و برنامه

، کل سنت مارکسیستی از نیاز به وحدت دفاع ۱۸۴۸در سال  مانیفست کمونیست

تواند پیروز شود: در چنان صورتی، بودن نمیرت تنهای کارگر در صوکرده است. طبقه

 )مارکس(.« خوانی مراسم تدفین استتک»ی آن مبارزه
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 دو نوع اتحاد 

ضاد با یکدیگر قرار  شتِ محدود در ت صوص دو بردا اتحاد داریم تا اتحاد. در این خ

ـــازمانمی ـــی گیرند. هر دو نوع اتحاد در رابطه با قرارومداری بین س ـــیاس که های س

ـــود: یا در غیر این ، فهمیده می«دارند»دهندگان خود را رأی ـــورت در رابطه با ش ص

ی برد تا بتواند دامنهی کارگر پیش میشود که بخش متشکل طبقهای درک میمبارزه

ای که مطرح اســت عبارت اســت از نفوذ خود را گســترش دهد. در مورد اول مســئله

اد به ابتکار اتح« در باال»این قرارومداری بود که کاربرد مفهومی حقوقی و انتخاباتی: 

صحبت می صورت گرفت. اما در مورد دوم، از مفهومی  حال که کنیم که در عین چپ 

شاید هم گرایی احترام میبه کثرت شتمل بر قرارومداری حقوقی « در باال»گذارد و  م

ی حامیان ا دامنهســازد تها درگیر میشــود، حزب را مســتقیم در مبارزات تودهنیز می

یت هد و موقع ـــط د بهخود را بس قههای بهتری را  یان طب کارگر و ویژه در م ی 

دادن ی اولویتکه، در چنین حالتی مســئلهبورژوازی کســب کند. مختصــر اینخرده

 شود: یا اولویت به قرارومدار یا به مبارزه.مطرح می

وان تسختی میاما به«. ستاین اتحاد یک مبارزه ا»تردید اعالم کرد که رهبری بی

ی هاکه رهبری با ایجاد کمیتهدریافت که محتوای این شعارِ رسماً درست، در صورتی 

ی مردمی اتخاذ انداز جبههدر چشــم ۱۹3۴-6مردمی )برعکسِ موضــعی که در ســال 

ـــد. در حقیقت، رهبری مبارزه در درون چه می کرد،کرد( مخالفت می ـــت باش توانس

ی هها به بهانای واقعی تحقق یابد ــ با مبارزه بین سازمانکه با اتحاد پایهها را ــ توده

شترک جایگزین کرد. بدین وفادارماندن به برنامه ست انتخاباتی م مداری ترتیب، توان

ـــت)»طلبانه وحدت ـــم راس ـــید مداری حزبی، که میرا با انتخابات«( اپورتونیس کوش

ــلطه ــروریِ واقعی یا مثابی یک حزب بر دیگری را بهس ی طبقه« گرنفوذ هدایت»ه س

ــــ  ـــ بیش از پیش ـ ــــ کارگر در جنبش مردمی جا بزند، جایگزین کند. اما این نیز ـ

ـــت. رهبری از این هم فراتر رفت و انتخابات ـــم راس مداری بود و درنتیجه اپورتونیس

ــت ــت که از دراماتیزههایی از تودهدرخواس ــپتامبر )اظهاراتها داش ی چون کردن ماه س

ـــتگی دارد همه» ـــما بس ـــن اومانیته گفت( تا «چیز به ش ـــه در جش ، که ژرژ مارش

ـــتین را به »ی کنندهبندی گیجفرمول ـــترگی، “ حال ملیعرض”دو انتخابات نخس س
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ستبه ستیابی به برنامهمنظور د شرفته و حمایت از کمونی شترک مدرن و پی ها ی م

 ، دامنه داشت.«تبدیل کنید!

های ی حزبی یا شکلبرای تشویق و کمک به ابتکارات پایه ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۲از سال 

ـــت. افزون بر این، هر نوع  ـــده اس وحدت بین کارگران یدی و فکری هیچ کاری نش

د. شرد می« دادنفریب و بازی»ی مردمی با توسل به خطر پیشنهادی از طرف کمیته

آخر، گرفت، دســتها را های متمادی جلوی خالقیت تودهکه ســالرهبری پس از آن

صاف و « خوردنفریب و بازی»منظور اجتناب از خود از خالقیت آنان بهره جست و به

رفت ها پایان گرفت. فقط تصورش را بکنید: انتظار میساده کارش با بازی و فریب توده

ـــیج ناگهانی نیرو و تبدیل رأی محلی خود به که توده ـــت رهبری با بس ها به خواس

برد، پاسخ گویند! که حزب در اتحاد چپ پیش می« ایمبارزه»از حمایت « حالعرض»

ست که میدر این سر مفهوم اتحادی که از طریق قرارداد رهبری جا ا توانیم ببینیم بر 

شش یأس هم زمانی شود، آنگزینش می شود تا آلودی میکه در آخرین لحظات کو

ـــتنتایج به آید. از اد حفظ کنند، چه پیش میکردن مبارزه به قراردآمده را با وارددس

 شود. اما، توسل به بسیجها نیز صحبت میشود و حتی از بسیج تودهکارگران دفاع می

ـــده بودند، فقط به  ها زمانیتوده ـــته ش که در دور قبل با دقت از مبارزه کنار گذاش

شفتگی می شی اتحاد میحال، خط افزاید. با اینآ ست کامالً خطم شی مبارتوان ی زهم

ــد: خطتوده ــی اتحاد تودهای باش ــده بود با « در باال»قراردادی را که  ْایمش ــا ش امض

ود توانست نفوذ خترتیب حزب میکرد و بدین ی حزبی ترکیب میی متحد پایهمبارزه

سطح یک  ستقیماً در قرارداد وارد  فراتر برد. در آن« گیرضربه»را از  صورت، مبارزه م

شرایط، به تودهای اعطا میی متحد تودهمبارزهشد و اولویت به می ها که شد. در آن 

ــیایی نبودند که عمل بورژوایی آن ــد و آنها را بازی دهد، اعتماد میدیگر اش ها هر ش

ای ومشـــی اتحاد تودهکردند، و شـــرایط جهت خطدادن را خنثی مینوع مانور و بازی

 شد.ی کارگر و مردم فراهم میطبقه

 

 



 ر کندچه در حزب باید تغییآن 298 

 
 هادی به تودهاعتمابی 

ها مانع آن شد که حزب دست دار، کهنه و عمیق رهبری به تودهاعتمادی ریشهبی

شی رهایی ست قرارداد و پیمان رو آورد که به گزین سیا بخش زند. درعوض، رهبری به 

اتحاد »شــد. در واقعیت امر، حزب نخواســته بود شــعار اداره می« از باال»در آن اتحاد 

سال را که از « ایتوده برآمد، حمل کند.  ۱۹۷۵تا  ۱۹۷3دل تظاهرات عظیم کارگری 

ــی از خطری بود که نام بیم از ماجراجویی به ه در کخود گرفته بود؟ یا این آیا این ناش

ــتداللتحلیل نهایی، روزمره ــنیدن اس ــکار بود؟ ش های رهبری جالب گرایی بارز و آش

ست. ولی در هر حال رهبری خود را کنار کشید و حز ب را همراه خود به دژ حمایتی ا

ــد، دژ  ــمان هر چه باش ــت خورد، اما رنگ آس ــکس و عادات قدیم هدایت کرد. چپ ش

 تر از پیش سر جای خود مانده است.محکم

ضیح ی آنهمه ستی با منظر حزب از خارج تکمیل کرد و تو شده را بای چه گفته 

ـــتداد. زیرا حزب نه ـــتگاه خود، عملکرد خود، برداش های خود و خط و تنها در دس

ی خود، بلکه در جهان بیرونی، در وضعیت مشخص فرانسه، نیز حیات دارد. باید برنامه

ای  هم دارد. بایســتی گفته شــود که حزب به جا وضــعیت کامالً ویژهگفت که در این

ـــه وجودش بیش از رفتن در جامعهها و در خود فرواعتمادی به تودهدلیل بی ی فرانس

باشــد، همچون پادگانی اســت در یک دژ. البته یک دژ « ماهی در آب»که همچون آن

آورد و در واقع نیز برای این کار ساخته شده است و مسلّم کند و دوام میمقاومت می

شد،  ست تداوم یک دژ در میان با ست که حزب هم نیاز به تداوم دارد. اما، اگر قرار ا ا

ست به شود ۱جای مارکس آثار وبنبهتر ا سی که دژ بنا خوانده  . ماکیاولی گفت که ک

تنها جنگ، که کند: او نهگیرد خود را زندانی دیوارهای آن میکند و در آن پناه میمی

 دهد.سیاست را نیز از دست می

سال ست در  شته وجود دژ ممکن ا ضوعیت دا سوم مو سیونال  های نخستین انترنا

ــی این نکته ارزش دارد. ولی ام ــد. در هر حال، بررس مثابه روزه حزب نباید با آن بهباش

مثابه پایگاه عملیاتی برخورد کند. در حقیقت، این آن کاری بود که پناهگاه، بلکه به

های در حرکت که سیاست خود را بر دوش توده زمانی ۱۹36تا  ۱۹3۴حزب در سال 

                                                      
۱ . Vauban 
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(. همین ۱تورز موریس« ها را داریم!ما دژ را نداریم، اما در زیر توده)»بنا نهاد، انجام داد 

ندارد مگر  یامر نیز در دوره یل وجودی  ـــادق بود. برای انقالبیون، دژ دل قاومت ص م

ها مســتقر ســازند. ها از درون آن خارج شــوند تا نیروی خود را در میان تودهکه آنآن

مشی شکست یک خط ۱۹۷۸باید با واقعیات مستقیم رودررو شد: شکست مارس سال 

د خو»رفتن و ی حزب و امتناع آن از بیرونکرد دژگونهعملو عمل سیاسی است که با 

 )یعنی خود را دوباره بازیافتن( یکسان است.« کردنمنحل»ها در توده« را

ــه به که حزب در جامعهگفتن این ــورت یک دژ ظاهر میی فرانس ــود، بدون ص ش

شیننشینی است: عقبنماید، زیرا در واقع قضیه بر سر عقبشکست عجیب می  ی بهن

شینی احتیاطی کارگر، عقبسوم طبقهمیان یک شیها و عقبآمیز از جلوی تودهن نی ن

ــت. با ی نوعی عقبدر مقابل رویدادهایی که به مرحله ــده اس ماندگی مداوم تبدیل ش

ضرورتی این احوال، رهبری راهی جستجو میهمه سازد، آن هم  ْکند تا از  ضیلت ب ف

نگری مثابه قدرت، دوراندیشی و حتی آیندهای بهواستهنشینی ناخبا معرفی چنین عقب

ــی! آینده ــیاس ــبت به مفهوم عینی این نگری عجیبس ــت که خود را نس و غریبی اس

شان میعقب شینی نابینا ن شینی تنها بهدهد، یعنی این حقیقت که این عقبن انزوای  ن

اعضـــا برای برد و آشـــکار اســـت که افزایش تعداد ی فرانســـه ره میحزب از جامعه

تواند کافی باشـــد. اما، وقتی کســـی به این انزوا اشـــاره بردن چنین انزوایی نمیبیناز

ترین نگرانی را برای حزب داشته باشد، رهبری فوراً تقصیر بایست بیشکند که میمی

 گذارد.را به گردن بورژوازی و ضدکمونیسم شدید و غلیظ آن می

ی اصلی اعضا باشد، بایست مشغلهمی ی حزب و تحول آندرست است که مسئله

؟ اگر «حزبی شود شبیه سایر احزاب»بایست اما اگر قرار است حزب تغییر کند آیا نمی

خواهد تحول پیدا کند؟ این مسئله دقیقاً به حزبی شبیه سایر احزاب نشود چگونه می

دارد. در  دادن به انزوای حزب و به زبان اسـتعاری ما به ترک دژ اشـارهی پایانمسـئله

ـــتاین ترک »کند، زیرا دو راه برای ی بزرگی حزب را تهدید میطلبانهجا، خطر فرص

بردن ســنت انقالبی و تغییر حزب از بینماندن، ازوجود دارد: راه نخســت ســاکت« دژ

شینیعقبحزبِ  سماً لیبرالی ، یعنی آنن ست، به حزب ر شبیه احزاب »چه امروزه ه
                                                      
۱ . Maurice Thorez 
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ـــتن عقبکنار؛ یا راه دوم، یعنی «دیگر  ـــینی دژگونه، درگیرکردن قاطعانهگذاش ی نش

ـــترش حوزهحزب در جنبش توده یل ای، گس یافتن دال بارزه،  ی نفوذ آن از طریق م

 بخشیدن بهترتیب حیات ای دارد و بدینگیری تودهای که جهتتحول حزب در مبارزه

ی حزب»صوص، بحثی از گیرد. افزون بر این، در این خها نیرو میآن، حیاتی که از توده

سایر احزاب ست نمی« شبیه  اند توکه قوانین درونی خود را از احزاب بورژوایی گرفته ا

ها ای خود و تحلیلی عمل تودهدر میان باشد. حزب مجبور است این قوانین را بر پایه

ی تـاریخی جنبش انقالب چـه در تجربـهو تجـارب رزمنـدگـان، در عین حفظ آن

ــت ــمندترین اس ــف کند. من واژهارزش گذارم، بلکه از حقایق نمایش نمی ها را به، کش

شد، از غنای ی اظهارنظر داده میگویم. اگر باالخره به رزمندگان فقط اجازهسخن می

ضمامی شنهادات ان شنهادی که از طریق تأمل و تعمق پرورده و ای که میپی دادند، پی

ـــده بود و در ذهن آن ی مردمی و طبقاتی دیم. در پایهکرها بود، تعجب میکامل ش

تواند دوام داشته چه دیگر نمیآن»قدر قدرت اراده و وضوح هست که بتواند، حزب آن

ــد ــکل«باش ــتقالل طبقاتی و  های جدیدی را بهرا تغییر دهند و ش وجود آورند که اس

خودمختاری ســیاســی حزب را حفظ کند و نیاز آن به آزادی واقعی، تعمق و اندیشــه، 

 و عمل را برآورند.بحث 

ه اکنون تبلیغات بورژوایی را علیای که همبایست پیرامون مسئلهچند کلمه نیز می

توان حزب فعال کرده اســت، گفت: مشــخصــاً پیرامون ســانترالیســم دموکراتیک. می

ها از اصــل ســانترالیســم مطمئن بود که رزمندگان به دام بورژوازی نخواهند افتاد: آن

ها یا چسبیدن به نامهواهند کرد. آن هم نه از طریق پرستش اساسدموکراتیک دفاع خ

دانند که اگر یک حزب قرار اســت خاطر گذشــته، بلکه به این خاطر که میگذشــته به

ــبیه احزاب دیگر» ــد، به قوانینی نیاز دارد که با قوانین احزاب دیگر متفاوت « ش نباش

شد: قوانینی که به آن حد از آزادی اشـاره دارد   ناپذیر وقیاس ْکه با حقوق بورژواییبا

سیار غنی ست. آناز آن ب شکلها همچنین میتر ا های جدید دانند که یک حزب زنده 

ها، بدون مشـــورت با متخصـــصـــان در دموکراســـی ای را همراه با تودهچنین آزادی

 ها کمونیست باشند یا نباشند، کشف خواهد کرد.بورژوایی، خواه توده
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 شرایط تغییر

بارزهال میحا کار و م ندی را برای  تایج چ یل خود، ن ی آتی خود، توانیم از تحل

ست دهیم. این نتایج را بهبه ست که این ترتیب عدد ارائه مید ستم این ا دهم، اما خوا

شد. آن شته با شاره ندا ر دارند ی تنگاتنگ با یکدیگها رابطهنتایج بر اولویت و تابعیتی ا

ـــویم. بنابراین، به هر هر زمینه و مجبور خواهیم بود که در ای بالدرنگ وارد عمل ش

 قیمت ما به موارد زیر نیاز داریم.

های مقدس کهنه از شــکل ای که با فرمولی مارکســیســتی زنده: نظریهنظریه -1

شد. نظریه شن، انتقادی و قوی با شند، بلکه رو ستی که بحراننیافتاده با سی  ای مارک

را از طریق کاربرد تحلیل انضمامی و عمل مبارزاتی کنونی خود در جنبش کمونیستی 

اعی های اجتمها و دگرگونیای که از ابتکار تودهسر گذاشته باشد. نظریه ها پشتتوده

شکارا با آن شود؛ خود را از طریق آنطفره نرود، بلکه برعکس آ سازد ها روبرو  ها بارور 

 ها مایه بگیرد.و از آن

ــازم -2 ای ی کارکرد آن: بحث عمدهان درونی حزب و نحوهنقد کامل و اصــالح س

ست، می شده ا شروع  ضای معمولی حزب  سط اع ست حزب را درگیر تحلیل که تو بای

آمدهای ســیاســی آن کند. انضــمامی از قوانین کنونی ســانترالیســم دموکراتیک و پی

 رمسئله بر سر کنارگذاشتن سانترالیسم دموکراتیک نیست، بلکه بر سر تجدید و تغیی

به یک حزب انقالبیآن  خدمت  که در  ـــت  گی و ای قرار گیرد و ویژه تودهنحوی اس

 استقالل حزب از بورژوازی را حفظ کند.

ــه: این کار به حزب این امکان را  -3 ــعیت طبقاتی فرانس ــمامی از وض تحلیل انض

ی طبقاتی ها و مانورهای مبارزهها(، چرخشها )برای برخورد با آندهد که هدفمی

ی کارگر و درون بورژوایی را درک کند، جریان ویژه، تقسیمات و تناقضات درون طبقه

ویژه حزب کمونیست بورژوای شهر و روستا را بفهمد و سرانجام ماهیت احزاب، بهخرده

 ها در این روابط طبقاتی را بداند.و حزب سوسیالیست، و جایگاه آن

کارگر: ترکیب توافقات در باال  یی نیروهای مردمی طبقهمش اتحاد همهخط -۴

سترش مبارزه صالحی اتحاد تودهی حزب در پایه، خط و برنامهبا گ  طلبیای )فارغ از ا

 ها.ها و رشد بدون مانع خالقیت آنگرایی( جهت بسیج فعال تودهو جزم
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ام، اما اگر این شرایط تحقق پیدا کنند، امکان جا فقط اصول عام را ارائه دادهدر این 

های ی ابهامات و محدودیتکه حزب تغییر کند هســت. حزب قادر خواهد بود همهینا

اشتباهات و خطاهای خود را جبران کند و به  سر گذارد،برده از گذشته را پشت ارثبه

 اند، یاری رساند.را داشته ها انتظار آنهای مردم در پیروزی که مدتبسیج توده
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 اشاره

ی بدخیم چنان آشــفتگی در آمریکا و جهان ایجاد کرد که مطلقًا یک خودشــیفته

 کراتیک قدرتمندی داشت.وهم در کشوری که نهادهای دمباورکردنی نبود، آن

ی ترامپ نوشته شده و نوشته خواهد هزاران مطلب و مقاله و کتاب در مورد پدیده

ترامپ نیست. باور کنیم یا نکنیم بیش از  شد، طبعاً از زوایای مختلف. مسئله اما صرفاً

تی، شود، نژادپرسمیلیون آمریکایی به او رأی دادند. توضیحات یا توجیهاتی که می ۷۴

ــــ ی کینظر من مسئلهکنند ولی بهنگاه جنسیتی... بخشی از واقعیت را بیان می ش ـ

ضیحهویت ست که در میان تو ات یابی برمبنای ازخودبیگانگی ــــــــــ بخش مهمی ا

 شود.سیاسی گم می

بان پنجم  که اگر من در خیا کار گفت  یل  به این امر در اوا با وقوف  مپ  خود ترا

ــی نخواهد کرد. آنها با من  ــی از طرفداران من اعتراض ــم کس مانهاتان یک نفر را بکش

ها، این مانند، و شــاید این تنها حرف درســتی بود که او زده اســت. اینهســتند و می

ی ها باقی خواهند ماند. نوشــتهاند و تا مدتای یافتهید محملِ تازههواداران کیشِ جد

زیر زمانی نگاشته شد که بحث سترونی در مورد اینکه روشنفکر چیست و کیست در 

شنفکر نامید یا که آیا فالن کس را میها و غیر آنها درگرفته بود. اینمیان چپ توان رو

ــیح ازخ ــته که مبنای آن بر توض ودبیگانگی بر مبنای هویت بود به دالیلی نه. این نوش

سی هویت بر  شته برر شد. بحث من در این نو شر ن ر آن بود. د مبانی بیولوژیکمنت

سائل بیولوژیک احتیاج به  شاید م زمان بحث از هویت برخالف امروز مبحث روز نبود. 

بســط و شــرح بیشــتر داشــته باشــد، ولی تا همین حد هم احتماالً مناســب و وافی به 

 قصود هست.م

*** 

بنابر یک بررســی، تنها در بخش جنوبی شــهر شــیکاگو هزاران کلیســا شــمارش 

شــهر و در شــهرهای بزرگ و کوچک  های دیگر همیناند. از تعداد آنها در بخششــده

 انگیز باشد.به قدری هست که حیرت تاًدیگر آمریکا اطالعی ندارم ولی قاعد
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شناخته ساها بزرگ و  ستوی شدبرخی از این کلی شتری در پ ه و نامدارند. تعداد بی

ــی از یکی از های قدیمی و انبارها فعالیت میها، در خانهها و مغازهخانه ــیش کنند. کش

ــناختهفرقه ــیشهای متعدد ش ــیاری از موارد کش ــده، و در بس های خودگمارده که ش

ــتقیماً وظایفی به عهده ــمعتقدند از عالم ماورائی مس ــده و رس ــته ش التی ی آنها گذاش

تا چندین هزار نفر –هایی از مردم را دارند، گروه به گرد آورده -از چند ده نفر  ند و  ا

ـــغولنظر خود به هدایت آن ـــیشها مش ها، چه مأمور و چه اند. این امر که این کش

شیادند در این صادق یا متوهم یا  ست و نیز خودگمارده، چقدر  سش ما نی جا مورد پر

جا مورد بحث ما نخواهد فع مادی و معنوی دارند باز در ایناین امر که اینها چه منا

ها میلیون مردمی که به این ی فعلی ما در اینجا این اســت که این میلیونبود. مســئله

 خواهند و دنبال چه هستند؟روند چه میکلیساها می

ـــک کرد و آن را جزئی از برنامهمی ـــحت این آمار ش ی تبلیغاتی برای توان در ص

ها را ها و فرقهها و محفلتوان بسیاری از این مجموعهی افکار خرافی دانست. میاشاعه

ستناد به این ست و با ا ساً مذهبی ندان سا سیاری از رهبران این مجموعها سکه ب سا اً ها ا

سیحیت ندارند، ربطی به مذهب ساً ربطی به م سا ستقر ندارند، برخی ا ر برخی دهای م

شکار بودایی شکال نهان و آ ساً اعتقاد ماورایی ندارند،  ا سا ستند، برخی ا  برخی حتیه

ــت میخود را نه ــیس  ۱خوانند )مورد جیم جونز را به خاطر آورید(،تنها چپ که مارکس

ستند که مایل سمنهایی ه صرفاً  سیاری  شوند، برخی ب ساها حمایت  اند از طرف کلی

ــادند، میدان ــرفاً مراکز فس ــخن تواکنند و میداری و زورگیری میص ن از نظایر آن س

شوار را نمیای میگفت. اینها هم تااندازه سؤال د سخ  شد ولی پا ست با دهد. تواند در

ست که این مردم در این مجموعه شوار این ا ستند؟ در زیر سؤال د ها به دنبال چه ه

 کوشیم جوابی به این پدیده بدهیم. می

                                                      
۱ onesJJames  به ادعای خود با حفظ مواضع ایدئولوژیک از حزب کمونیست آمریکا جدا ۱۹۵۰ی دراوایل دهه 

. در را اعالم کرد« عبادتگاه مردم»ی ی کثیری را از آمریکا به گوایانا برد و فرقهای عدهشد و بعدها با تأسیس فرقه

جمعی با ی خود به طور دستهی افراد فرقهی نیروهای محلی به اتفاق همهمتوهمانه از ترس حمله ۱۹۷۸سال 

های جمعی در تاریخ است. ترین خودکشییکی از بزرگنفر مردند که  ۹۰۹سیانور خودکشی کرد. در آن اقدام 

 های خودکشیِ جمعی هنوز در میان جوانان وجود دارند.کیش
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 یابیهویت

به تجمع گاهی  ـــان مین نداران نش متفاوت کارکرد  ۱یدو غریزه دهد کههای جا

سل شناختهمهمی در بقای ن ست. غیر از غرایز  شته ا ای چون شدهها و تکامل آنها دا

ـــیانت از نفس که هر یک به انواع مختلف نحوه ی خوردن و خوابیدن و تولیدمثل و ص

ی فرد و جمع وجود دارد. حیوانات قلمروی گروه تقســیم اســت، غرایزی در رابطهقابل

مایز میبه انواع مختلف از گرو خود را یتهای دیگر مت ند. نوعی هو یابی جمعی کن

 اولیه.

ها ابداع مناســک و شــعائر ی انســانی یکی از وجوه تمایز گروههای اولیهدر گروه

(rituals and rites مایزکردن گروه خود از ( اســـت. هر گروهی عالیمی برای مت

هایی های دیگر برمیگروه تار یا رف ند  ـــم ویژهخاص میگزی یا مراس ند، و  به ک ای 

ـــبت بههای مختلف برپا میمناس خودی خود معنایی دارد. هیچ یک از این حرکات 

ـــت و به ـــک گروه )قبیله( مجاور متفاوت اس عنوان وجه ندارد، ولی همواره  با مناس

 ی آن گروه کاربرد دارد. به عنوان بخشی از هویتِ جمعی.مشخصه

سک را بهامروزه برخی از مردم سان این منا  کنند و اینغلط به ادیان تعبیر میشنا

ــخّصِ گروهی بلکه از  ــت که رفتارهای دیگری که نه برمبنای نیاز به تش بدان علت اس

ــده و یک  ــت، با هم آمیخته ش روی ترس و جهل هم در طول زمان به وجود آمده اس

ــت که به ــکیل داده اس ها اند. اینولیه یاد کردهغلط از آنها به نام ادیان امجموعه را تش

 که هر یک از ادیان هم مناسک خاص خود را دارند. اند و نه ادیان، گو اینمناسک

ـــت. می با فردگرایی هم نیس به هویت جمعی البته مغایر  یاز  توان در گروه این ن

ـــت ولی هر فرد هم منافع خاص خود را دنبال کند. رفتارهای  ـــترک داش منافع مش

ــود مربوط به تفاوتها دیده میکه در حیوانات و انســانظاهر متناقضــی به ها و گاه ش

ست. در بحث ضاد منافع جمعی و فردی ا شناسی همین های مربوط به تکامل و روانت

های مفصـــل بوده اســـت. آیا انســـان ســـازینما بودن رفتارها موجب تئوریمتناقض

                                                      
« سائق»را صرفاً  ( بلکه در نام آن هم تفاوت نظر وجود دارد. برخی آنinstinctنه تنها در مفهوم غریزه ) - ۱

Drive کنند. در مورد تعداد آنها نیز تفاوت نظرهایی تلقی میخوانند و برخی تعدادی از آنها را نوعی یادگیری می

ی فردی با جمعی است که به طور موروثی متشابه و متوالی و وجود دارد. فعالً در این نوشته مراد رفتارهای پیچیده

 شود. بدون تغییر اساسی در حیوانات دیده می
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ـــت یا ایثارگر و کذا. و برای هر یک از ا ین حاالت هم هرکس موجودی خودخواه اس

شــواهد بســیار دیده یا شــنیده اســت. پیش از گســترش علوم نوین از جمله ژنتیک و 

ها بیشــتر در مجادالت فلســفی و ایدئولوژیک شــناســی و علوم اعصــاب این بحثروان

ظاهر می عدهت ـــت کرد.  در قرن نوزدهم  ـــان را خیرخواه و دگردوس ماهیت انس ای 

ها( و دیگرانی بشر را موجودی خودخواه و آنارشیستها دیدند )مانند سوسیالیستمی

ــرور می ــلطهدانســتند )طرفداران ایدئولوژیو ش گر(. امروز اما وجود متناقض و های س

ست. با این همه هنوز همزمانِ این گرایش شده ا ضیح داده  ها در افراد تا حد زیادی تو

مهو حتی می –در محافلی  عا ـــترون  این -توان گفت در اکثریت اذهان  باحث س م

 جریان دارد. 

ـــان بهبه ـــت و هم بههرحال انس عنوان عنوان یک فرد هم به دنبال بقای خود اس

ها و بخشــی از گروه خواســتار حفظ هویت گروهی. هزاران گروه کلیســایی و یا ســمن

شخص دارند و هم آنهایی که برنامهنهادهای مدنی که کار و برنامه ی جدی ندارند ی م

ــ)انجمن چپ ــرخدس ــتند. تمایز خود را با ها( در واقع گروهتان و موس های هویتی هس

ـــا یا آن گروه یا محفل و فرقهدیگری در این می ـــ بینند که به این کلیس ته تعلق داش

ــیاری از این ــند. برای بس ــائل ماورایی و دینی به معنای خاص کلمه مطرح باش ها مس

ــت. غالب گروه ــوند وها به مجردی که بزرگ مینیس دهندگی خود را از رنگ هویت ش

ظاهر حتی بر سر مسائل شوند. ممکن است انشعاب بهدهند دچار انشعاب میدست می

ست که  سئله این ا ست. م سئله مهم نی ضحک یا جدی بودنِ م شد ولی م ضحک با م

انشــعاب باید صــورت گیرد تا هر بخش هویت گروهی پیدا کند. ســرانجام از میان این 

تر و ای که طالب هویت مستحکمطلب کم نیست و هم تودهجاه همه جمعیت هم افراد

 تر باشد. تر و خودمانیمشخص

نگریســـت )و در کســـی که تا دیروز به گروه یا به هویت خود به صـــورت بت می

کر ی تفگفتمان سیاسی فتیشیم نام داشت( ناگهان محملِ هویتِ خود را با همان نحوه

های ســـیاســـی و تنها در میان گروهمســـئله نهکند. این به جای دیگری معطوف می

ـــه ـــایر عرص ـــود. وفور دیده میها مانند ورزش و هنر و ... هم بهمذهبی بلکه در س ش
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شگاه تجلیِ تمامِ موجودیتِ )هویت( خود را از آن  طرفداران این یا آن تیم این یا آن با

 بینند. تیم یا باشگاه می

سئله ستیابی که پایهی هویتاین م سی پدیدهی زی ست که در شنا هایی بوده ا

گرایی )و باالخره ناسیونالیسم( و نیز تعلقات متخاصم گرایی، قومتاریخ به صورت قبیله

خودی خود نه زشــت و دینی و مذهبی ظهور یافته اســت، به نظر من در زمان خود به

ـــندیده، بلکه  ـــت. در تمام طول تاریخ هم « طبیعی»نه پس یعنی بیولوژیک بوده اس

تدریج از میان نرفته تنها بهشود. اما برخالف انتظار رایج در جهانِ امروز نهشاهده میم

 بلکه به دالیلی از وجوهی تشدید هم یافته است. باید دید چرا؟

 هویت و مناسبات جدید

ــرمایه ــبات س ــروع تدریجی مناس ــایر ش ــرانجام تفوق آن بر س داری در غرب و س

ــائل بی ــبات کهن مس ــماری ایجمناس ــه عنصــر آن در بحث کنونی ما ش اد کرد که س

 دخالت دارد.

ـــیطرهکه، پیدایش فرقهاول آن ـــم قدرت فائقه و س ـــتانیس ی های مختلف پروتس

ــاف طلبید و نه ــای رم را به مص ــمار ها و مذاهب معارض بیتدریج فرقهتنها بهکلیس ش

آورد و  های پرشــماری به وجودایجاد کرد بلکه حتی در درون کاتولیســیســم هم فرقه

شی میاین امر به آن شی سید که امروزه هر ک سلهجا ر سل مراتب تواند به یمنِ قدرتِ 

خود، پروتستانیسم و کاتولیسیسم را به مصاف بطلبد و برحسب نظرات خود یا پیروان 

شته کم یای ایجاد کند. تکفیرهای پرمخاطرهخود فرقه شدهشمارتر و بیگذ اند. اثرتر 

های متعالی خارج و برحســـب نیازهای واقعی یا ی قدرتاز ســـیطرهها بنابراین هویت

شکل میتوهمی مجموعه سای کوچک و بزرگ، و تا های مردم  گیرند. هزاران هزار کلی

مراتب دیگر به وجود ها و یا سلسلهها و کاردینالای فارغ از دستورات و اوامر پاپاندازه

 آیند.می

ـــتقر ـــد و اس یا رش یا ملت ار مجموعهدوم. به وجود آمدن  ها دولت -های ملی 

(Nation- Statesکه خود مبحث جداگانه )ـــت در رابطه با بحث ما نه تنها از ای اس

ه با رفت کنظر اقتصادی بلکه از طریق شکل دادن به هویت مؤثر بوده است. تصور می

لت  لت ملی و م جاد دو فاوت –ای لت ت های دو ـــور قل در درون کش های قومی الا
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شرفته داری کمسرمایه ست. هنوز در اروپای پی شده ا شود. ولی در عمل چنین ن رنگ 

گرایی نه ضـــرورتاً برمبنای اقتصـــادی بلکه بر مبانی فرهنگی و اجتماعی شـــدت قوم

شدن سرمایه وجود این پدیده را باید بتوان توضیح انگیز است. در دوران جهانیحیرت

ترین فردی و جمعی اگر نه اســاســیداد. به نظر من موضــوع نیاز همیشــگی به هویت 

 الاقل یکی از دالیل پایداری این پدیده است.

ــئله ــومین مس ــرمایهس ــبات س ــدید ای که با پیدایش مناس ــد تش داری مطرح ش

سیک صات آنها هم از کال ست. در مورد ازخودبیگانگی، انواع و مخت ها ازخودبیگانگی ا

ــمندان اخی ــت و هم از اندیش ــت اس ــیاری در دس جا ابداً ر. بحث ما در اینمطالب بس

سئله ضیح و تبیین این م سترده و جهانتو ست. تنها میی گ ن خواهیم در ایشمول نی

زمینه پرســشــی را طرح و پاســخی را پیشــنهاد کنیم که در ادبیات موجود تا آنجا که 

 تر به آن پرداخته شده است. دانم از این زاویه کممی

 ی ازخودبیگانگیعوارض ادامه

سبات تولیدی، در ادامهمی انتظار ستی با تغییر منا سیالی سو ی خود رفت انقالب 

این  شــمارروبنا را دگرگون کند و ازخودبیگانگی انســان را از میان بردارد. به دالیل بی

ی سوسیالیستی به تعویق افتاده است. اکنون نرخ استثمار در امر یعنی استقرار جامعه

سیع شدنداری باالتر و کاالییسرمایه شده و ازخودبیگانگی تر و عمیقهمه چیز و تر 

رفت استقرار سوسیالیسم به محاذات ای رسیده است. انتظار میسابقهانسان به حد بی

که می ـــد یعنی تحوالتی  مه دهد. چنین نش خات ـــان  گانگی انس به ازخودبی ند  آفری

س سبات  سانِ از خودبیگانه در اوج منا شده و ان ستقر ن سم هنوز م سیالی اری درمایهسو

ها آید؟ نبایستی از کالسیکپناه مانده است. در این حال چه برسر انسان میتنها و بی

دادند، چون هنوز مسئله طرح نشده بود و در انتظار داشت که جواب این مسئله را می

سبات تولیدی قدرتمند و در افق بود و این انتظار وجود  آن زمان امید به دگرگونی منا

ست شت که ا شرایط امحای ازخودبیگانگی را فراهم کند. عالوه بر دا سم  سیالی سو قرار 

د تدریج از میان  بروشد با پیشرفت علم تصورات خرافی و ماورایی هم بهاین تصور می

 و جهل و ترس جای خود را به دانایی و احساس امنیت بدهد.
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شدید ازخودبیگانگیدر عمل به علت عدم شد و ت سم چنین ن سیالی سو جه و تحقق 

ای را که برعهده جدیدی به وجود آورد که موجب شد پیشرفت دانش هم نتواند وظیفه

شناختی مردم در جهان های رفتاری و روانداشت انجام دهد که خود بسیاری از جنبه

 دهد.کنونی را توضیح می

آید، بلکه هر شمار جدیدی به وجود میهای بیتنها فرقهدر جهان امروز هرساله نه

شارالتانی هم میفال ای از مردم را به دور خود جمع کند. در آمریکا هر تواند عدهگیر و 

ــاهای فوق ــال کلیس ــافه mega churchالعاده بزرگ )س ( جدیدی به انبوه قبلی اض

ـــوند و مبلغینمی ـــت   ش ـــیحی حرفه  evangelistاوانجلیس باً با –ای مس که غال

جاعی ند وارت طه دار یت هم راب حاکم گاه اجرایی  ترین بخش  مل آ قت عوا در حقی

نگاهی  ۱پردازند.پناه میمردمِ ازخودبیگانه و بی« ارشاد»به  -های آنها هستند سیاست

سمی این هدایتبه چهره سحور شان مانند پرندهشوندگان که در مرا ای در برابر مار م

ریزی امهداری امروزی برای ادامه و تشدید این وضع برناند دردناک است. سرمایهشده

سرمایهمی سانکند. هیچ چیز برای  ست. داری بهتر از ان های ازخودبیگانه و وامانده نی

ت شان در دسگرانی که سرنخنیروی کارِ خود به دام حیله« تقدیم»کسانی که پس از 

 هاست بیفتند. خود آن

داری هم از لحاظ ایجاد شـــرایط برای تشـــدید ازخودبیگانگی و بنابراین ســـرمایه

یابی، و هم دامن زدن آگاهانه به باورهای خرافی، با اســتفاده از دید نیاز به هویتتشــ

سانههمه شویقی امکانات موجود و ر شد این پدیده ها و مدارس و ت های مالیاتی در ر

ایجاد و  –رفت که بشــود و هنوز نشــده اســت مؤثر بوده اســت. فقدان آنچه انتظار می

از عوامل اصلی برای امکان گسترش ازخودبیگانگی و  -استقرار مناسبات سوسیالیستی 

 باورهای خرافی بوده است.

 

                                                      
دفاع از اسرائیل توجیه جالبی دارند. آنها به  های حاکمیت و از جملهاین مبلغان مسیحی برای اجرای سیاست - ۱

یل )ضد مسیحی( حمایت کرد یباید از اسرا»گویند شدت مذهبی خود که بسیاری ضدیهودی هستند میپیروان به

( armageddonتا قدرتمند شود و یهودیان جهان همه به آن جا بروند تا زمانی که مطابق احادیث آرماگدون )

 مذهبی مضحکی است ولی تاکنون مؤثر بوده است. -بازی سیاسیشعبده«. د شوندشود همه با هم نابومی
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 دانش و خرافه، مدارهای مغز

ضه سم  چنین عار سیالی سو ستقرار  شود چرا برخالف ای را موجب میاگر عدم ا

ست به سته ا سترش دانش نتوان های ی ازخودبیگانگی گرایشرغم ادامهانتظار الاقل گ

صیلخرافی را از میان  صص هم معتقدند کردهبردارد؟ چرا هنوز برخی از تح های متخ

سرانجامِ ناموفق آپولو  ۱3عدد  ست؟ چرا  ست؟ به نظر آن ۱3نحس ا ها محتوم بوده ا

ر د« علمی»شود شواهد پاتی و فالگیری هنوز جاری است و کوشش میچرا بساط تله

 فتند؟ای زیادی به دام آن میصحت آنها ارائه شود؟ و چرا عده

سته صبامروز دان سی ثابت کردههای ع سان چیزی جز از مغز شنا اند که ذهن ان

سان الیه سان نیست. مغز ان سهان ا تا هاند: از نخستیای دارد که میراث تکاملگانههای 

گانه عملکردهایی دارند که تا خزندگان و پستانداران و سرانجام انسان. این مغزهای سه

ـــتقاندازه ـــتقل از تفکراند چون مربوط به مغزهای ل از همی زیادی مس اند. غرایز مس

ند، مرکز مربوط به هیجانات و عواطف هم چنینمتفاوت ند، گرچه تفکر میا ند در ا توا

طول زمان شماری از آن غرایز و هیجانات را کنترل و تعدیل کند. و باز، در مغز انسان 

ب باور وجود دارد.  یهمدارهای متفاوت برای دانش و  حل اول ـــد در اورها در مرا ی رش

سمت صله در آیند و ذخیره میهایی از مغز به وجود میکودکی و در ق شوند که بالفا

دسترس مدارهای مربوط به دانش و تفکر و عملکردهای عالی مغز قرار ندارند. بنابراین 

عدها توان در دورانی در حد حرفهمی چه ب ند. آن ما باقی  ـــت و خرافی  ای دانش داش

ـــت. اما این کار بهیم طور تواند اتفاق بیفتد تأثیرگذاری این مدارها بر روی یکدیگر اس

شکل همه سب و از آنها گیر اتفاق نمیخودکار و به  شرایط منا ستلزم زمان و  افتد و م

ــت. میمهم ــش آگاهانه اس ــب به در خانه توان جایزهتر کوش ی نوبل برد ولی نعل اس

تر ی نوبل را برد و معتقد بود نژاد سیاه پستبازهم جایزه توانچسباند )هایزنبرگ(، می

 از سفید است )واتسون(.

شد یافته سی تردید آنچه در باال گفته  ستی آنها ک ست و در در های جدید علوم ا

ـــت. الیه بندی مغز، جدابودن مدارهای دانش و باور، غرایز فردی و جمعی. نکرده اس

وشته ارائه شده موافق نبود و به جای آن توضیحات توان با استنتاجاتی که در این نمی

ها ندانســت  ولی توان آنها را مطابق نص صــریح آثار کالســیکدیگری عنوان کرد. می
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ـــت که مطالبی که هنوز در آن دانم چگونه جز با باور مذهبی مینمی توان انتظار داش

اســاً زمانی توانســتند مورد بحث قرار گیرند. پرســش اســزمان کشــف نشــده بودند می

تنها مغایر مواضع گذشته شود که جوابی برای آن میسر باشد. من اینها را نهمطرح می

ـــبات بینم. من محققدانم بلکه در امتداد و تأیید هم مینمی ـــدنِ تاکنونیِ مناس نش

امروز در  فکریسوسیالیستی و تشدید ازخودبیگانگی را عامل اساسی گسترش آشفته

های بیولوژیک، غریزی و عین حال معتقدم اینها بر روی زمینه دانم. ولی درجهان می

اند ابعادی چنان ناخوشایند داشته باشند. ساخت و سامانِ تفکر و باور در مغز توانسته

شت. به هر حال باید جوابی برای این پدیده ی اجتماعی یعنی تداوم باورهای خرافی دا

 برای تغییر شرایط خواهد بود.ی نفی نیاز به کوشش ما نفی واقعیت به منزله

*** 

ـــؤاالت مطالبی را به مباحث فوق را جمع ـــخ به برخی از س بندی کرده و در پاس

 کنم.صورت حاشیه ذکر می

ی انســانی در طول تاریخ تظاهرات خارجی متفاوت بیولوژی، غرایز و نیازهای اولیه

شته سرمایهدا شکلاند. در جوامع طبقاتی و در  کنند که باید هر میهایی تظاداری به 

 آنها را شناخت تا بتوان از انحرافاتی که ممکن است به وجود آورند جلوگیری کرد.

نیاز به هویت جمعی و فردی نیز مانند خواب و خوراک یک نیاز بیولوژیک اســـت. 

سان شود ان شکارچیان حیلهاگر به آن توجه ن ست جذب  سته ممکن ا شوندها نادان . گر 

ودبیگانگی این نیاز تشــدید یافته، دفورمه شــده و به اشــکالی در شــرایط تشــدید ازخ

شوند که امروزه شاهد آن هستیم. باید ازخودبیگانگی را شناخت و صرفاً به متظاهر می

و  آن را از بین ببرد یعنی کوشش امید زمانی نبود که استقرار مناسبات سوسیالیستی

شخص را نباید موکول به راهمبارزه ستند و رد. این راهحل نهایی کی م ها مکمل هم ه

ها در مورد ســـایر نه جایگزینِ هم. مشـــابه این اشـــتباه را در گذشـــته برخی از چپ

سته سئلهخوا سائل بیولوژیک مانند م کردند و هنوز هم در ی زنان میهای مبتنی بر م

کردند چون استقرار سوسیالیسم عدم تساوی اجتماعی زن کنند و فکر میمواردی می

نان بیو مر بارزه برای حقوق ز هد برد پس اکنون م یده و حتی د را هم از بین خوا فا
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بارزه ـــت چون تمرکز را از م ـــر اس ـــت. این مهمالت و مض کاس هد  قاتی خوا ی طب

ـــهل ـــته لطمهس ـــدیدی به جنبش چپ زد. اکنون نیز تعویقِ انگاری در گذش های ش

شد سم، موجب  سیالی سو ستقرار  شاهد و پرداختن به ازخودبیگانگی به ا ست که  ه ا

 دانیم زمان استقرارداری از این مسئله باشیم. نمیبرداری عوامل سرمایهتماشاچی بهره

که در وقوع نهایی آن تردیدی نیســت ولی ســوســیالیســم کی فرا خواهد رســید با آن

توان تا آن زمان در مقابل مصــایب فوری بشــری تماشــاچی باقی ماند. به نظر من نمی

تک مصـــایب و مشـــکالت چیزی انتزاعی و خارج از مبارزه برای تک ی طبقاتیمبارزه

سته ستثمار، تبعیض، عدم توجه به خوا شری، ا سائهای بیولوژیک، روانب سی و م ل شنا

سان ستاجتماعی ان سیالی سو ست.  ها باید برای مبارزه با عوارض ازخودبیگانگی و ها نی

شفته شدید هویتازجمله آ شند. در های یابی بر پایهفکری و ت شته با خرافی برنامه دا

های مدنی، کار فقدان قدرت دولتی و حتی در زمان وجود آن، ایجاد و گسترش تشکل

ــ در کنار مبارزات   ،هایعنی تعهد نسبت به مردم، انسان–در میان مردم و با مردم  ـــ ـ

  ۱اندیشد.ی هر کسی است که به انسان میضداستثماری وظیفه

ستی منتکسانی که به تنها از نظر سیاسی بلکه از نه –قد وضع موجود در جهان را

سان توانند در تصحیح آن کوشش نکنند. هستند نمی -ها نظر میزان اغتشاش تفکر ان

ــند به معنای واقعی کلمه عمق فاجعه را درک نکردهآنها که نمی ــلیم کوش اند و یا تس

سر در گریبان فرو برده سفشده و  ست و خورد. نمی اند. به حال آنها باید تأ توان دان

شد  شته با سی که بخش اخیر را ندا ست. ک ست. تعهد اجتماعی بخشی از دانایی ا ندان

 اش مورد تردید است.عمق دانایی

                                                      
شناسی مطرح خواهند بود چون مسائل انسانی حتی در زمان استقرار سوسیالیسم هم مسائل بیولوژیک و روان- ۱

طبقاتی  ن تضادنیست. با از بین رفت« مسئلهبی»های یکپارچه و ی انسانطبقه به معنای جامعهی بیهستند. جامعه

های های مشخص الزم است. شاید یکی از راهشوند. برای رفع آنها برنامهی تضادها به طور خودکار نابود نمیهمه

ی هویت، تشکیل انواع شوراها باشد که عالوه بر کارکرد دموکراتیک به این نیاز هویتی هم بتواند برخورد با مسئله

الشعاع قرار داده هرحال گرچه وجود طبقات بسیاری از مسائل انسانی را تحتبههای دیگر. حلپاسخ دهد. و شاید راه

 و دفورمه کرده است نباید پنداشت که انسان و انسانیت صرفاً به حد تعلق به این یا آن طبقه فروکاستنی است. 
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 ای قوی دارند با این همه حد و تعهد فردی و فعالیت اجتماعی گرچه رابطه

کند. مســلم اســت کار حدود آن را امکانات فردی و اجتماعی مشــخص می

توان انجام داد. مســـلم اســـت که حزب و طور جمعی بهتر میماعی را بهاجت

ــت. ولی  ــیم کار و وظایف، کارآتر از اقدامات فردی اس ــی و تقس ــیاس گروه س

شهاین ستقالل فرد را خد ساختار کند یا نه مربوط میدار میکه آیا ا شود به 

فرهنگ آن حزب یا گروه و میزان بازاندیشــی یا تحجر آن، وابســته اســت به 

اند که هایی بودهاجتماعی و امکانات ســـیاســـی موجود. در همین ایران گروه

ه اند که به اعضای خود باند و نیز چه بسیار بودهجلوی رشد اندیشه را نگرفته

کردند که خود آن افراد نقشی در هایی نگاه میی سیاستی اجراکنندهمنزله

کار جمعی در اجتماعات و اند. همچنین مشخص است که شان نداشتهتدوین

ضی دارد که نافی منافع اجتماعی می شورهایی چنان عوار صل ک شود. اگر ا

 ناپذیر است.مهم است توجه به این عوامل هم اجتناب

 مند اســت وگرنه انســان خردمند، روشــن، روشــنگر و نقاد اســت یعنی کنش

ــد در میزان دانایی او باید تردید کرد. این رو ــنگری و همانطور که گفته ش ش

نه قادی  مهن جه ه که متو جه مردم  ها متو ماعی تن مل اجت له  –ی عوا ازجم

ـــت. و از آنجا که نه مردم یک -هاحکومت ـــناس اند )مگر از نظر پارچه حس

فریبان( و نه هیچ حکومتی در جهان یکپارچه محســـن اســـت. بنابراین عوام

ــ ــی که مدافع تام و تمام هر حکومتی و هر قدرتی در جهان باش ولو  –د کس

شداین سهیم بوده با ست  -که خود در به وجود آوردن آن  شنگر ا دیگر نه رو

نه روشــنفکر و نه منتقد اجتماعی. مبلغ حکومتی اســت. عامل اجرایی و ابزار 

 قدرت است. 

  ست مبنی بر تفاوت حوزه اما در مباحثی که میان روشنفکران ما مطرح شده ا

ـــنفکر دینی و غیردینی، ر ـــگاه، روش وحانی و غیرروحانی... من توجه و دانش
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ـــی به مبانی موجدِ واقعیت امروز را نمی ـــاس ها مطلقًا که بحثبینم. نه آناس

توانند ختم شوند و چه چیزی از آنها بینم به کجا میسترون باشند. ولی نمی

که مثالً آقای فالن روشنفکر آید. بحث در ایندر توضیح واقعیت به دست می

ــت یا نه و آیا ای ــتهاس ــایس ــت یا نه، ن مدال ش ــان اس یا آقای بهمان ی ایش

که آیا روشـــنفکر دینی داریم یا نه به نظر من روشـــنفکر اســـت یا نه، و این

ترین بحث نیست. آنچه در واقع وجود دارد این است که روشنگرین و آموزنده

، وجود دارند، فعالیت دارند و افکاری را منتشــر «هســتند»اینها و نظایرشــان 

ساً نوعی دیگر مینند. وظیفهکمی سا شند ی آنهایی که ا  - ازجمله من –اندی

ی خود در میان این اســت که این افکار را توضــیح دهیم. نقد کنیم و به نوبه

 مردم روشنگری کنیم. 
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تواند به هر نیتی سرهایی را که فلسفه برای اندیشیدن به کار برده است انقالب می»

ز توانست ابود، فلسفه هرگز نمیاز تن جدا کند. اما اگر انقالب بر فلسفه مقدم می

 «شده توسط انقالب استفاده کند.سرهای بریده
 

 ، دین و فلسفه در آلمانهاینریش هاینه

 

، «ی آزادجامعه»هگل از  مقلدان (، یکی ازMax Stirnerرنر )شاید ماکس اشتی

ست که هگل توصیف کرده بود. به نظر اشتیرنر، هر «روح زیبا»یابی همان شخصیت

ی نابودی است. وی ضمن باور به یقیِن شایسته« یگانه»چیزی غیر از فردانیّت ناب و 

هرآنچه فرد را به یک کل  ی امور عام وها، همهی میانجی(، همهEgoبه خودِ فرد )

نگرانی من نه االهی است نه انسانی، نه »کرد. بنابراین نوشت: کند، رد میمتصل می

حقیقی است نه خوب، عادالنه و آزاد، بلکه فقط آنچه از آنِ من است، و این نه یک 

از  نظیرم، هیچ چیز برایم بیشاست؛ همانطور که بی "یگانه"نگرانی عام بلکه نگرانی 

 (۴۱، ص ۱۸۴۵، منیت و خودش« )دم واجد ارزش نیست.خو

ا بر من هدف خود ر»هنگامی که اشتیرنر عنوان پیشگفتار کتابش را انتخاب کرد: 

پوچی، »دانست که این عبارت از شعر گوته به نام ، قطعاً می«امپوچی بنا کرده

شاید  ( برگرفته شده است، اماVanitas ،Vanitatum ،Vanitas« )بیهودگی، پوچی

د فرزن»ی ذهنیتی است که هگل آرمان دقیقاً نمونهدانست که این شورشیِ بینمی

توصیف کرده است. این شخصیت در حالی که قاضی جهان است، اعالم « ی مدنیجامعه

 (۱۴۰بند  ،ی حقفلسفه)هگل، « همه چیز پوم است.»کند: می

فردی است، موضع  با این استدالل که نه فقط دین بلکه خرد نیز مسئول ستم

های چپ ــ اشتراوس، بائوئر و فوئرباخ توان موضع جناحِ چپ هگلیاشتیرنر را قطعاً می

است؛ « های انتزاعیآرمان»ــ محسوب کرد. او مارکس را نیز متهم کرد که زیر طلسم 

 خانواده مقدستازگی در اتهامی که به مذاق مارکس خوش نیامد؛ همان مارکسی که به

به شدت انتقاد کرده بود. مارکس با اختصاص دادن صدها « گرایی انتزاعیآرمان»از

به ماکس اشتیرنر، خود را مجبور دید تا در مقابل او  ایدئولوژی آلمانیصفحه از کتاب 
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ترین مغز در میان ترین و سطحیپوک»به دفاع از هگل بپردازد. بنابراین نوشت: 

 "فلسفه پایان"خود را  "فقدان تفکر"کرد تا فلسفه را اعالم می "پایان"فیلسوفان باید 

)مجموعه آثار، « وارد شود. "جسمانی"قلمداد کند و از آنجا پیروزمندانه به زندگی 

۴:۴۴۹) 

انقالب ی نظری آن زمان همانا آغازی جدید پس از یاد داشته باشیم که دغدغهبه

ه انقالب فرانس»د که ، قبالً استدالل کرده بوی مقدسخانوادهبود. مارکس در  فرانسه

کل نظم جهان رفته بودند... این ایده،  هایایدههایی را پدید آورد که به ورای ایده

)مجموعه « است. نظم جدید جهانیی چنانچه به نحو مداومی رشد کند، همان ایده

(، Saint-Justژوست )انگیز سنو اشاره به سرنوشت غمترور ( او با سنجش ۴:۱۱۹آثار، 

سر برآورده بود فاش ساخت: چه توهم وحشتناکی  ی را که از درون انقالبضدانقالب

بود،  داری واقعیگرایانه و دموکراتیک باستان را که مبتنی بر بردهاست که اجتماع واقع

ی داری آزاد است یعنبا دولت روحانی ـ دموکراتیک نمایندگان مدرن که مبتنی بر برده

 ی. بدین ترتیب، سن ژوست در روز اعدامش به کتیبهی بورژوایی اشتباه گرفتبا جامعه

آویزان بود اشاره  (Conciergerieکه در تاالر یکاخ  کفنسیرجری ) حقوق بشربزرگ 

اما « )»C’est pourtant moi qui ai fait cela»کرد وبا کرامتی افتخارآمیز گفت: 

با »، ناپلئون سرانجام ، پس از سقوط روبسپیر «( این من بودم که آن را نوشتم.

.« جایگزین کردن جنگ مداوم به جای انقالب مداوم، ترور را به کمال رساند

 (۱۲۲-۱۲3)همانجا، ص

شود و اعالم ی جسورانه اما انتزاعی خود وارد صحنه میاکنون اشتیرنر با بیانیه

خدمت به انسان »کند که این انقالب بود که سر مردم را قطع کرد زیرا قصدش می

همسان « آفریدن یک ایده»یا  «زندگی کردن برای یک هدف»ابراین بن«. بود

ها هیچ چیز انضمامی وجود ندارد. اما ی اشتیرنر، در ایدهاست. به گفته« روحانیت»

 ۱۷۸۹ای که در سال ی انقالبیکند که از نظر اشتیرنر، ایدهمارکس با تعجب اظهار می

-sans) جامگانی بی«ایده»همان  ، (honnetes genes)بخش بورژوازی بودالهام

culottes)  ( در مقابل ، مارکس گفتاوردی از ۵:۱۷۹است )مجموعه آثار؛  ۱۷۹3سال
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ما در انقالب فرانسه »گوید: جا که هگل میکند، آنی تاریخ هگل را بازگو میفلسفه

آن  سی انتزاعی تسلط یافت، و قانون اساسی و قوانین کشور باید بر اسادیدیم که ایده

باشد و پیوند بین مردم را تشکیل دهد، و مردم باید بدانند که آنچه آنها معتبر 

( بنابراین، ۱۷۴)همانجا، ص « ای انتزاعی یعنی آزادی و برابری است.شناسند، ایدهمی

نهایت مادی تر پیش می رود تا توان فهمید که چگونه هگل بیمی»گوید: مارکس می

روابط را تحت عنوان روح  یکلیه»(، چراکه هگل 3۱۹، ص )همانجا« ما 'منِ جسمانی'

 (۴۱۰)همانجا، ص « دهد.عینی نشان می

 ی عقاید تشخیصو کلیه« اهداف انسانی»عالوه بر این ، اشتیرنر با نفی توخالی 

آل، از یک هدف، ی فردیت فقط هنگامی از یک امر ایدهجانبهدهد که تحقق همهنمی

گیزد، انهای فردی را بر میای که تکامل واقعی توانمندیجهانیایستد که تأثیر باز می

« انسانِ »( نباید تصور کرد که چون ۲۹۲تحت کنترل خود افراد قرار گیرد. )همانجا ، ص 

باًل یقین، مارکس قاست. به« منیت»فوئرباخ یک انتزاع است، بنابراین وجه انضمامی، 

کنش و موجودیت »ود، انسانی که در انسانِ جسمانی فوئرباخ را زیر سؤال برده ب

اره به )اش« ی گوشش استنباط شود.از الله»تواند شود، بلکه میدرک نمی« اشتاریخی

الغای »ی فلسفه را ( هگل وظیفه۵۱۲، همانجا، ص ۲۴6هگل، بند  ی طبیعتفلسفه

یک تکند. او این کار را با کمک دیالکعنوان می« های سفت و محکم ، مسلم و ثابتایده

دون ب'خواهد همان نتایج را انجام داد. تفاوت بین هگل و اشتیرنر این است که دومی می

 ی باستانتاریخ فلسفه»( بنابراین، ۱۹3)همانجا، ص «. دست بیاورد.به 'کمک دیالکتیک

که یونانیان یدر تاریخ  نقش فرزندی خود را باید مطابق با طرح اشتیرنر باشد. برای این

ی او، در خود و برای خود، خردِ کرد و اندیشهارسطو نباید زندگی میایفا کنند، 

 (۱۴۲)همانجا، ص « خوداندیش او، ذهن خوداندیش او، هرگز نباید اتفاق می افتاد.

گونه استدالل کرد که آنچه مارکس و هگل را به یکدیگر توان اینبه تعبیری، می

ین سرنوشت اراده و بایدی که تعی»است، با  کانتکند مخالفت آنها با نزدیک می

ی مارکس ( به دیده۱۹6ولی نیستند. )همانجا، ص « ها باید مطابق آن باشندانسان

قانع بود، حتی اگر کامالً بدون نتیجه باقی بماند. او تحقق  'ی نیکاراده'تنها به »کانت 

ان ماورایی ی نیک، هماهنگی بین آن و نیازها و انگیزه های افراد را به یک جهاین اراده

ی نیکِ کانت کامالً با ناتوانی، افسردگی و فالکت بورگرهای منتقل کرد. اراده
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(Burghers)  .ی عاماراده»( برخالف رشد ۱۹۱)همانجا، ص « آلمانی مطابقت دارد »

مانده و پراکنده، قادر به ی متوسط آلمانِ عقبدر فرانسه، طبقه (Rousseau)روسو 

های هیابی اراده و ایدنافع عام کل آلمان نبود. بنابراین ، تعینبسط منافع خاص خود به م

ی اراده'خودانکشافی محض »نظری فرانسه از شرایط فرانسه جدا شدند و توسط کانت به 

های مفهومِی ای در خود و برای خود، تبدیل شد و بنابراین به تعیّن، اراده'آزاد

 (۱۹۵)همانجا، ص « اله یافت.ایدئولوژیک ناب و به گزاره های اخالقی استح

 پدیدارشناسیتوسط هگل در « دیدگاه اخالقی جهان»شایان ذکر است که پرورش 
است. « اخالقی یفرضیه»عنوان ی عملی کانت به، دقیقاً منبع نقد مارکس از ایدهذهن

ِد بای»گوید آن جا که میکند، آننیز تکرار می ی حقفلسفههگل همین موضوع را در 

ن فقط به این سو و آ»که « یک روش فکری منحصراً اخالقی است»کانت، « ناپذیرپایان

ی فهفلس« )که بتواند آنها را حل کند و از آنچه باید باشد، فراتر رود.دود بدون اینسو می
 (۱3۵ی بند ، افزودهحق

گردد. او در نقد سوسیالیست های ، به این مفهوم باز میگروندریسهمارکس در 

ی های جامعهعنوان تحقق آرمانخواهند سوسیالیسمِ را بهآنها می»گوید: یفرانسه م

له به تصویر بکشند: یعنی این ایده که مباد« بورژوایی که انقالب فرانسه بیان کرده بود

است که سرمایه قلب کرده « آزادی و برابری همگانی»و ارزش مبادله در اصل نظام 

ناتوانی »کند گران بورژوازی جدا میتوجیه است. آنچه این سوسیالیست ها را از

آل جامعه بورژوازی است که شهری در درک تفاوت الزم بین شکل واقعی و ایدهآرمان

  (۲۴۹)ص « آل است.ی بیان ایدهعلت تمایل و تالش آنها برای تحقق دوباره

« عظمت هدف آنها»رخ داد، مارکس پذیرای  ۱۸۷۱به محضی که کمون پاریس 

کموناردها در آن « اعتدال و انسانیت»خالف تروریسمِ انقالب های دوران قبل، او بود. بر

پاریِس کار، متفکر، و آغشته به خون چنان مشغول به عرصه »را ستود. « شهر جهانی»

ی جدید و ابتکارعمل درخشان تاریخی خود بود که تقریبًا آدمخواران رساندن جامعه

( در ۲:۲۲۹، منتخب آثار، جنگ داخلی در فرانسه« )هایش را فراموش کرد.در دروازه

ــ با شکوهی « ی حقیقتهمه»و پاریس « پاریس موهوم»اینجا حکایت دو تمدن ــ 

، «تمدن شیطانی»گریزی یک گری آشکار و قانوننظیر بیان شده است. وحشیبی
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که در خون غرق شده « پاریس کارگرانِ متینی»دربرابر « منحط»ی پاریس مثابهبه

هایشان جاری قانون را در دست داشتند، فریاد تمدن روی لب»بودند. آنها در حالی که 

 !کنداعالم می« جاودانی»است که مارکس آن را « جهان نوین»اهداف این « بود.

 ۲۰۲۱ژانویه  ۱۱
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 نولیبرالیسم به عنوان -این نوشته در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست

ای طبقاتی و نولیبرالیسم به عنوان پروژه –ی ایدئولوژیک. بخش دوم یک پروژه

یش رو بخش ی پ. نوشتهFinancialisationمالی شدن  –امپریالیستی. بخش سوم 

 ی سه بخشی است. نخست از این مجموعه

*** 

 ی هفتاد قرنی آن از دههتر از رواج گستردهکاربرد اصطالح نولیبرالیسم قدیمی 

ی در نشریه ۱۸۸۴ی ر. آرمسترانگ از این اصطالح در سال بیستم به بعد است. استفاده

همین واژه را  ۱۸۹۸ال ترین نمونه باشد. شارل ژید در سشاید قدیمی« مدرن ریویو»

در ایتالیا  School Bocconiلئونی ازمکتب اقتصادی بوکونی  پانتا برای نظرات ما فئو

به مارژینالیسم نیز  ۱۹و  ۱۸کار برد، که در کنار دفاع پرشور از لیبرالیسم قرن به

  ۱باورداشت.

رم نجه نوپای دستهای عدیدهاز اواخر قرن نوزدهم لیبرالیسم کالسیک با دشواری 

ی سو اعتالی جنبش کارگری و احزاب سوسیالیست و از سوی دیگرغلبهکرد، از یکمی

نده گری فزایهای حمایتی و نظامیانحصارات و رقابت کشورهای امپریالیستی، سیاست

 ها دوها در برابراین دشواریلیبرال که سرانجام به جنگ جهانی اول منجر شد. واکنش

نشینی نسبی در برابر اعتالی جنبش کارگری و پذیرش عقب -شکل داشت: نخست

حزب لیبرال در انگلستان در  ۱۹۰۵ها. در سال محدود و مشروط حقوق کار و اتحادیه

 تأسیس شده بود، ۱۹۰۰برابر جنبش کارگری در حال پیشرفت و حزب کارگر که در 

ف با لیبرالیسم متراد New Liberalismکرد. )لیبرالیسم نو لیبرالیسم نو را تبلیغ می

اجتماعی است و معنای کامالً متفاوتی با نولیبرالیسم دارد( این گرایش از لحاظ فکری 

هاوس قرار داشت، و بر تکامل شخصیت هابتأثیر جان استوارت میل و لئونارد تحت

های جوان ازجمله کرد. لیبرالشهروندان و نقش مثبت دولت و جامعه تأکید می

غاز قرن بیستم خواهان تصویب اصالحات رفاهی لیبرال بودند. وینستون چرچیل در آ

های لوید جرج که در آن زمان وزیر دارایی با تالش ۱۹۱۴تا  ۱۹۰6این اصالحات از 

                                                      
۱ Birch, Kean. What exactly is neoliberalism? Nov 2, 2017. 
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در ژاپن  ۱گذاری کرد.بنای دولت رفاه در انگلیس را پایهبود به تصویب رسید و سنگ

م نو در تأثیر لیبرالیسرن بیستم تحتدوم ق یدههی لیبرالیسمِ نو در اواخر نیز اندیشه

ش های اجتماعی و افزایاش بر سیاستانگلستان شکل گرفت و مانند همتای انگلیسی

لیبرالیسم »ای تحت عنوان نشریه ۱۹3۵تا  ۱۹۲۸کرد. از سال نقش دولت تأکید می

  ۲یافت.از طرف انجمنی به همین نام در ژاپن انتشار می New Liberalism« نو

از جنگ اول جهانی و پیروزی انقالب اکتبر، فضایی سرشار از یأس و نومیدی  بعد 

 L. vonهای لیبرالی سایه افکنده بود. عبارت زیر از لودویگ فون میزس بر محیط

Mises ی مکتب اتریش و از سردمداران لیبرالیسم در نظران برجستهیکی از صاحب

حل دوران ماست، سوسیالیسم راه»د: دهبه خوبی این ناامیدی را نشان می ۱۹۲۲سال 

اریخ پیوندند. توار به آن میامروزه عقاید سوسیالیستی بر افکار سلطه دارد و مردم توده

 3«نویسیم، چنین قضاوت خواهد کرد: عصر سوسیالیسم.ای که از آن میی دورهدرباره

 .Eli F، یک اقتصاددان سوئدی به نام هکشر ۱۹۲۱یک سال پیش از این در 

Heckscher  لیسم بین لیبرا« لیبرالیسم اقتصادی قدیم و جدید»در اثری تحت عنوان

قرن نوزدهم و لیبرالیسم جدید قرن بیستم تمایز قائل شده بود. نولیبرالیسم به معنای 

در اثری  ۱۹۲۵جدید یعنی در نقد و گسست از لیبرالیسم کالسیک اولین بار در سال 

 Trends of Economic Ideas« ی اقتصادیهای اندیشهگرایش»تحت عنوان 

 ۴ی تحریر در آورده بود.گر اقتصاددان سوئیسی آن را به رشتههانس هونهظاهر شد که 

ورشکستگی لیبرالیسم وضرورت بازسازی آن به نیازی  ۱۹۲۹-3۲با وقوع بحران  

رانی خود در آکسفورد و سپس در سخن ۱۹۲۴مبرم تبدیل شد. جان مینارد کینز در 

-The End of Laissez) ۱۹و  ۱۸در دانشگاه برلین پایان لیبرالیسم قرن  ۱۹۲6در 

                                                      
۱ Walpen,Bernhard. Die offenen Feinde u. ihre Gesellschaft. VSA 2004 s. 66. 

۲ New liberalism in interwar Japan, in Yukihiro Yamamoto, Shimpei, 2018. 

Ikeda and Annalisa Rosselli, War in the history of Economic Thought, pp. 117-137. 
3 Mises,Ludwig von. Die Gemeinwirtschaft. Jena 1922 Einleitung s. 1 

 و همین طور: 6۷، ص ۲منبع شماره ۴ 
Mirowski, Ph. The Road from Mont Pelerin, 2009, P. 10  
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Faireعنوان کارآترین نظام بدیل اجتماعی شده را بهداری مدیریت( و آغاز یک سرمایه

رواج اصطالح نولیبرالیسم به معنای واقعی محصول بحران بزرگ بود.  ۱اعالم کرد.

شود، اتفاقی که های بسیاری مشاهده میدر متن این اصطالح ۱۹3۰ی های دههدرسال

 کند. از ظهور یک گرایش فکری وسیاسی جدید حکایت می

سته دها به شرایط جدید این گونه بود که در این شرایط آندومین واکنش لیبرال 

پردازانی که همچنان به لیبرالیسم اقتصادی باور داشتند، راه دیگری را برگزیدند نظریه

المللی به بازسازی و تدوین کردند تا با همکاری وهمفکری در سطح بین و تالش

و  آیی چهار روزهها در نخستین گردهمبندی جدیدی از لیبرالیسم بپردازند: آنصورت

 Walter، یعنی همایش والتر لیپمن ۱۹3۸المللی خود در پاریس در سال بین

Lippmann Colloquium دی برای بازسازی هرچند نتوانستند به نظر واح

لیبرالیسم برسند، اما با رأی اکثریت عنوان نولیبرالیسم را برای گرایش فکری خود 

ها، بازار آزاد، نظام رقابتی ویک دولت قوی و برگزیدند،که بر اولویت سازوکار قیمت

 پردازم. کرد. در ادامه به این مطلب میطرف داللت میبی

های مداران و اتاقزمان با تالش سیاستتم، همی هفتاد قرن بیساما از اواسط دهه

های نولیبرالی )ازجمله در شیلی( این اصطالح در میان فکر برای اجرای سیاست

ی هشتاد با اشاره و انتقاد میشل روشنفکران چپ رواج فراوانی پیدا کرد و از اواسط دهه

های دمیک و رسانهرغم درک محدود و نادقیق( در فضای آکافوکو به نولیبرالیسم )علی

در کنار اصطالح  ۱۹۹۰ی تری یافت. نولیبرالیسم در دههگروهی ابعاد گسترده

ی رایج تبدیل شد و به صفحات شدن در محافل چپ، راست و میانه به سکهجهانی

تایمز، تایمز لندن، اکونومیست، دیلی میل و نهادهای مطبوعات پرتیراژ مانند نیویورک

)در داوس( و « مجمع اقتصاد جهانی»، «المللی پولدوق بینصن»نظیر  المللیبین

 نیز راه یافت. «  OECDهای اقتصادی و توسعهسازمان همکاری»

کنم نشان دهم که نولیبرالیسم ابتدا در شرایط بحران ی پیش رو تالش میدر نوشته

 Laissez faireو ناکارآیی و شکست لیبرالیسم منچستری قرن نوزدهم  3۲-۱۹۲۹

برای بازسازی و تدوین یک لیبرالیسم نوین سر بر آورد،  ی فکریپروژهعنوان یک به

                                                      
۱ Keynes, John Maynard. The End of Laissez-Faire. 1926 PDF 
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المللی تبدیل شد، اما در حدود چهار دهه به شکل سرعت به جریانی بینو هرچند به

ویژه بعد و به ۱۹۲۹-3۲ای و غیرهژمونیک باقی ماند. بعد از بحران یک جریان حاشیه

های داری نقش دولت و اتحادیهی سرمایهرفتهاز جنگ دوم جهانی در کشورهای پیش

های اقتصادی متناسب با توازن طبقاتی موجود درهر کشور، وسیع کارگری در سیاست

ر برد. اما وقوع بحران اقتصادی دسر میگیر بود و لیبرالیسم اقتصادی در انزوا بهو چشم

بحران به اجرای  ی هفتاد به این وضع خاتمه داد، طبقات حاکم برای حلاواسط دهه

با محتوای نولیبرالی روی آوردند که توازن طبقاتی را کامالً به  ی طبقاتیپروژهیک 

ی ژهپروحال با یک ی طبقاتی در عینداد. این پروژهدار تغییر میی سرمایهنفع طبقه

نیز همراه بود که از طریق گسترش جهانی بازارهای مالی، هژمونی امریکا  امپریالیستی

 توانستند در مقام مشاورین ومی کرد. در این شرایط بازیگران اولین پروژهحکیم میرا ت

 های نولیبرالی باشند. بخش و مبلغ سیاستهای فکرالهاماتاق

گرایانه نبود و ها، صرفًا ارادهاما نباید فراموش کرد که طرح و اجرای این پروژه 

ای ها، از یک سو به درجهبرد این پروژهطلبید. طرح و پیشای را میهای مادیشرطپیش

المللی، و از سوی دیگر به گسترش بازارهای داری در سطح بیناز رشد روابط سرمایه

 عنوان پول جهانی نیاز داشت. مالی و تحکیم دالر به

 ی ایدئولوژیکنولیبرالیسم به عنوان یک پروژه

تصادی که از قرن نوزدهم ی طوالنی از لیبرالیسم اقجنگ جهانی اول به یک دوره

ن ویژه در آلمان و ژاپداری رواج داشت پایان بخشید؛ بهی سرمایهدر کشورهای پیشرفته

ا نقش هشدن آنکه دیرتر به روند صنعتی شدن قدم گذاشته بودند و دولت در صنعتی

آغاز  ۱۸۸۰های ای که از سالکرد. در آلمان به علت نظام اجتماعیبیشتری ایفا می

-۱۹۱۹گیری جمهوری وایمار و اولین دموکراسی پارلمانی در بود و بعد از آن شکل شده

ی عواقب جنگ مانند درباره ۱۹۲۰های های پارلمانی سال، و همچنین بحث۱۹۱۸

لت ای نقش دوپرداخت بدهی، غرامت جنگی، تورم افسارگسیخته و بیکاری وسیع توده

 کرد. تر میدر اقتصاد را به مراتب پررنگ
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بینی ساز بود، چون به خوشیک بحران دوران ۱۹۲۹-۱۹3۲بحران اقتصاد جهانی  

وجب داری می سرمایهی کارآیی بازار پایان بخشید و در تمام کشورهای پیشرفتهدرباره

های اقتصادی سیاست ۱۹36آغاز دوران جدیدی از دخالت دولت در اقتصاد شد. از سال 

تأثیر نظرات جان مینارد کینز قرار داشت، که داری بیشتر تحتهای سرمایهدولت

عوامل  یداری را نتیجههای اقتصاد سرمایهبرخالف نظرات نوکالسیک و نولیبرال، بحران

رفت از بحران اصالح و تغییر این عوامل را به دولت دانست و برای برونزا میدرون

  ۱کرد.توصیه می

عنوان اردولیبرالیسم تحت  ۱۹3۲های نولیبرالی در نخستین اندیشه 

Ordoliberalism  از طرف مکتب فرایبورگ در آلمان مطرح شد. والتر اویکنW. 

Eucken الکساندر روستو ،A. Rüstow  و ویلهلم روپکهW. Röpke  با انتقاد شدید

های های جمهوری وایمار، بروز بحران اقتصادی را به نقش سیاستبه سیاست

ها موجب دادند، که به نظر آنت و جامعه نسبت میای در دولی تودهطلبانهآشوب

ن نظران ایشد. صاحبی بازار میکنندهاثر شدن سازوکارهای تنظیمدخالت دولت و بی

ها دیدند که بتواند احزاب و اتحادیهگیری یک دولت قوی میحل را در شکلگرایش راه

جمهوری وایمار نسبت را به عقب براند. روستو این وضعیت را به دموکراسی افراطی 

دان حقوق Carl Schmittرفت از آن به نظرات کارل اشمیت داد و برای برونمی

متوسل  ،«مدت محدود یک دیکتاتوری برای»سوسیالیست، مبنی بر برقراری ناسیونال

دهی بازار و رقابت نقش پردازان مکتب فرایبورگ برای دولت در سازماننظریه شد.می

فراهم کردن شرایط حقوقی و سیاسی مطلوب برای عملکرد  -۱ند: تری قائل بودبیش

 -۲کند. حتی محدود کردن دموکراسی در مواردی که عملکرد بازار را مختل می بازار،

های اجتماعی متناسب با رشد اقتصادی، یا اقتصاد اجتماعی بازار اجرای محدود سیاست

Soziale Marktwirtschaft.۲  

 المللی تبدیل شد، که در ابتدا در کشورهایبه جریانی بین سرعتنولیبرالیسم به 

ویژه در کشورهای در حال توسعه، به ۱۹6۰ی داری و سپس از دههی سرمایهپیشرفته
                                                      
۱ Butterwegge, Christian. Kritik der Neoliberalismus. 2017 k. 1 
۲ Kolev, Stefan. Walter Eucken’s role in the early history of the Mont Pellerin 

Society. Working Paper 2014. 
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این نفوذ به آلمان،  ۱۹3۰ی دست آورد. در دههدر آمریکای التین نفوذ و پایگاه به

ویژه در مکتب اتریش )لودویگ شد. بهاتریش، انگلستان، فرانسه و آمریکا محدود می

المللی از آیی بیننخستین گردهم ۱۹3۸هایک(. در سال فون میزس و فریدریش فون 

رار در پاریس تشکیل شد. ق« همایش والتر لیپمن»نفر از متفکران لیبرال با عنوان  ۲6

شده در کتاب والتر لیپمن تحت عنوان ی نکات مطرحکنندگان دربارهبود شرکت

منتشرشده  ۱۹3۷به بحث بپردازند. کتابی که یک سال قبل یعنی « ی خوبجامعه»

کرد از لیبرالیسم داد و تالش میبود، لیبرالیسم کالسیک را مورد انتقاد قرار می

 بندی جدیدی ارائه کند. صورت

هایک از اتریش، ویلهلم روپکه و الکساندر لودویگ فون میزس و فریدریش فون 

تر لیپمن از آمریکا، مایکل پوالنی )برادر کارل پوالنی( از انگلستان، روستو از آلمان، وال

کنندگان این نشست بودند. ریمون آرون و لوئی بودن از فرانسه در شمار شرکت

ا های لیبرال به نظر واحدی برسند، امکنندگان نتوانستند برای بازسازی اندیشهشرکت

لیبرالیسم، شد مانند، سوسیال های مختلفی مطرحبرای نامیدن گرایش جدید نام

لیبرالیسم چپ، لیبرالیسم مثبت، نولیبرالیسم و نوکاپیتالیسم، که سرانجام نولیبرالیسم 

به معنای امروزی آن با رأی اکثریت پذیرفته شد. موضوع اصلی بحث، بحران لیبرالیسم 

گری نیز اقتصادی و راهکاری برای جلوگیری از زوال آن بود. در کنار آن از مسائل دی

های کارگری، انحصار و نتایج های لیبرال، نفوذ اتحادیهصحبت شد مانند، وظایف دولت

  ۱احتکارهای مالی بر بازار.

ای ی نولیبرالی و ایجاد شبکهوقوع جنگ دوم جهانی تالش برای تدوین یک برنامه 

به  ۱۹۴۷ر ی جنگ دالمللی از متفکران هوادار آن را متوقف کرد. اما پس از خاتمهبین

ای برگزار شد که در آن جلسه Mont Pelerinهایک در مونت پلرین سوئیس ابتکار 

ی هر چهار مکتب مهم پردازان لیبرال، ازجمله اعضانفر از روشنفکران و نظریه 3۹

طرفدار لیبرالیسم حضور داشتند: والتر اویکن و ویلهلم روپکه از مکتب فرایبورگ، 

هایک از مکتب اتریش، فرانک نایت، میلتون یش فون لودویگ فون میزس و فریدر
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ی علوم فریدمن و جرج استیگلر از مکتب شیکاگو و لیونل رابینز و کارل پوپر از مدرسه

 اقتصادی و سیاسی لندن. 

آیی و کسی که با هر چهار مرکز مهم عنوان مبتکر اصلی این گردهمهایک بههدف  

 پردازان لیبرال برای بحث و مشورتی از نظریهلیبرالیسم ارتباط داشت، تشکیل مجمع

ی روایتی نوین از لیبرالیسم بود، نه مرکزی برای برخورد آرا بین و تحقیق درباره

ها های مختلف فکری. و به همین دلیل با نظر پوپر در مورد دعوت از سوسیالیستنحله

ی نخست، نهادی کرد. به نظر او این مجمع در درجهبرای شرکت در جلسه مخالفت می

پرداخت. بود فکری و نه سیاسی و باید به تدوین و ترویج روایت جدیدی از لیبرالیسم می

( بیشتر به ۱۹۴۹« )روشنفکران و سوسیالیسم»ای تحت عنوان او اندکی بعد در مقاله

تی های سوسیالیساین موضوع پرداخت. به باور او در انگلستان، فرانسه و آلمان، اندیشه

ای برخوردار شوند، باید کنندهی سیاست از اثر تعیینکه بتوانند در حوزهآنپیش از 

 شدند:های مسلط تبدیل میتر به آرماننخست در میان روشنفکران فعال

دهد، بعد از رسیدن به این مرحله )مسلط شدن یک گرایش نظری تجربه نشان می»

ات روشنفکران به نیروی مسلط در در میان روشنفکران( صرفاً به زمان نیاز داریم تا نظر

چه که در شرایط کنونی برای ناظران به شکل نبرد منافع جلوه سیاست بدل شود... آن

 ۱«اش در برخورد آرا در محافل کوچک رقم خورده است.ها پیش سرنوشتکند، مدتمی

المللی از روشنفکران برای ی بینی نخست ایجاد یک شبکههایک در مرحلههدف 

نظر ی سیاست بود. شاید بهی بعد اثر گذاشتن بر حوزهژمونی فکری و در مرحلهکسب ه

ی روشنفکر ارگانیک و تأثیر نظرات گرامشی دربارهبرسد که او در این زمینه تحت

ین رسد. او در انظر میهژمونی قرار داشته است، اما آشنایی او با افکار گرامشی بعید به

وانی ی فابیان بود، که در ج، والتر لیپمن، کینز و جامعهتأثیر استادش میزسزمینه تحت

ی ی آنها از تاریخچهطور کلی، همهبرای مدت کوتاهی به آن گرایش داشت، که به

  ۲گرفتند.ی روشنفکران با کارگران الهام میجنبش سوسیالیستی و رابطه

                                                      
۱ Hayek,F. A. Collected Works vol X . Socialism and War. P 222 
۲ Grimm, Christian. Ideas have Consequences. Momentum Quaterly,vol. 8, No 4. 

215-229. 
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ولی، تی پثبای مسایل مختلفی بحث شد مانند: بیدر این نشست چندروزه درباره

های کارگری، مزد و بیکاری، مشخصات اساسی نظام رقابتی، انحصارات و نقش اتحادیه

ویژه در مورد روند روبه افزایش نقش دولت در های رفاهی. و بهدولت در سیاست

های رفاهی و افزایش تصاعدی مالیات بر درآمد، اختالف بین اویکن و روپکه از سیاست

و و میزس از سوی دیگر به نحوی باال گرفت، که میزس با سمکتب اردولیبرال از یک

 ۱«شما همگی یک مشت سوسیالیست هستید.»برآشفتگی مجلس را ترک کرد و گفت: 

پرداز اردولیبرال بود و تأثیر والتر اویکن نظریهای تحتهایک در این دوران تا اندازه

و بیرون رفتن روپکه  ۱۹۵۰ کرد، اما بعدها با مرگ اویکن درموضعی بینابینی اتخاذ می

، بیشتر به نظرات استادش میزس و میلتون فریدمن ۱۹۵6ی مونت پلرین در از جامعه

این نشست  ۲های رفاهی گرایش پیدا کرد.در مورد خودپویی بازار و مخالفت با سیاست

مشترک « ی اهدافبیانیه»رغم اختالفات بر سر یک در روز آخر توانست علی

(Statement of Aims به توافق برسد که بر مالکیت خصوصی، آزادی فردی، رقابت )

أکید گر( تعنوان دولت مبتنی بر قانون )در تمایز با دولت مداخلهو نقش جدید دولت، به

 کرد. می

در  بارطور منظم هر دو سال یکی مونت پلرین تقریباً بهبعد از این تاریخ، جامعه 

ی، آسیایی و استرالیا جلسه برگزار کرده است. و در کشورهای مختلف اروپایی، آمریکای

کشور اروپای غربی و شرقی، آمریکای شمالی، مرکزی  ۴۹تعداد اعضایش در  ۲۰۱۷سال 

 یرتبهشد، که اکثراً از افراد عالینفر بالغ می ۱۰۰۰و جنوبی، آسیا، آفریقا و استرالیا به 

بنیاد فکری و تحقیقاتی در  ۱۰۰ای متشکل ازدانشگاهی بودند و همچنین دارای شبکه

ی مونت پلرین در محافل آکادمیک باید ی نفوذ جامعهدرباره 3کشورهای مختلف بود.

وبل ی نبه این نکته اشاره کرد که نه نفر از اعضای این انجمن موفق به دریافت جایزه

                                                      
Nicoll, Norbert. Gramsci, Hayek und die unbesreitbare Nützlichkeit einer 

hegemonialen Strategie. Emanzipation. jg. 2. Nr. 1 . Sommer 2012. 
۱ Butler, Eamonn. A Short History of the Mont Pellerin Society. PDF 
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، ۱۹۷6، میلتون فریدمن ۱۹۷۴هایک ی اقتصاد: فریدریش شدند. هشت نفردر رشته

، گری ۱۹۹۱ ، رونالد کوز۱۹۸۸، موریس آله ۱۹۸6، جیمز بوکانان ۱۹۸۲رج استیگلر ج

ی ادبیات: ماریو وارگاس و یک نفر در رشته ۲۰۰۲، ورنون اسمیت ۱۹۹۲بکر 

. الزم به یادآوری است که دو تن از اعضای سوئدی مونت پلرین برای مدت ۲۰۱۰یوسا

ده داشتند: اریک لوندبرگ و اسار ی نوبل را به عهی جایزهطوالنی ریاست کمیته

 لیندبک. 

 مروری کوتاه بر مبانی نظری نولیبرالیسم

تر گفته شد نولیبرالیسم محصول تراوشات فکری افراد متعدد گونه که پیشهمان 

از مکاتب اقتصادی مختلف و در مقاطع زمانی متفاوت بود و به همین دلیل یک 

دهد، حتی میان برخی را تشکیل نمی پارچه، همگون و منسجمی نظری یکمجموعه

ی ها و مقاالتی که دربارهحال در کتاباز اجزای آن تناقض وجود دارد. در عین

نولیبرالیسم نوشته شده نیز تصورات نادرستی از آن ارایه شده است. برخی آن را صرفاً 

صاد ای از اقتای آن را شاخهگیرند، پارهبا میلتون فریدمن و مونتاریسم یکی می

دانند. من در این شدن یکی میپندارند و برخی دیگر آن را با جهانینوکالسیک می

ی مبانی نظری مشترک اشاره کنم و در ادامه کنم به بعضی اصول ونوشته تالش می

( و ۲۰۱۵) Mirowskiتری از نولیبرالیسم ارایه کنم. میروسکی مطلب تصویر روشن

 کنند این مبانی مشترک را برشمارند:می( تالش ۲۰۱۷) Butterweggeبوتروگه 

بیند و جامعه را به دوستان و نولیبرالیسم خود را در وضعیت جنگی می –الف 

ها یعنی لیبرال Individualismکند. به نظر هایک بین فردگرایی دشمنان تقسیم می

 و «ی سوسیالیستیاقتصاد با برنامه»که شامل هواداران  Collectivismگرایی وجمع

ها خود را ای دایمی برقراراست. نولیبرالهای اجتماعی و کینزی است مبارزهسیاست

  ۱دانند.گرایی میپیرو راه سوم بین لیبرالیسم کالسیک و جمع

که با پیروی از گوتفرید  Laissez-faireمرزبندی با لیبرالیسم کالسیک  –ب 

، )به باور Prestablished Harmony« موجودهماهنگی ازپیش»نیتز و ویلهلم الیب
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نامید بانظم و هماهنگی می monadها را موناد نیتز تمام عناصرطبیعت، که او آنالیب

بازار را نیز  ریزی شده است(کنند، این نظم از پیش و از طرف خدا برنامهبا هم عمل می

. که به دخالت دولت نیازی نداشت دانستندشده میتعیینتابع نظمی طبیعی و ازپیش

اش وضع مالیات و قانون باور داشت که وظیفه« دولت نگهبان شب»آدام اسمیت به 

)برای حفظ حقوق مالکیت خصوصی و قرارداد( برقراری امنیت و آموزش بود. اما 

های کارگری و اقتصاددانان نولیبرال با توجه به تجربیات تاریخی، نقش اتحادیه

مقایسه با لیبرالیسم کالسیک برای دولت ها، در دولت یجویانههای مداخلهسیاست

ها و چارچوب قانونی الزم برای شرطبایست پیشنقش بیشتری قائل بودند. دولت می

گرفت. کرد و جلوی هرگونه اختالل در کارکرد آن را میبرقراری بازار را فراهم می

تفاوتی دک مپردازان مکتب فرایبورگ )اردولیبرلیسم( نظر انها، نظریهدرمیان نولیبرال

 دهی بازار و رقابت متناسب بای اجتماعی آن در سازمانداشتند و برای دولت و وظیفه

  ۱تری قایل بودند.افزایش بازدهی نقش پر رنگ

که لیبرالیسم کالسیک و نولیبرالیسم هر دو اختالالت توجه اینی قابلاما نکته 

را ناشی از سازوکارهای خود بازار گیری انحصار های اقتصادی و شکلبازار، مانند بحران

 دادند. دانستند و به نقش مخرب دولت نسبت مینمی

 perfect) یکی از مبانی نظری اقتصاد نوکالسیک رقابت کامل –ج 

competition) های ریاضی، که در آن تعداد است. یک بازار فرضی برای تدوین مدل

ی بازار شفاف است و همه رار دارند،کننده در برابر تعداد زیادی متقاضی قزیادی عرضه

بازار همگون است وهیچ کاالیی از  کنندگان به اطالعات کامل دسترسی دارند،شرکت

ها به بازار بالمانع و لحاظ تقاضا بر کاالی دیگر ارجحیت ندارد، ورود و خروج شرکت

ی هضآزاد است و همگی به فناوری و منابع یکسان دسترسی دارند. در چنین حالتی عر

ها و تعادل اقتصادی وجود دارد و با توجه به کمبود ها برابر هزینهبرابر با تقاضا، قیمت

قابت کامل ها به رها تا مدتپذیرد. بعضی نولیبرالنسبی، توزیع به شکل بهینه تحقق می

اغلب آنها این درک ایستا از رقابت را کنار گذاشتند و  ۱۹۷۰ی باور داشتند، اما از دهه
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وین، های نکه با ورود فناوریوم رقابت پویا )شومپیتر( را پذیرفتند، مبنی بر اینمفه

ها و سایر مختصات، بازارها نیز دایمًا دهی جدید شرکتمنابع جدید عرضه، سازمان

  ۱کنند. این نکته یکی از وجوه تمایز نولیبرالیسم از اقتصاد نوکالسیک است.تغییر می

 Homoتصاد نوکالسیک انسان اقتصادی های اقفرضیکی از پیش –د

economicus فرض، انسان موجودی است عقالنی و مطابق است. براساس این پیش

ی دوم قرن فرضی که لئون والراس در نیمهکند. پیشبا منافع شخصی خود عمل می

بندی ی قوانین ریاضی صورتنوزدهم طرح کرد تا بتواند مناسبات اقتصادی را بر پایه

دی ی رفتار اقتصاها را در بازار و در حوزهپردازان نولیبرال عقالنیت انسانما نظریهکند. ا

پذیرند و معتقدند اطالعات و عقالنیت هر عامل در بازار در سطح به میزان محدودی می

 خرد و محدود به رفتار فردی اوست، نه در سطح روابط پیچیده و کالن اقتصادی. 

ادی در بازار میان افراد بسیاری پراکنده است، اطالعاتی هایک اطالعات اقتصبه نظر 

 کنند. یکهای گوناگون داللت میهای خاص، گذرا و موقتی با ارزیابیکه بر وضعیت

تنیدگی گردش کاالهای مختلف. نظام پیچیده و دایمًا در حال تغییر از مبادله و درهم

آوری کنند چون در ات را جمعی آماری قادر نیستند این اطالعهابه همین دلیل داده

ای نهفته است )یکی از موارد شماری تغییرات لحظهها تعداد بیپشت ظاهر ثابت آن

ازار ی اقتصاد بمنوال دربارهاختالف نظر بین مکتب اتریش و مکتب شیکاگو(. بدین

دانش صرفاً به عنوان دانش »توان به دانش و اطالعات کالن و اجتماعی دست یافت: نمی

 ۲«فراد منفرد وجود دارد.ا

ریزی مرکزی غیرممکن است ها، برنامهو به همین دلیل، برخالف باور سوسیالیست

خودی میان افراد منفرد فراتر رفت و به یک توان از سطح رفتار عقالنی و خودبهو نمی

ه ریزی آگاهانچه را که برنامهی کالن برای کل نظام اقتصادی دست یافت. اما آنبرنامه

ی آورقادر به انجامش نیست، بازار از طریق رقابت و یک فرایند حذف و گزینش و جمع

هایک رساند؛ یک نظم خودپو که اطالعات پراکنده در عاملین منفرد به سرانجام میخرده

عنوان یک نظم ویژه هایک، بازار بهنامد. به باور ( میCatallaxyآن را کاتاالکسی )

                                                      

 همان منبع ،فصل اول۱ 
۲ Hayek, A. F. Die Verfassung der Freiheit. Tübingen1971,S. 33 
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( و مستقل از اراده و آگاهی spntaneous order) سازوکاری است خودسامان

ها، که در یک روند گزینش و تکامل تاریخی خود را همچون نهادی برتر به کرسی انسان

  ۱.نامدمی« بقای اصلح»است. روندی که جرج استیگلر به پیروی از داروین:  نشانده

اد ه، بازار و رقابت آزجا باید یادآوری کنیم که مکتب فرایبورگ در مراحل اولیدر این

دانست. هایک در مورد دهی دولت میی سازمانرا نه امری خودپو، بلکه کامالً نتیجه

دگاهی که دی -کند: نخستروشنی بر تمایز دو رویکرد تأکید میگیری نهاد بازار بهشکل

هی ادیدگ -پندارد. دومدهی آگاهانه و هدفمند یک نهاد برتر میی سازمانبازار را نتیجه

ای از افراد ی رفتار مجموعهکه بازار را امری خودپو و محصول ناآگاهانه و ناخواسته

ها را به قواعد مجرد و داند که قواعد خاص و در ابتدا برقرارشده از طرف آنمی

کند. اما پیروان بعدی این گرایش فکری ی همگانی تبدیل میشدهشناختهرسمیتبه

ن در ی والتر اویکبرگ مدیرموسسهه عنوان نمونه، ویکتور وانهایک را پذیرفتند. بنظر 

ناشدنی دانش ما رغم محدودیت رفعکسی که علی»نویسد: می ۲۰۱۰آلمان در سال 

پروراند، به قدرت نامحدود قصد بنای یک نظم اقتصادی و اجتماعی معین را در سر می

 ۲«سازندگی عقل باور دارد.

ی وجوه نظری مشترک در میان م، من بحث دربارهی کالبرای جلوگیری از اطاله 

ی هگذارم )میروسکی به سیزده نکتهای مختلف فکری در نولیبرالیسم را کنار میگرایش

 ی ایدئولوژیک این گرایشی مهم نظری از برنامهکند( و به چند نکتهمشترک اشاره می

ها به مجالی ت، نقد آنپردازم. در این نوشته هدف من صرفاً معرفی این نظرات اسمی

 دیگر نیاز دارد.

 ی تکامل فرهنگیهایک و نظریه -1

ی مدرن مانند قوانین، حقوق، زبان، پول و بازار هایک نهادهای جامعهبه باور  

ها نیستند، بلکه به شکلی غیرآگاهانه، طی یک روند مند انسانی فعالیت هدفنتیجه

                                                      
۱ Schmidt,Ingo. 2005. Wettbewerbspolitik und Kartellrecht , S. 19 
۲ Vanberg,  Viktor J. 2003. Friedrich A. Hayek und die Freiburger Schule - 20 

ORDO, Bd 54, S. 7 
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ق کارکردهای رفتاری به شکل اخالق و سنت انباشت و انتقال آگاهی تجربی و از طری

 گوید:خودی و ناآگاهانه بودن این فرآیند چنین میی خودبهاو درباره ۱اند.به وجود آمده

ذاریم کلی این تصور را کنار بگبرای درک این تکامل )یعنی تاریخ تمدن بشری( باید به»

 ۲«بوده است.که انسان به خاطر برخورداری از عقل قادر به تکامل فرهنگ 

امل ی تکطبق نظر او این تکامل سه منشاء دارد: غریزه، سنت و عقل. غریزه نتیجه 

بیولوژیک و ژنتیکی است و سنت و عقل محصول تکامل فرهنگی. هر دو شکل تکامل 

یعی گیرد. گزینش طبدر اثر انطباق با محیط پیرامون و طی یک روند گزینشی انجام می

نجامد و گزینش فرهنگی به پیدایش اشکال بارآورتر اجتماعی و ابه بقای بیولوژیکی می

گیری معقول از منابع در جهت بهترین استراتژی ممکن برای بقا. تکامل بیولوژیکی بهره

و فرهنگی هر دو روندهای دایمی آزمون و خطای ناآگاهانه در راستای انطباق با محیطی 

رگونی و به همین دلیل غیرقابل روند که پیوسته در حال تغییر و دگبه شمار می

 ناپذیر است. بینی و هدایتپیش

ی هایک با تشبیه تکامل فرهنگی با تکامل طبیعی، در واقع قصد دارد با نظریه

داروین به توضیح و تحلیل تکامل اجتماعی بپردازد. او برای رفع این کاستی به تفاوت 

کی هنگی از پیش به شکل ژنتیکند. تکامل فربین تکامل طبیعی و فرهنگی اشاره می

د شوشود، اطالعاتی که در جریان تکامل فرهنگی انتخاب و منتقل میتعیین نمی

مادرزادی نیست، بلکه به شکل قواعد رفتاری و در چارچوب سنت و اخالق و به طور 

شود. تکامل فرهنگی از طریق ایجاد نهادهای های بعدی منتقل میتاریخی به نسل

تدریج انسان را از وابستگی به رفتارهای غریزی آزاد د فرهنگی بهاجتماعی و قواع

 ی افراد ونقشکند. هایک در تمایز تکامل طبیعی و فرهنگی، تنها به عمل آگاهانهمی

ها و طبقات اجتماعی را به علت دیدگاه ی گروهکند و عمل آگاهانهمحدود آن اشاره می

های اجتماعی چون براساس منافع متضاد گروهگیرد. اش کامالً نادیده میفردگرایانه

ی نیروها و برخالف خواست هریک از کنند، تاریخ در جهت برآیند مجموعهعمل می

                                                      

موکول  ای دیگرهارا به نوشتهپردازان نولیبرال است و نقد آندر این نوشته هدف من بیشتر معرفی نظرات اندیشه۱ 

 کنم.می
۲ Hayek,F. A. 1981. Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd 3. S. 213  
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ها ی انسانتوان نقش عمل جمعی و آگاهانهکند. اما به این دلیل نمیها حرکت میآن

 را نادیده گرفت. 

ه قالنی یا تحلیل منطقی، بلکی تفکر عواسطههایک اطالعات تجربی نه بهبه باور  

 شوند. درهای رایج کسب میغالباً به صورت انطباق ناخواسته با آداب و رسوم و سنت

د. شونمراحل باالتر تکامل فرهنگی، قانون و حقوق جایگزین آداب و رسوم و سنت می

 کی تکامل فرهنگی، دولت قانونی لیبرال قرار دارد که برای فرد یترین مرحلهدر عالی

کند. در اش فراهم میچارچوب رفتاری شفاف و روشن برای دنبال کردن منافع فردی

ای فرد مجبور نیست به همکاری با افراد دیگر ی قبیلهی مدرن برخالف جامعهجامعه

قبیله دنبال کند. یک ی افراد همهای متعددی را بدون مالحظهتواند هدفبپردازد، و می

ق فردی از اخالق جمعی در سطح اجتماعی. غرایز گروهی فرآیند تفکیک و تمایز اخال

دهند، در حالی که در سطح ابتدایی در سطح خرد و فردی به حیات خود ادامه می

هایک بازار و دولت دهد. به نظر کالن ضرورت همکاری جای خود را به رقابت قانونی می

 ه شمارمی آید. تکاملقانونی لیبرال باالترین و در عین حال پایان تکامل فرهنگی ب

 ایستد. فرهنگی در این نقطه از حرکت باز می

بت امکان رقا -انجامد: نخستای دوگانه میهایک تکامل فرهنگی به نتیجهبه باور  

 -یابد. دومآمیز همراه با تقسیم کار گسترده و بارآوری که همواره افزایش میمسالمت

  ۱است برای آزادی فردی. های متعدد که خود مبناییامکان گزینش هدف

 هایکی فردگرایی و آزادی دراندیشه -۲ 

ها( به فردگرایی متناقض است. او از یک سو هایک )مانند سایر نولیبرالرویکرد  

( است، فرد و Methodological Individualismشناسانه )پیرو فردگرایی روش

دهد و با ماعی قرار میهای اجتی عزیمت تحلیل پدیدهکنش فردی را اساس و نقطه

های اجتماعی مانند طبقه، ملت و مفاهیمی از این دست را مبنای کسانی که گروه

کند. و از سوی دیگر، نقش دهند مخالفت میهای اقتصادی یا اجتماعی قرار میبررسی

داند. آزادی فرد در تالش برای فرد را در تعیین روندهای تاریخی بسیار محدود می

                                                      

 ۹۰ - ۲۲۰، ص ۲۱منبع شماره ۱ 
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ی بازار است. بازار نظمی های مستقل خصوصی محدود به حوزهخواسته یابی بهدست

است خودپو و مستقل، که در جریان تاریخ تکامل یافته و فرد در نقش کارفرما، کارگر 

 کند و تابع آن است. کننده در آن شرکت مییا مصرف

. اذبکند: فردگرایی واقعی و کهایک دو نوع فردگرایی را از یکدیگر متمایز می 

بینی و ضدخردگرایی است و محدودیت خرد را در فردگرایی واقعی، مبتنی بر واقع

پذیرد. فردگرایی کاذب از سنت روشنگری فرانسه پیروی شناخت و تغییر واقعیت می

داند، و به توانایی عقل کند که خرد را عامل اصلی در تکامل نهادهای اجتماعی میمی

باره ی آن باور دارد. او در اینو تغییر با برنامه در شناخت کامل واقعیت اجتماعی

 گوید:می

شناسد، پیروی طور کامل نمیخواهد از عاملی که آن را بهفردگرایی کاذب نمی»

ی بصیرتی که نسبت به تمام فرد بر پایهخواهد در هر مورد ویژه و منحصربهکند. می

مند. او از قوانین و قواعد پیروی ای هدفگیریگیری کند، تصمیمنتایج آن دارد تصمیم

 ۱«های معین است.کند، اما به دنبال تحقق هدفنمی

ای که تکاملی ناآگاهانه و خودپو دارند تا هایک فرد را در برابر روندهای اجتماعی 

 تری مدرن را کمی جامعهبیند، چون انسان پیچیدگی فزایندهحد زیادی منفعل می

نین عام و ناگزیر تکامل فرهنگی پیروی کند: یعنی در سطح کند و باید از قوادرک می

اجتماعی، تبعیت از قانون و حقوق، هنجارهای اخالقی و سنت، و در سطح اقتصادی، 

پذیرش قواعد رقابت و بازار. فردگرایی واقعی نسبت به محدودیت فرد انسانی و پیروی 

 ی آگاه است. خودی فرآیندهای اجتماعاو از فرآیندهای غیرشخصی و خودبه

یابی به منافع شخصی یکی از اصول بنیادی فردگرایی واقعی یا به تالش برای دست

ی دوستان بیان بهتر فردگرایی نولیبرالی است و همبستگی اجتماعی به خانواده و حلقه

 هایک دلیل این امر را باید درمحدودیت خود فرد جستجو کرد:شود. به باور محدود می

                                                      
۱ Hayek,F. A. Wahrer und falscher Individualismus,ORDO, BD.1/1048, S. 19-55. 
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 ی تنگتواند دریافت کند، که در حلقهر واقعی تنها وقایعی را میطوروح فرد به»

تواند برآورده کند صرفًا دهند... و نیازهایی را که او به شکل مؤثر میپیرامون او رخ می

 ۱«روند.بخش اندکی از نیازهای تمام اعضای جامعه به شمار می

« ی و نظام اقتصادیآزاد»ای تحت عنوان ی آزادی را نخست در جزوههایک مسأله

او «. راه بندگی»در کتاب معروف  ۱۹۴۴طرح کرد و چند سال بعد در  ۱۹3۸در سال 

ی دهد. به نظر او یک برنامهدر این دو اثر آزادی فردی را در برابر اقتصاد با برنامه قرار می

ه ب ی افراد، بلکه صرفاً با توسلهای معین نه از طریق موافقت آزادانهاقتصادی با هدف

رای پوشی بشرط غیرقابل چشمتواند به اجرا درآید و آزادی اقتصادی یک پیشاجبار می

ی آزادی و امنیت در نظر گرفتن فردیت به معنای عام است. او در اثر دوم به رابطه

پردازد: تأمین امنیت و کاهش مخاطرات آزادی یکی از دالیل نمونه برای برقراری می

 امد. انج، که ضرورتاً به نفی آزادی فردی و اقتصاد آزاد میی سوسیالیستی استجامعه

کند: امنیت مطلق و امنیت محدود. هایک دو نوع امنیت را از یکدیگر متمایز می

امتیاز امنیت مطلق برخالف آزادی و بازار آزاد است و صرفاً گروهی برگزیده و صاحب

عادالنه یا درآمد ثابت برای گروهی  ی مزدمند شوند. مانند مطالبهتوانند از آن بهرهمی

های ی مشاغل و کاهش امنیت برای گروهمعین که برخالف انتخاب آزادانه

دیگراجتماعی است. امنیت محدود مانند امنیت در برابر صدمات جسمانی، حداقل 

توانند از آن خوانی دارند و همگان میقبیل با آزادی همدستمزد، و اقداماتی از این 

 ۲د شوند.منبهره

که « ی آزادیاساسنامه»اثری انتشار یافت تحت عنوان  ۱۹6۰هایک در سال از 

قانون، قانونگذاری و »ی آزادی است و آثار بعدی نظیر حاوی نظرات بنیادی او درباره

آیند. او در اثر ادامه و تکمیل این نظرات به شمار می« خودفریبی مهلک»و « آزادی

تعاریف دیگر از آزادی، نظر خود را طرح کند. به باور او  کند با نقدنخست تالش می

، یعنی مشارکت شهروندان در انتخابات، یک آزادی «آزادی سیاسی»آزادی به معنای 

                                                      

 ۲۴منبع شماره ۱ 
۲ Hayek,F. A. The Road to Serfdon. 1944. p. 107-118  
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ممکن است  اما این جمع آزادکند های آزاد داللت میجمعی است و بر جمعی از انسان

ی عمل پوشاندن ی برای جامهامکان ماد»داری رأی بدهند. او به برقراری یک نظام برده

بندی را نیز در شمار انواع قدرت و ثروت طبقه« آزادی از تمام موانع»و « به آرزوها

 کند، نه آزادی. می

کند و برای تعریف می«  Zwangفقدان اجبار»هایک آزادی را همچون سرانجام 

است.  ارجحیت قایل« آزادی مدنی»و « آزادی شهروندی»در برابر « آزادی فردی»

ی فرد فرد تحت اجبار خودسرانه»منوال آزادی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بدین

هایک آزادی را به میزان مشارکت برابر و بدون  ۱«یا افراد دیگر قرار نداشته باشد.

های ساختاری و اقتصادی را در آزادی کند و نقش قدرتتبعیض فرد در بازار محدود می

ه همین دلیل درک او از آزادی درکی است کامالً منفی. یعنی آزادی گیرد و بنادیده می

 یابیمعادل نبودن اجبار است، نه برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی برای دست

 به آن. 

قدرت توانایی »کند. به بیان او او در ادامه اجبار و قدرت را از یکدیگر متمایز می

ی ی قدرت بلکه به وسیلهآزادی نه به وسیلهو « هاستیابی به اهداف و خواستهدست

شود. به باور او وظایف دولت به برقراری اقتصاد بازار، حفظ امنیت اجبار محدود می

توان از محدودیت شود، و صرفاً هنگامی میاجتماعی و تأمین خدمات عمومی محدود می

 ختل کند )مانندی قدرت سخن گفت که اجبار دولتی مقررات بازار را مآزادی به وسیله

وضع مالیات تصاعدی بر درآمد(. هایک آزادی را صرفاً در آزادی رقابت در بازار و فقدان 

گیرد: قدرت صاحبان بیند و وجود قدرت اقتصادی در بازار را نادیده میاجبار دولتی می

اند. سرمایه در برابر کسانی که برای تأمین معاش مجبور به فروش نیروی کار خویش

 ت انحصارات، قدرت پول وغیره. قدر

اصطالح برابر در بازار، بعدی آزادی و مشارکت بهانگاری یکهایک با این یکسان

ورژوایی ی لیبرالیسم بطلبانهبخش و آرمانطور کلی نولیبرالیسم را از خاستگاه رهاییبه

به  رژواییهای انقالب بوترین خواستهکند. آزادی سیاسی که زمانی یکی از مهمدور می

آمد، اکنون برای مدافعان افراطی بازار به یک تهدید بدل شده است و شمار می

                                                      
۱ Hayek,F. A. The Constitution of Liberty. 1960, p. 14-22  
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پردازان اردولیبرال از زمان دهد. نظریهنولیبرلیسم را به سوی اقتدارگرایی سوق می

طلب و غیرمعقول های آشوبی توده«سوءاستفاده»جمهوری وایمار برای جلوگیری از 

ر، با الهام از کارل اشمیت خواهان دولتی مقتدر بودند و بین اندازی به نظم بازاو دست

کردند. ویلهلم روپکه در سال نوسان می Tyrannyپذیرش دیکتاتوری و رد جباریت 

 نویسد:ی محدودیت دموکراسی چنین میدرباره ۱۹33

ت شرط محدودیت و امنیپذیرد که به دو پیشلیبرالیسم هنگامی دموکراسی را می»

 ۱«شوند.هایی که مانع بلعیدن لیبرالیسم از سوی دموکراسی میشرط، پیشمجهز باشد

به نظر میلتون فریدمن اعمال اجبار ازسوی دولت و اختالل در روندهای بازار 

وجه قابل قبول نیست، حتی هنگامی که این اقدام ازطریق نهادهای دموکراتیک هیچبه

 مشروعیت یافته باشد:

تواند به اجبار متوسل به این دلیل است که قدرت می تهدید اساسی آزادی درست»

طریق شود، و دفاع از آزادی به حذف چنین اشکالی از تمرکز قدرت نیاز دارد. و بدین

 ۲«یابد.های اقتصادی از کنترل سیاست رهایی میدهی فعالیتبازار و سازمان

 «یاستاز تخت به زیر کشیدن س»هایک این نگرانی اصلی نولیبرالیسم را  

dethronement of Politics احترام به باور او دموکراسی تا جایی قابل 3نامید.می

است که ضامن آزادی نظم خودپوی بازار و حفاظی در برابر استبداد قدرت دولتی باشد. 

اما هنگامی که دولت رفاه درصدد ایجاد امکانات برابر است، دموکراسی معنای اصلی 

شود. دموکراسی حدومرز تبدیل میبه دموکراسی بی دهد وخود را از دست می

دا طلبی استحاله پیحدومرز ضرورتاً به برابریطلبی نیست، اما دموکراسی بیبرابری

 Wirtschaftswocheی آلمانی در مصاحبه با نشریه ۱۹۸۱هایک در سال کند. می

 گوید:ی نابرابری چنین میدرباره

                                                      
۱ Röpke, Wilhelm. 1959, Das "Zeitalter der Tyrannis". S. 119-124 
۲ Friedman, Milton. 1962, Kapitalismus und Freiheit, S. 37  
3 Hayek, F. A. Recht, Gesetzgebung und Freiheit. 1981, S. 434-436  
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کننده است چون امری رعکس بسیار خوشحالکننده نیست، بنابرابری ناراحت»

 ۱«است ضروری

ی خود، یافته برای اعمال منافع ویژههای سازمانبه نظر او در دولت رفاه گروه 

شود. ها تبدیل میکنند و دموکراسی به توپ بازی میان این گروهپارلمان را محاصره می

 ۲گراست.نی نخبهحل این دشواری ایجاد یک دموکراسی پارلمابه زعم او راه

 «گزینش عمومی»ی بوکانان و نظریه -3 

( یا اقتصاد سیاسی نوین از Public choice theoryی گزینش عمومی )نظریه 

ی بازی برای تحلیل رفتار سیاسی های اقتصاد نوکالسیک )اقتصاد بازار( و نظریهروش

نت پلرین در سال ی موگیرد. جیمز بوکانان و گوردن تالک از اعضای جامعهبهره می

های دانکن بالک، کنت ارو و برخی دیگر مشترکاً اثری منتشر ی تالشدر ادامه ۱۹6۲

که گام مهمی در تکامل این روش به شمار « ی توافقمحاسبه»کردند تحت عنوان 

ها تالش کردند رفتار سیاسی کارگزاران دولت و همچنین افراد در آید. در این اثر آنمی

را نه بر اساس منافع عمومی، منافع طبقاتی یا سایر عوامل اجتماعی، ی مدنی جامعه

 3نند.فایده تفسیر ک –ی هزینه بلکه صرفاً مطابق منافع شخصی، منطق بازار و محاسبه

ها نیز مورد استفاده قرار گرفت. بعدها این روش برای تحلیل رفتار اجتماعی انسان

های علوم اجتماعی مانند برای تمام حوزه های اقتصاد نوکالسیککاربرد افراطی روش

شناسی وغیره اصطالحاً به علوم سیاسی، علوم اجتماعی، قانون، مذهب، خانواده، جرم

 معروف است و گری بکر از Economics Imperialism «امپریالیسم علم اقتصاد»

 شود. های بارز چنین دیدگاهی محسوب میاعضای مونت پلرین یکی از نمونه

هایک اشتراک نظر داشت و خودش را عضو ان در بسیاری از موارد با میزس و بوکان

 شناسانه و گزینشدانست و در اقتصاد از فردگرایی روشغیررسمی مکتب اتریش می

ی گزینش عمومی کرد. به باور او در نظریهپیروی می Rational Choiceعقالنی 

                                                      
۱ Wirtschaftswoche v. 6 n. 3. 1981 
۲ Hayek, F. A. Drei Vorlesungen über Demkratie, Gerechtigkeit und Sozialism,  
1977, S. 14f. 
3 Shughart, William F. Public Choice. PDF 
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های ی عزیمت فرد است، نه گروههدر تحلیل نقط -باید به دو نکته توجه داشت: نخست

های کند، نه گروهاجتماعی مانند ملت، طبقه ، قوم وغیره. این فرد است که انتخاب می

ی خصوصی و عمومی متفاوت است. دنبال ی انتخاب در حوزهنحوه -اجتماعی. دوم

 هها و موانع متفاوت روبروست. این نظریکردن منافع خصوصی دراین دو حوزه با انگیزه

متعلق به مکتب نوکالسیک را که  Homo economicusفرض انسان اقتصادی پیش

ی سیاست منتقل با رفتاری عقالنی به دنبال منافع خصوصی خویش است، به حوزه

دهند، شان رأی میکند. شهروندان با شرکت در انتخابات فقط به کیف پولمی

مداران خواهان هستند و سیاستها به دنبال ارتقای مقام و درآمد بیشتر بوروکرات

 انتخاب و انتخاب مجدد. 

کند ناکارآیی در واقع، گزینش عمومی به عنوان یک جریان نولیبرالی تالش می

دولت و دستگاه بوروکراتیک آن را در مقایسه با بازار به نمایش بگذارد. در درون این 

ل منافع خصوصی دستگاه هر فرد و هر گروه به جای خدمت به شهروندان، به دنبا

ای به جز توزیع بیش از حد کاالهای عمومی و اختالل در رقابت خویش است که نتیجه

ها دهد. به نظر آنآزاد ندارد. البته این انتقاد بیشتر دولت رفاه را هدف قرار می

های ی دولت و بعد بدهیهای توزیع مجدد درآمد موجب افزایش دایم بودجهسیاست

های ها مانع آزادیاهش رشد اقتصادی خواهد شد. این سیاستدولتی و سرانجام ک

ت کند و در نهایفردی است، کارآیی بازار در توزیع و نقش رقابت در نوآوری را مختل می

ی بعد، انتقاد اندازد. در مرحلهی باز را به خطر میاصطالح جامعهرفاه تمامی اعضای به

های توزیعی دولت را در که سیاست هایی استی گزینش عمومی متوجه گروهنظریه

سم ترتیب نولیبرالیها. بدیندهند، مانند اتحادیهتأثیر قرار میجهت منافع خویش تحت

را به خاطر بوروکراسی مستبد ونا کارآ مورد حمله قرار « قدر قدرت»یک بار دولت 

 و کرنش در برابر منافع گروهی. « ضعیف بودن»دهد، و بار دیگر به علت می
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دایی با پی وجود آمد وگسترش تجارت به یعیطب یجهیعنوان نتبه یاسیاقتصاد س

مجاز، و علم  کالهبرداری یافتهیتکامل نظامخود را به  ی، جایرعلمیغ هیاهوی آن

 .داد یکامل توانگر
بر وده و بمتقابل بازرگانان  آزادت و از حس یناش ،یعلم توانگر ای یاسیاقتصاد س نیا

لوحانه است. مردم هنوز ساده ها خوردهیخودخواه نیمنفورتری ننگ اش لکهیشانیپ

از  تریرا ضرور یزیچدر تمام جهان  نیطال و نقره، و بنابرا یعنیباور داشتند که ثروت 

با  های خسیسآدمها همچون دانستند. ملتینم« گرانبها»صادرات فلزات  تیممنوع

 یدندچسبدودستی میرا  شانهای قیمتیپول فیو هرکدام ک کردندبرخورد می گریکدی

فته کار گربه ی ممکنیشیوه. هر ندخود بود گانیمراقب همسا یاعتمادیو با حسادت و ب

 شد، بیرونانجام می یها تجارت نقدکه با آن هاییاز چنگ ملت یطال و نقره تا  شدمی

 ،جمع شده بود یگمرک یمرزها تمام آنچه که با رضایتمندی در داخل، و کشیده شود

 .حفظ شود

 ،نیرفت. بنابرایم نیاز ب رفت،یپذیتجارت انجام م قیاز طر مجدانهاصل  نیاگر ا

 یهیها متوجه شدند سرما. آنابتدایی یمرحلهاین از  مردم شروع کردند به فراتررفتن

 مدام ،دشدر گر یهیسرما کهیرده است، درحالمف یهیسرما، هادر صندوقشده حبس

 یمیشدند، مسکوکات قد ترهربانمبود که با یکدیگر . پس از آن در حال افزایش است

را با خود  مسکوکاتباقی فرستادند تا  هاجَلد به دوردستخود را همچون پرندگان 

، ندارد یضرر چیه شخص الف یکاال یباال برا متیکه پرداخت ق افتندیو در ،برگردانند

 فروخت. شخص بباالتر به  متیهمان جنس را با ق بتواناگر  منتها

ا ت نیاز ا شیتجارت، پ یخصلت آزمندانهشد.  جادیا ینظام بازرگاناساس،  نیبر ا

 یهاهنامشدند، توافق کینزد گریکدیبه  یها اندک. ملتبود ماندهپنهان از نظرها  یحد

تا حد  ،شتریسود ب یبراوارد معامله شدند و  گریکدیمنعقد کردند، با  یو دوست یتجار

هم طمع و  هنوز قتی. اما در حقکردندبا مهر و محبت رفتار  گریامکان با همد

 ییهاجنگ داد؛یز مها بروخود را در جنگ یوجود داشت و هرازگاه یمیقد یخودخواه

 نیها همچنجنگ نی. در اگرفتیم شکل یحسادت تجار علتبه گارکه در آن روز

قانون دست قدرتمندیتر   یبر مبنا ،یدرست مانند دزد زیتجارت نمشخص شد که 



 

 
 

 طرحی بر نقد اقتصاد سیاسی 347

در ر دیگ ،داشت همراهرا به  ایمزا نیشتریب یمعاهدات نیچن یوقتگرفته است.  شکل

احساس ای یاخالق تیمحذور چیه شان،ورزانهخشونتگرانه یا حیله لیمورد تحم

  .شدینم

همچنان  کهازآنجااست.  یتجار تراز یهینظر ،1سوداگریکل نظام  یِاساس ینکته

 یفقط معامالت دهد،یم لیطال و نقره است که ثروت را تشک این این باور وجود دارد که

 نیز اا نانیاطم ی. برااورندیب پول نقد به کشور تیکه در نها شونددانسته میسودآور 

 شیکه صادرات ب یهنگام بنا به اعتقاد رایج،. شودمی سهیموضوع، صادرات با واردات مقا

 نیو کشور از محل ا شودمیکشور  وارد یصورت نقدتفاوت به نی، اباشداز واردات 

اصل ح نانیبود که اطم نیهنر اقتصاددانان در ا ن،ی. بنابرادوشیتفاوت ثروتمندتر م

؛ داشته باشدنسبت به واردات  یمطلوب یموازنهصادرات  دیهر سال با انیکنند در پا

اند! توهم مسخره جان خود را از دست داده نیخاطر اهزاران انسان به که،طرفه آن

 خود را داشته است. دیعقا شیتفتدوران و  یبیصل یهاجنگ  زیتجارت ن

ور طهمان قاًی. اما دقانقالبی ایجاد کرد زین اقتصاددر علم قرن هجدهم، قرن انقالب، 

درست ــ افتادند  ریگ تزیبودند و در آنت طرفهکیقرن  نیا یهاکه تمام انقالب

ل در مقاب یجمهور ،یانتزاع ییگراتیدر مقابل معنو یانتزاع سمیالیطور که ماترهمان

 ب،یترتنیهمبه ــ آمدند دیپد یدر مقابل حق اله یسلطنت مطلقه، و قرارداد اجتماع

ماندند:  یقوت خود باقنرفت. مفروضات در همه جا بهفراتر  تزیاز آنت زین یانقالب اقتصاد

انسان توسط آن حمله نکرد و صرفاً  ریبه انسان و تحق تیحیبه اهانت مس سمیالیماتر

که در مقابل انسان قرار  یمطلق قتیعنوان حقرا به عتیطب ،یحیمس یخدا یجابه

 یدرباره را یاتیفرض نیچن یبررس یایؤکس ر چی، هاستیدر س طرح ساخت.م ،دارد

بردن الؤسریز به یلیکه تما دیرسینظر نمبه نداشت. اما در مورد اقتصادسر  دردولت 

از  یمین فقط دیاقتصاد جدعلم  ن،یباشد. بنابراوجود داشته  یخصوص تیاعتبار مالک

ود خ و مفروضات کرده انتیخبود د موظف اقتصاعلم بود. را طی کرده  شرفتیپمسیر 

 را که در آن گرفتار شده یشود تا تناقضات توسلم یاکاریبه سفسطه و ر را رد کند و

است.  فتهقرن گر یروح انساناز بلکه  ،برسد که نه از مفروضاتش یاجهیبه نت وبپوشاند، 
                                                      
۱. Mercantile System 
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را از دوستانه به خود گرفت. لطف خود انسان یتیاقتصاد شخصعلم  ،نیبنابرا

از  یامر بر انزجار جد نیا کنندگان اعطا کرد.پس گرفت و به مصرف دکنندگانیتول

 یوستد وندیپ یعنوان حلقهگذاشت و تجارت را به ریتأث ینظام سوداگر نیوحشت خون

 .و عظمت محض بودشکوه  بود آنچه هراعالم کرد. افراد  انیم زیها و نملت انیو اتحاد م

 یتدوسانسان نیا کردند و در مقابلِ  تقویتخود را  یزودبهمفروضات  ،اینوجودبا

 نیترانهیو وحش نیترخشن یعنیآمد؛  دیپد تیجمع 1یمالتوس یهینظر اکارانه،یر

 بایکه تمام آن عبارات ز دیاز ام ینظام عار کی ؛که تاکنون وجود داشته است یاهینظر

مفروضات موجب برآمدن  نیا خت.را نابود سا یجهان یِو شهروند دوستیانسان یدرباره

 یابه پ یرحمیبودن و بیرانسانیمدرن شد، که در غ یدارو برده یاو رشد نظام کارخانه

اب کتمبنای نظام تجارت آزاد که بر ــ . اقتصاد مدرن رسدیباستان نم ینظام بردگ

از خود را  اییاخالقیو ب یناسازگار ،یاکاریهمان ر بنا شد ــ تیآدام اسم ثروت ملل

 در مقابل انسان آزاد قرار داد. یکه اکنون در هر سپهر دهدبروز می

 کیو  ،نبود؟ البته که بود شرفتیپ ینوع خودش تیاسم نظر مد نظام ایآ پس

ر راه سکه بر  یبا انحصاراتش و موانع یبود نظام سوداگر الزم بود. هم یضرور شرفتیپ

م آشکار شود. الز یخصوص تیمالک یواقع یامدهایسرنگون شود تا پ دادقرار میتجارت 

تا  ،کنند ینینشعقب ودخ ینهیزمبه پس یو مل یاندک، محل مالحظاتِ نیبود تمام ا

 تیمالک یهینظر یشود. برا لیتبد ریفراگ یانسان یمبارزه کیزمان ما به  یمبارزه

 تیشخص را ترک کند و ینیتمامًا ع پژوهشِ  یِکامالً تجرب ریالزم بود تا مس یخصوص

موضوع  نیو بنابرا بگیردبر عهده  زیرا ن شیامدهایپ تیدست آورد که مسئولبه یتریعلم

 یاخالقیانکار ب یبود که با تالش برا یضرور .دیمنتقل نما یانسان ریسپهر فراگ بهرا 

ین ا(، یتالش نیچن یضرور یجهی)نت یاکاریو افزودن ر یمیاقتصاد قد علم موجود در

. ما با بود نهفته امر نیاذات در  هانی. تمام ابرساندسطح خود  نیه باالتررا ب اخالقیبی

 بهو انجام تجارت آزاد است که ما را قادر  هیکه فقط توج میقبول دار لیکمال م

ته حق داش دیحال بانیعاما در ،کرده است یخصوص تیاقتصاد مالکعلم فراتررفتن از 

 .میآزاد را فاش سازتجارت  یو عمل یمطلق نظر یکه پوچ میباش

                                                      
۱ .Malthusian وی. ی اصول جمعیتای دربارهرساله، اشاره به توماس مالتوس و کتاب 
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به ما  یلحاظ زمانبه میمورد قضاوت قرار ده ستیبایکه م یهر چه اقتصاددانان

قط و مالتوس ف تیاسم کهیشود. درحال دتریشد دیبا زیباشند، قضاوتمان ن ترکینزد

کامل ورط بهنظام را  نیا کلاقتصاددانان مدرن  افتند،یعلم  را  نییاز ا یاقطعات پراکنده

تناقضات کامالً آشکار شده بودند؛  ؛بود وستهیوقوع پ به: عواقب آن تماماً بردند به ارث

نظام را  نیکل ا تیمسئولباوجوداین نپرداختند و  اتیفرض یبه بررس حالنیباا

اقت فاصله از صد شتریب شوند،یم ترکینزد ی. هر چه اقتصاددانان به زمان کنونرفتندیپذ

صاد از تا نگذارند علم اقت شوندیم ترشرفتهیپ زیها نه. با گذشت زمان، سفسطرندیگیم

آدام از  1کاردویر [دیوی]دمثال  یاست که، برا لیدل نیزمانه عقب بماند. به هم

 .ندمقصرتراز ریکاردو  3لیم]جیمز[ و  2مک کالوچو  تیاسم

ه ، چرا ککندقضاوت  یدرسترا به ینظام سوداگر تواندینم یاقتصاد مدرن حتعلم 

مفروضات ینادرست   ضرب ریزاست و هنوز هم  طرفهکییعلم   کیاد مدرن خود اقتص

و مفروضات  ردیبگ یجادو نظام  نیتقابل ا یوراکه  یدگاهی. فقط آن ددارد قرارخود 

 گاهیجا دتوانی، مباشد داشته ریگو فرا یکامالً انسان یادیمشترک هر دو را نقد کند و بن

بزرگ تجارت آزاد  گرانیشد که باز ار خواهدآشک کند. نییرا تعها آنمناسب 

 تی. آشکار خواهد شد که انسانیمیقد یهاستیقدرتمندتر از مرکانتل اندیانحصارطلبان

 یزین چاز آ انشانینیشیکه پ کندیرا پنهان م یتیاقتصاددانان مدرن، بربر یاکارانهیر

ق با منط سهیمقا در تریمیاقتصاددانان قد یمفهوم یسردرگمکه این دانستند؛ینم

دو جناح  نیاز ا کی چیه کهاین است، و ترمنسجمو  ترساده هامهاجمان آن ۴یدوزبان

 .بازنگردد شمورد سرزنش قرار دهد که به خود یزیچ خاطربهرا  یگرید تواندینم

مجدد نظام  یایاح تواندیمدرن نم برالیاقتصاد لعلم است که  لیدل نیهم به

ما کامالً ساده  یموضوع برا کهیرا درک کند، درحال 5ش  لیستیفردریتوسط  یسوداگر

                                                      
۱. Ricardo 

۲. McCulloch 

3. Mill 

۴ . double-tongued logic 
۵. List 
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 هین تجزآ یاساس یهادوباره به مؤلفه دیضرورتاً با برالیاقتصاد لو ابهام  یاست. ناسازگار

به  ای ندیبنش عقبکور  مانیا به سمت ای ستیبایم اتیکه اله طوردرست همان. شود

 یایسو موجب اح کیاز  ستیبایم زین، تجارت آزاد برود شیپ آزاد یسمت فلسفه

 .یخصوص تیموجب لغو مالک گرید یانحصارها شود و از سو

 تیط به مالکمربو نیقوان نی، تدوداشته است برالیکه اقتصاد ل یمثبت شرفتیتنها پ

طور کامل ، اگرچه هنوز بهموارد در آن موجود است نیا صورت،هراست. به یخصوص

که بحث بر سر  ییدر تمام جاها رو،نینشده است. ازا انیوضوح بنشده و به حیتشر

ـ به ثروت است  دنیرس ریمس نیتردر مورد کوتاه یریگمیتصم اقشات در تمام من یعنیـ

ه ب یازی. ننندیبیم جانببهقهرمانان تجارت آزاد کامالً خود را حق ــ یکاماًل اقتصاد

 تینه مخالفان مالکــ و  نانحصارطلبا ی مقابلدر نقطه چنین چیزیکه  ستیگفتن ن

حاظ لبهو هم  یهاست هم از نظر عملمدت انگلستان یهاستیالیسوس چرا که ،یخصوص

 یادمسائل اقتص توانندیقرار دارند که م یتیافراد در موقع نیاند که اثابت کرده ینظر

 .ــ قرار دارد ینظر اقتصاداز نقطه یحت ،حل کنند یترحیصورت صحرا به

اقضات ، تننمود میخواه یرا بررس یاساس یهامقوله ،یاسیدر نقد اقتصاد س ن،یبنابرا

هر دو طرف  یامدهایکرد، و پ میشده توسط نظام تجارت آزاد را کشف خواهجادیا

 داد. میتناقض را نشان خواه

*** 

دادن میبه تعم برالیاقتصاددانان ل اقیاشت یجهیصرفًا در نت یاصطالح ثروت مل

الح اصط نیوجود داشته باشد، ا یخصوص تیکه مالک یمارآورد. ماد  سرباتشانییفرض

 نیرتریمردمش فق نیاوجوداست و با ادیز اریانگلستان بس «یثروت مل»است.  یمعنیب

 نیه اکه ب ردیرا بپذ یاتیفرض ایاصطالح را رد کند  نیا دیبا ایمردم روزگارند. مخاطب 

 یعموم ای یاسیو اقتصاد س یرد اقتصاد ملدر مو ،اسیقنیهم. بهبخشندیاصطالح معنا م

را که شود، چ دهینام یخصوصاقتصاد  دیعلم با نیا یکنون طیاست. در شرا نیچن زین

 .است یخصوص تیآن تنها در خدمت مالک یعموم یوندهایپ
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*** 

 یازهاین یمبادله ــ تجارتعبارت است از  یخصوص تیبالفصل مالک امدیپ

 تحت ستیبایم یگرید تیهمچون هر فعال یتجارت نیچن و فروش. دیخر ــدوطرفه 

 دیکدام با هر یعنی ،شود لیسود تاجر تبد میبه منبع مستق یخصوص تیمالک یطرهیس

 دیهر خر در ،نیبخرند. بنابرا انو ارز بفروشندباشند که تا حد امکان گران  نیبه دنبال ا

تقابل  نی. ارندیگیار مقر گریکدیمتضاد در مقابل  داًیدو شخص با منافع شد یو فروش

 صدقکه  داندیمو آگاه است  یگرید قصداز  کیاست، چرا که هر  یستیآنتاگون قطعاً 

 یماداعتیسو ب کیامر از  نیا امدیپ نیاول ن،یقرار دارد. بنابرا شخود قصددر مقابل  یو

 یاستفاده از ابزارهایعنی  یاعتمادیب نیا هیتوج گرید یاست و از سو رفهدوط

پوشاندن یعنی است  ی. اصل اول در تجارت رازداریراخالقیغ یهدف یبرا یالقراخیغ

که در تجارت شخص نیا جهیاز ارزش جنس مورد نظر بکاهد. نت تواندیکه م یزیهر چ

 یتیمز اسیقنیهممقابل ببرد و به طرف تمادسود را از جهل و اع نیشتریمجاز است ب

 یعنیتجارت  کهاینآن است. خالصه مورد نظر نسبت دهد که فاقد  یبه کاالرا 

 یشاهد تواندیم ،کند ادا را قتیحق حق بخواهدکه  ی. هر بازرگانیقانون یکالهبردار

 .باشد هینظر نیا با تیتطابق واقع بر

کم دارد و دست خود را خاص ریتزویب یکیهنوز هم خلوص کاتول ینظام سوداگر

ی فرومایهکه چگونه آشکارا طمع  میدی. دکندیتجارت را پنهان نم یراخالقیغ تیماه

در قرن هجدهم، حسادت  گریملل به همد زیمآتم. نگرش خصودهدیخود را نشان م

نوز ه یعموم یبودند. آرا یتجارت نیچن یمنطق امدیپ النهیو تجارت بخ زینگانفرت

و  یسانرانیغ تیاز ماه یرا که ناش ییزهایچ دیچرا با ن،ییتر  نشده بودند. بنابرایانسان

 خود تجارت است پنهان کرد؟ یخصمانه

علم اقتصاد گذشته را نقد  ت،یآدام اسم یعنی ،لوتر اقتصاد [نی]مارت یوقتاما 

 منطق و یتر  شد؛ استداللیانسان ی. قرن کمکرد رییتغ یریطرز چشمگکرد، اوضاع به

 یات تجارخود. معاهد یابد-یبه ابراز حق ازلکرد از مقام خود دفاع کرد، و اخالق شروع 

 ندهیفزا یآگاه ضربِ ریز دتشها، بهمطلق ملت یانزوا ،یتجار یهاجنگ طرفه،کی
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کرد که  ثابت تیرا گرفت. اسم یکیخلوص کاتول یجا یپروتستان یاکاریقرار گرفت. ر

راد به ها و افملت در میان» دیبا یکه بازرگاننینهفته است؛ ا تیانسان ْیبازرگان ذاتدر 

د باش« نفاق و خصومت یمنبع اصل»که نیشود، نه ا لیتبد «یستاتحاد و دو نضام

 المجموع، در ذات کاالهایحیثمنبخش دوم(؛ و  ،3، فصل م، کتاب چهارثروت ملل)

 ها از آن منتفع شوند.نهفته است که تمام طرف یتجار

در جهان  یزیچ چیمدح کند. ه پالوده یزیمثابه چبهرا حق داشت تجارت  تیاسم

دارد که اخالق و  ییهادر درون خود جنبه زی. تجارت نستین یقراخالیغ طلقمطوربه

 یِ قدرتمند، راهزن دستِ ! قانونِیلیتجل. اما چه دهدقرار می لیتجلرا مورد  تیانسان

 کی هب یهنگام تجارتو  ؛شد یانسان  ْبه تجارتواگذارشدنش  با ،ییاقرون وسط آشکارِ

 یاز نظام سوداگر ماندهیباق یصادرات طال ، آن اولِ یمرحله در کهبدل شد  یامر انسان

کار به نفع کاسب عتاًیشد. طب یخود انسان ینظام سوداگر بود که گونهاین .شد ممنوع

 یوبرفتار خ فروشدیکه به او گران م یو با کس خردیارزان م یکه از و یاست که با کس

دار کند، را خدشه انشیمشترو  فروشندگاناحساسات  یاگر کشور ،نیداشته باشد. بنابرا

 ورت. تجا تیانسان این است تر.تر، منتفععمل کرده است. هرچه دوستانه رانهیتدبیب

افتخار نظام  ،یراخالقیاهداف غ یسوءاستفاده از اخالق برا یی ریاکارانهشیوه نیا

 م؟یختسارا سرنگون ن انحصارها تیما بربر ایآ» :زنندیم ادیفر اکارانیتجارت آزاد است. ر

 هیمردم هدبه را  یما اخوت و برادر ایآ م؟ینبرد ایمختلف دن یهاما تمدن را به بخش ایآ

! گونهچاما ؛ است وستهیع پووقبه هانیبله تمام ا «م؟یها نکاستو از تعداد جنگ مینکرد

 ت،یمالک یعنی م،یعظ نیادیتا انحصار بن دیکوچک را نابود کرد یشما تمام انحصارها

ر هر را د خود یالنهیبخل رذکه آن یبرا یعمل کند. شما برا دتریتر و القزادانهبتواند آ

ا ر ی. شما برادردیارا متمدن کرده نیزم الیهمنتهی، تا ی مستقر سازیددیقلمرو جد

ها دزدان است. شما از تعداد جنگ یبرادر ،یبرادر نیاما ا، دیاوجود آوردهمردم به انیم

 ی، براتر در هنگام صلحکالن یآوردن تمام سودهاستدبه یبرا؛ دیاکاسته

 تیانسان یاز رو کجاآور رقابت! افراد، جنگ ننگ انیبه خصومت م دنیبخششدت

انجام  یکار ،یو فرد یمنافع عموم انیتقابل م بیهودگیاز  یآگاه یمحض، از رو
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 ذهن خود پسِدر که اینبدون  د،باش در میان یتفعمنپای که نیبدون ا کجا د؟یاداده

 د؟یاعمل کرده یاخالق، دیو خودخواهانه داشته باش یراخالقیغ یهازهیانگ

 یسازیجهان یبراتمام تالش خود را  ها،تیبا انحالل مل برالیل ینظام اقتصاد

قابت ر یگرید زیچه چ یمگر برا خشن )اصالًاز جانوران  یبشر به انبوه لیتبد ،یدشمن

 یکسانیکه هرکدام منافع  لیدل نیبه افقط هم  ، آنلعندبیرا م گریکدیکه  ؟(کنندمی

 گریقدم د کیهنوز  ،یمقدمات یکارها نیابعد از . است کار گرفتهبهدارند،  گرانیبا د

 یابیامر، ابداع ز نیتحقق ا یمانده بود: انحالل خانواده. برا یبه هدف باق دنیرس یبرا

آثار منافع مشترک،  نیآمد. آخر کمک آنبه ،یانظام کارخانه یعنی ،ینظام اقتصاد

کم دستو ــ شده  فیضعت یا، توسط نظام کارخانهمشترک کاالها در خانواده مالکیت

کودکان است  میانروش معمول  کی نیدر حال انحالل است. ا تان ــسدر انگل نجایا

( یسالگهبه سن ن دنیمحض رسبه یعنیکنند ) دایکارکردن پ ییکه توانانیمحض اکه به

 خواب یجا کیچشم فقط بهشان نیوالد یبه خانه کنند،یمخود را خرج شان دستمزد

. چطور ممکن پردازندیم هاآنغذا و محل اقامت به  یبرا یمشخصو مبلغ  ،نگرندیم

که  ،عمناف کیاز تفک توانستیم یگرید زیچه چ فتد؟یاتفاق ب نیاز ا ریغ یزیچ بود

اصل به  کی کهنیمحض ابه ؟حاصل شود ،هددینظام تجارت آزاد را شکل م انیبن

خواه  ؛کرد عمل خواهد شیامدهایپتمام  وخود  یرویبا تمام ن د،یاجرا درآ یمرحله

 نه. خواهند شاقتصاددانان آن را دوست داشته با

که با  داندی. او نمچنین امری استخدمت در  چرا داندیاما اقتصاددان خودش نم

ده افزو تیبشر یجهان شرفتیپ یرهیبر زنج یااش، حلقهتمام استدالالت خودخواهانه

وار را هم یبزرگ یصرفاً راه دگرگون ،یکه با انحالل تمام منافع مقطع داندیاست. او نم

 ..و با خودش عتیبشر با طبی دوباره یآشت: رودیآن م یکه قرن ما به سو دسازیم

*** 

 انیم اختالفی چیاست. ه شارز شود،یم جادیکه توسط تجارت ا یبعد یبنددسته

 ریکه در مورد سا طورهمانمقوله وجود ندارد،  نیو مدرن بر سر ا یمیاقتصاددانان قد

 یبرا خود یگونهوسواس اقیچرا که انحصارطلبان در اشت ست،ین یاختالف زیمقوالت ن
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 در نداشتند. تمام اختالفات هابندیدر مورد دسته ینگران یبرا یفرصت ،شدنثروتمندتر

 .شروع شداز اقتصاددانان مدرن  ،مقوالتی نیمورد چن

ارزش  :نیز دارد مضاعفکند البته یک ارزش تزها زندگی میاقتصاددانی که با آنتی

که  هایسیانگل نیب ،یارزش واقع تی. در مورد ماه2ایو ارزش مبادله 1واقعی یا انتزاعی

 3سه [ستیژان بات]و  کردندیم فیتعر یارزش واقع انیمثابه برا به دیتول یهانهیهز

 یمشاجره سنجد،یکاال م 4سودمندیرا با استفاده از  قدارم نیا کردیکه ادعا م یفرانسو

بود، سپس  دیشک و ترد به آغشتهقرن  یمشاجره از ابتدا نیاوجود داشت.  یدرازمدت

در  نندواتیآن گرفته شود، مسکوت ماند. اقتصاددانان نم یدرباره یمیکه تصمنیبدون ا

 .رندیبگ میتصم یزیمورد چ

که  نندکیادعا م ــ کاردویکالوم و رمک ژهیبه وــ  یسیانگلاقتصاددانان  ،نیبنابرا

ش که ارز دیشود. توجه کنیم نییتع دیتول یهانهیتوسط هز زیچ کی یِارزش انتزاع

 ــ انگلس به نقل از یسییاصطالح انگل 5مبادلهقابل ارزش  با مبادله، نه ارزش ،یانتزاع

کامالً متفاوت است. چرا  یزیچ ،ندیگویها مکه آن، 6مبادلهدر   ، ارزشِراستاریو

 طیدر شرا یکسچیه ــ !دیگوش کن نیبه اــ  رایارزش است؟ ز اریمع دیتول یهانهیهز

 ینهیکمتر از هز یمتیرا به ق ءیش کی تواندیرقابت نم طیکنارگذاشتن شرابا و  یعاد

ما  ت،سین مبادلهدر  ارزشِ بر سر که بحث نجایدر ا ؟شدفرویم ایآ. آن بفروشد دیتول

طور هکه ب میرسیدوباره به تجارت م ،نیبنابرا م؟یبکن میتوانیچه کار م «وشفر»با 

ی یعن ،یکه در آن عامل اصل ی! تجارتیو چه تجارت؛ میخاص قرار است آن را کنار بگذار

 تجارت کی زیاکنون ن ،یارزش انتزاع کی در نظر گرفته نشود! اول ،رقابت طیشرا

 بدون اندیشه کی، جسمبدون  نسانا کیمثل  درستتجارت بدون رقابت، : یانتزاع

                                                      
۱. abstract or real value 

۲. exchange-value 
3. Say 

۴ .utility توان بنیانها تفاوت دارد. سودمندی را می، سودمندی مد نظر سه با مطلوبیت مورد نظر نئوکالسیک 

 ها دانست.ارزش ذهنی اتریشی

۵. exchangeable value 

6. value in exchange 
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 نیفکرکردن به ا ازتواند می گاه هیچاقتصاددان  ای. و آاندیشه دیتول یبرا وجود ذهنی

ه کوجود ندارد  ینیتضم چیشدن رقابت، هض کنارگذاشتهمحکه به ستدیاباز موضوع

 !ییتوربفروشد؟ چه هزا دیتول ینهیخود را فقط به هز یکاال ،دکنندهیتول

طور است که اقتصاددان همان زیکه همه چ میریبپذ یالحظه یبرا دیبگذار ،عالوهبه

 یرفمصیکامالً ب زیهنگفت چ یهانهیو با هز ادیبا زحمت ز یکس دی. فرض کندیگویم

را هم های تولیدش هزینه ارزشِ ایآ؛ ستیکس خواهان آن ن چیکه ه یزیبسازد، چ

آن را  خواهدیدلش م ی: چه کسستین طورنیکه قطعاً ا دیگویدارد؟ اقتصادان ما م

ه در کنار سه، بلک ستیبات یمنزجرکننده یتنها سودمندناگهان نهما به ،نیبخرد؟ بنابرا

ـ  ستین ریپذامکان یامر نی. چنمیدار زیرقابت را ن طیشرا، «ندیخر»با ، آن اددان اقتصـ

بال دنزحمت به باکه او  یزیتنها چانتزاع خود را حفظ کند. نه تواندینم یالحظه یبرا

در  زین ــ یسودمندــ  کندیبلکه آنچه که بدان حمله م ــ رقابتــ  حذف آن است

 د،یتول یهانهیآن توسط هز نییو تع یارزش انتزاعوجوداین، با. کندیهر لحظه رشد م

 .اندیالیفاً انتزاعات خصر

پس او  ــکه حق با اقتصاددان است  میتصور کن یالحظه یبرا گریبار د دیاما بگذار

 یهنگام بررس کند؟یم نییرا تع دیتول یهانهیهز ،چگونه بدون درنظرگرفتن رقابت

 نجایبر رقابت است و در ا یمبتن زین یبنددسته نیکه ا دید میخواه دیتول یهانهیهز

د خو یاثبات ادعاها از ناتوانتا چه اندازه  تصاددانکه اق شودیمشخص م گریار دب کی

 است.

 کی ی. سودمنددید میهمان انتزاع را خواه م،یسه رجوع کن ستیاگر به ژان بات

 کرد، و نییطور مطلق تعبه توانیاست که نم یزی، چاست یکاماًل ذهن یزیچ ءیش

باشد،  تزیدر آنت رکردنیسِمشغول که شخص  یکم تا زماناست که دست یزیمطمئناً چ

نسبت  دیبا یزندگ اتیضرور ه،ینظر نیاساس ا گرفت. بر یمیآن تصم یدرباره توانینم

 کیبه  دنیرس یداشته باشند. تنها راه ممکن برا یشتریلوکس ارزش ب یبه کاالها

 ء،یش کیکمتر  ای شتریب یدر مورد سودمند یکل ظاهراً و  ینیع شیوبکم میتصم

 زیچیهمان  قاًیدق نیرقابت؛ و اچیزی نیست مگر   ،یخصوص تیمالک یتحت سلطه

 لیدخ زین دیتول یهانهیهز را بپذیریم،کنار گذاشته شود. اما اگر رقابت  دیبااست که 
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آن  دیکمتر از آنچه که در تولبه بهایی یاجناس خود را   کسچیه رایز ،گرددیم

 ،ادتض نیا یسو کی زین نجایادر  ،نیفروخت. بنابرا کرده است، نخواهد یگذارهیسرما

 .شودیم گرید یوارد سو یرارادیغ صورتبه

شامل  ءیش کی. ارزش بتابانیم ی تاریکهزارتو نیرا به ا نوری میکن تالش دییایب

به شکلی ناموفق  میدیطور که دو همانــ دعوا خودسرانه  نیهر دو عامل است که طرف

. یبا سودمند دیتول یهانهیهز ی. ارزش عبارت است از رابطهنندکمیها را جدا آن ــ

شود  دیتول یزیچ دیاصالً با ایاست که آ نیادر مورد  یریگمیارزش، تصم کاربرد نیاول

. تنها ریخ ایکند  هیرا توج دیتول یهانهیهز تواندیم یسودمند نیا ایکه آنیا یعنینه؛  ای

مبادله صحبت کرد. اگر  یکاربرد ارزش برادر مورد  توانیاست که م نیپس از ا

 یاسهیمقاارزش  یکنندهنییبرابر باشد، عامل تعبا همدیگر  ءیدو ش دیتول یهانهیهز

 خواهد بود. یها سودمندآن

چه  ،مبنا جلوتر رود نیاز ا یمبادله است. اما اگر کس یعادالنه یمبنا تنها مبنا نیا

ه؟ پس معامل کی نیرف طرفنظر صِ رد؟یبگ میتصم ءیش یدر مورد سودمند دیبا یکس

 یهامستقل از طرفکه را  یعامل دیما با ایخواهد خورد.  بیفر نفر کی یادر هر مبادله

ر د م؟یریفرض بگ ست،یها آشکار نآن یدارد و برا ارقر ءیش یدر ذات سودمند معامله

خود را  نیقابل انجام است و هر کدام از طرف اجبارصورت، مبادله فقط با  نیا

آن  نییو تع شیءآن  یواقع یذات یسودمند انی. تناقض مندیبیم خوردهبیفر

 تیمالک یکنندگان، بدون الغامبادله یو آزاد یسودمند نییتع انیم ،یسودمند

 یبارهدر یبحث گریمسئله، د نیشدن امحض رفعو به ،ستیشدن نقابل رفع یخصوص

مفهوم ارزش  ینخواهد بود. سپس کاربرد عمل ــ گونه که اکنون وجود داردآنــ مبادله 

همان سپهر  نیخواهد شد، و ا دیدر مورد تول یریگمیمحدود به تصم یاندهیطور فزابه

 درخور آن است.

که مفهوم ارزش دو پاره گشته و هر  میدیدر حال حاضر چگونه است؟ د طیاما شرا

 یهاهنیهزکه  بر این است رضف. شودیکل نشان داده م کیعنوان دو پاره بهاین از  کی

 یِاند، خود ارزش هستند. در مورد سودمندکه از ابتدا با رقابت مخدوش شده دیتول

 یگرید ینوع سودمند چیحاضر ه الدر ح کهییازآنجاــ است  نیچن زین یتماماً ذهن
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ر هر دو د ستند،یخود با یپا یبر رو فیتعار نیتا ا میکه کمک کننیا یوجود ندارد. برا

ه است ک نیآن ا دادنِروشِ نشان نیو بهتر م؛یشواست به رقابت متوسل  یورد ضرورم

 یدهندهنشان د،یتول یهانهیبرخالف هز ،رقابت ،یسینظر اقتصاددانان انگل در مییبگو

 یرا در برابر سودمند دیتول یهانهیسه، هز ستیبات ژانکه یاست، درحال یسودمند

است؟  یدیتول یهانهیچه نوع هز ی وه نوع سودمندچ انگریب نی. اما ادهدیم قرار

 دیتول یهانهیهز و ثروتمندان دارد وهوسیبه شانس، مفد، و هو یآن بستگ یسودمند

 تقاضا و عرضه در نوسان است. لیبهردم یبا رابطهنیز آن 

 که درنیا: بنا شده است حقیقت کیو ارزش مبادله بر  یارزش واقع انیتفاوت م

واقع به ،یارزهم نیکه انیآن تفاوت دارد؛ ا 1ارزاصطالح همبا به زیچ کیتجارت، ارزش 

آن است و اگر اقتصاددان  متیق همان ،یارزاصطالح همبه نی. استین یارزهمیک 

 دیاو هنوز هم با ،. اماگرفتیکار مبه «مبادلهدر  ارزش» یاصطالح را برا نیصادق بود، ا

ت تجار یاخالقیبا ارزش گره خورده است، مبادا ب یونحبه متیادعا کند که ق ینوعبه

 دیولت یهانهیتوسط کنش متقابل هز متیقکه این همه،باایناز حد آشکار شود.  شیب

 یوصخص تیدر مورد مالک نیادیقانون بن کیو  حیکامالً صح ،شودیم نییو رقابت تع

پس اددان کشف شد و سبود که توسط اقتص یقانون نیاول یکامالً تجرب قانونِ نیا .است

که رقابت در  یدر زمان متیق یعنیخود را انتزاع کرد؛  «یارزش واقع»قانون  نیاز ا

. البته پس از آن، آنچه دهندیرا پوشش م گریکدیحالت تعادل است و تقاضا و عرضه 

 نامد،یم «یارزش واقع»است و اقتصاددان آن را  دیتول یهانهیهز ماندیم یباق

د اقتصاعلم در  زیهمه چ ،نیاست. بنابرا متیمشخص ق یصرفاً جنبه نیا کهیدرحال

ول و محص متیبه ق مت،یمنبع ق و یعامل اصلیعنی است. ارزش،  ستادهیا خود سر یرو

انتزاع است؛  یهجوهر یوارونگ نی. همانطور که مشهور است، اشودیخودش وابسته م

 .میهم مشاهده کرد 2که در مورد فوئرباخ

                                                      
۱. equivalent 

۲. Feuerbach 
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*** 

است:  شده لیکاال از سه عنصر تشک کی دیتول یهانهیاقتصاددانان، هز یهگفتبه

و  ه؛یو سود سرما هیسرما ه؛یمواد اول دیتول یبرا ازیمورد ن نیقطعه زمیعنی  ۱رانت

ه ک شودی. اما بالفاصله آشکار مدیساخت و تول یبرا ازیکار مورد ن یرویدستمزد ن

عبارت  هیکه سرما کنندیمتصاددانان خود اعتراف اق رایز اند،کسانیکار  یرویو ن هیسرما

 ،ینیو ع یعی: عنصر طبماندیم یفقط دو عنصر باق ،نی. بنابرا2«شدهذخیرهکار »است از 

امل ع ه،یاست و عالوه بر سرما هیکه شامل سرما ،یکار انسان، عنصر ذهن یرویو ن نیزم

اختراع،  یعنصر ذهن منظور من ؛است دهیشیندیآن ن یکه اقتصاددان درباره یسوم

 ای. اقتصاددان با اختراع چه کرده است؟ آکار محض است یکیزیفکر، در کنار عنصر ف

ها از آن کی چیه ایاست؟ آ امدهیدست نبهاز جانب او  یتالش چیتمام اختراعات بدون ه

 یها در محاسبهزحمت واردکردن آن دیاو داشته است؟ پس چرا با یبرا یانهیهز

ثروت هستند و  طیاو شرا یو کار برا هیسرما ن،یدهد؟ زمبرا به خود  دیولت یهانهیهز

 به علم ندارد. یندارد. او توجه اجیاحت یگرید زیاو به چ

، یهمفری  دیوی، برتوله  ییکلود لویخود را از  یایدارد که هدا یتیاو چه اهم یبرا

-کرده است  افتیرد رهیو غ 3، یجیمز  وات، یادموند  کارترایتشیبیل  فون وستوسیی

 نیچطور چن داندیسود رسانده است؟ او نم اندازهیب دشیکه به او و تول ییایهدا

نظم  کیفراتر از ارقام او است. اما در  یعلم یهاشرفتیرا محاسبه کند؛ پ ییزهایچ

 یهنعنصر ذ شود،یم افتیاست که در اقتصاددان  یمنافع میکه فراتر از تقس یعقالن

د در علم اقتصا دیتول یهانهیهز انیخود را در م گاهیاست و جا دیر تولمسلماً جزو عناص

 علم، پاداش یارتقا میکه بدان میشویقطعاً خوشحال م نجایخواهد کرد. و در ا دایپ زین

 مزیبخار ج دیگمانند  یدستاورد واحد علم کیکه  میدارد؛ بدان مراهبه ه زین یماد

                                                      
 است.همان مفهوم ریکاردویی آن  rent. در این متن منظور انگلس از ۱

۲. stored-up labour 

3 .Berthollet های نوین رنگرزی؛ دان فرانسوی و مبدع روششیمیDavy دان انگلیسی و مخترع اولین شیمی

مخترع  Cartwrightمخترع دیگ بخار؛  Wattدان آلمانی و پدر صنعت کود، شیمی Liebigای؛ المپ رشته

 انگلیسی دستگاه بافندگی خودکار.
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علم از  جیترو یبرا ایاز آنچه که دن شتریبوات در پنجاه سال اول پس از اختراعش 

 است. آوردهجهان سود به ارمغان  ی، براصرف کرده نشیآفر یابتدا

 یو انسان، که انسان از نظر جسم عتیطب: میدر کار دار دیما دو عنصر تول ن،یبنابرا

 .میبازگرد دشیتول یهانهیبه اقتصاددان و هز یمتوانیاکنون م. فعال است یو ذهن

*** 

عدًا که ب یاگزارهــ شود، فاقد ارزش است  یآنچه نتواند انحصار دیگویقتصاددان ما

 نیا هگاآن، «ندارد یمتیق چیه» مییکرد. اگر بگو میخواه یبررس یشتریبا دقت ب

مچون ه نیزرا  نینهفته، معتبر است. اگر زم یخصوص تیکه در مالک نظمی یگزاره برا

 که. ازآنجاکندیآن پرداخت نم یبرا رانتی سک چیه به دست آورد، یراحتهوا بتوان به

در هر مورد خاص محدود است،  نیقطعه زم کیوسعت مناسب  کهازآنجا ست،ین نیچن

 متیکه قنیا ای پردازد،یم رانت ،یانحصار نیزم یعنیمناسب،  نیزم نیا یشخص برا

 بیجع اریبس ن،یزم زشمنشأ ار یدرباره یروشنگر نی. پس از اکندیرا تقبل م دشیخر

 محصول انیعبارت است از تفاوت م نیزم رانت میاز اقتصاددان بشنو دیاست که با

که ارزش کشت محصول را  ینیزم نیو بدتر شودیپرداخت م رانتیآن  یکه برا ینیزم

طور هب کاردویبار توسط ر نیاول یاز رانت برا فیتعر نیهمانطور که مشهور است، ا دارد.

ا ر فرضشیپ نیدرواقع درست است اگر فرد ا فیتعر نی. اشده است حیکامل تشر

 بارهکیهمراه دارد، و رانت را به یدر تقاضا، واکنش فور یدیکه کاهش شد ردیبپذ

 حال،نیکند. باامیکشت خارج  ریکشت را از سطح ز ریسطح ز نیمقدار متناظر با بدتر

 علت رانت را پوشش ن،یبرااست. عالوه یناکاف نیو بنابرا ستین حیصح فیتعراین 

ی پتی است. سرهنگ دفاعرقابلیاستدالل هم غ نیا یبرا یحت نیو بنابرا دهدینم

آدام  فیتعر ف،یتعر نی، در مخالفت با اجنبش الغای قوانین ذرت، قهرمان 1تامپسون

 یرانت عبارت است از رابطه ،یو یگفتهکرد و آن را به اثبات رساند. به ایاح را تیاسم

 یهانیو مقدار محدود زم کنندیتالش م نیاستفاده از زم یکه برا یقابت کسانر انیم

                                                      
۱. Col. T. P. Thompson 
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فاوت ت ْحیتوض نیاما ا م،یهسترانت  أکم شاهد بازگشت به منشدست نجایموجود. در ا

 رقابت نْیشیپ حیطور که توضدرست همان رد،یگیخاک را در نظر نم یزیحاصلخدر 

 .شتگذایرا کنار م

 فیز تعرا یفقط بخش رونیو ازا میمواجه هیسوکی فیبا دو تعر گریما بار د ن،یبنابرا

 فیدو تعر نیا گریبار د دی. همچون مورد مفهوم ارزش، ما بامیدار راواحد  ءیش کیاز 

 یناشئله مسخود  نیکه از تکو میابیدست  یحیصح فیتا به تعر میکن قیرا با هم تلف

 یوربهره انیاست م یارابطه ْ. رانتردیگیها را در بر متمام جنبه نیو بنابرا شودیم

 توسط و کشت یعیطب یزیخود متشکل از حاصلخ ینوبه)که به یعیطب یجنبه ن،یزم

ن ممک رقابت. یعنی ،یانسان یاست( و جنبهــ  بهبود کار یکار برا یروینــ  انسان

توجه وحشت م باها تکان دهند؛ آن «فیتعر» نیا یاست اقتصاددانان سر خود را برا

 .ردیگیموضوع را در بر م نیتمام موارد مرتبط با ا ف،یتعر نیخواهند شد که ا

 را سرزنش کند. بازرگانندارد که بتواند  یزیچ دارنیزم

 :کندمی یدزد قیطر نیا ازاست. او  یمشغول دزد ن،یزم یسازیانحصار با او

 شیباعث افزا  تیجمع شییافزاکه چرانفع خود،  به تیجمع شیاز افزا یبرداربهره

 تیبه منبع مز نیزم لیتبد ؛شودیم اوارزش امالک  شیافزا جهیرقابت و در نت

از  یکامالً تصادف صورتبهکه  یتیمز-نبوده است  یکار خود و حاصلکه  ایشخصی

آوردن چنگبه تاًینها وخود،  نیزم دادناجارهاست. او به هنگام  شده او آنِ

همان راز ثروت  نیاست. ا یمشغول دزد ،شجرأستم  یکارِحاصل از  یدستاوردها

 بزرگ است. داراننیروزافزون زم

که هرکس  نیا یعنی-درآمد  کسب یبرا دارنیروش زم یکه درباره ییهاانگاره

 نکاشته باشدکه  ییدر جا نباید یکسهیچ ایکار خود را دارد،  یرویحق بر محصول ن

 یفهیوظ یسط ما بسط داده نشده است. اولتو م،یمطرح کرد یعنوان دزد، به-درو نکند

 اریز د،سازیمحروم م یرا از حق زندگ یهر نسل یدوم گذارد،یکودکان را کنار م هیتغذ

ها، هانگار نی. اکندیخود را آغاز م یزندگ بردیبه ارث م شیبا آنچه از نسل پ یهر نسل

 تیلکما دیبا ایاخت، س یرا عمل پیامدها دیبا ایاست.  یخصوص تیاز مالک یعواقب ناش

 کنار گذاشت. فرضشیپ کیعنوان را به یخصوص



 

 
 

 طرحی بر نقد اقتصاد سیاسی 361

 مشترک تیمالک یهیوجود حقوق اول یتصرف، خود با ادعا یاولیهدرواقع، عمل 

ناقض سمت تما را به یخصوص تیمالک م،یبه هر سو که رو کن ن،ی. بنابراشودیم هیتوج

 .دهدیسوق م

 نیاولو ما و تمام آن،  ییکه تنها دارا ینیزمــ  تصرف چیزی برایبه  نیزم لیتبد

 .بود تصرف چیزی برایشخص به  لیتبد یمرحله برا نیآخر ــ است شرط وجودمان

 بر تهتوانس یگانگیخودباز اخالقیِبیبه امروز فقط  تاکه  ای استاخالقیبی همان نیا

و  ،یکدتوسط تعداد ان نیزم یسازیانحصارــ  هیاول تیمالک . و سلبردیبگ یشیپ آن

 پایبه یحت یاخالقیدر بــ  هاستآن یکه شرط زندگ ینیاز زم هیجداکردن بق

 .رسدیهم نم نیمتعاقب زم یهاتصرف

 لیخود تقل قتیرانت به حق م،یرا رها کن یخصوص تیدوباره مالک نجایاگر در ا

 شآن نهفته است. ارز یشهیکه اساساً در ر شودیم لیتبد یمنطق یو به مفهوم ابدییم

ارزش که با  نی. اگرددیبرم نیو سپس به خود زم شدهعنوان رانت از آن جدا به نیزم

آن انجام گرفته است  یاز کار بر رو یبرابر زانیمکه  نیزم یمساو مقدار یِوربهره

 یهانهیاز هز یعنوان بخشارزش محصوالت به نییدرواقع هنگام تع شود،یم دهیسنج

ــ  با رقابت یوربهره یمانند رانت، عبارت است از رابطه و شودیدر نظر گرفته م دیتول

 پرداخت. میخود به آن خواه یکه در جا ،یواقعاما رقابت 

*** 

خود اقتصاددان  حاتیهستند؛ از توض یکیو کار در ابتدا  هیکه سرما میدید

 کار، بالفاصله دوباره به یجهیهمان نت ای ه،یسرما د،یتول ندیکه در فرآ میابییدرم

و کار بالفاصله  هیوحدت سرما نیو بنابرا شودیم لیکار تبد یو به ماده رشاخهیز

 را از هیاقتصاددان سرما ن،یاوجود. باشودیدو م نیمفروض ا یِالحظه ییِجدا نیگزیجا

 یگرید فیبا تعر کهآنبدون  ماند،یخود وفادار م یبندمیتقس نیابه  و کندیکار جدا م

 تیوحدت آن دو را به رسم دهد،یدست مبه« کار انباشته»ان عنوبه هیکه از سرما

 جز ستین یزیچ ،یخصوص تیاز مالک یو کار ناش هیسرما انیشکاف م .بشناسد

. و شودیم یاست و از آن ناش شدهمیتقس طیشرا نیکه مربوط به ا کار یدرون یدوگانگ



 ی رسول قنبریفریدریش انگلس ر ترجمه 362 

ــ  شودیم میتقس یو سود اصل هیبه سرما گریبار د هیسرما ک،یتفک نیپس از انجام ا

اگرچه در عمل، سود بالفاصله با  د؛یآیدست مبه دیتول ندیکه در فرآ هیسرما شیافزا

د خو ینوبهبه زیسود ن یدرواقع، حت .دیآیو با آن به حرکت درم شودیجمع م هیسرما

کاف ش نیبودن امعنای. در مورد بهره، بشودیم میمتناسب با آن تقس یبه سود و بهره

بودن وام با بهره، کسب درآمد بدون کار و صرفًا یراخالقیاست. غ دهیرس ید اعلبه ح

گنجانده شده است، اما  یخصوص تیدر مالک ترپیشدادن پول، اگرچه قرض سبببه

که  ،یداورشیبدون پ یعموم یتوسط آگاه شیها پاز حد واضح است، و مدت شیب

ها و شکاف نیشده است. تمام ا داده صیدرست است، تشخ یموارد نیمعموالً در چن

 میتقســ  ییجدا نیاوج ا یو کار، و نقطه هیسرما یاصل ییماهرانه، از جدا ماتیتقس

و  دتر،یکه هر روز شد یمیتقس د؛زیخیبرم ــ و کارگران دارانهیها به سرماانسان

 نیمز ییمانند جدا ییجدا نیا حال،نیباا .شودیم ترقیعم د،ید میطور که خواههمان

 و هیسرما ن،یکه زمنیناممکن است. ا ییجدا کی ،یینها لیو کار، در تحل هیاز سرما

 .ستینکردنی نییدارند، تع یمحصول خاص چه سهم کیکار هر کدام در  یروین

کند، زمین، مواد خام تولید می. ستندین سهیمقاقابل گریسه عامل با همد نیا یاندازه

کار  یرویو ن ،است رکا یرویو ن نیمتضمن زم ه،یاسرماما نه بدون سرمایه و کار. 

سه عنصر کامالً متفاوت است و  نی. عملکرد اهیو معموالً سرما نیزممتضمن  کمدست

ت به نوب یوقت ن،یشود. بنابرا یریگاستاندارد مشترک اندازه نیبا چهارم ستیقرار ن

جود و اییرد ذاتاستاندا چیه رسد،یموجود م طیسه عنصر در شرا انیمحصول م میتقس

ها ناست که با توجه به آ یاستاندارد اتفاق کیو  گانهیاستاندارد کامالً ب کی نیا ندارد؛

 حاصل رقابت است؛ سودِ یمعنا. رانت بهترهایقو یرقابت، حق مکارهشود: مشخص می

 درکه  ،دستمزد بهتوجه با فرد  گاهیو جا شود؛یم نییصرفاً توسط رقابت تع هیاز سرما

 .پرداخت میخواهدامه به آن ا

. رودیم نیاز ب یعیرطبیغ ماتیتقس نیتمام ا م،یرا کنار بگذار یخصوص تیاگر مالک

 زیچ چیبدون کار، و بدون حرکت ه هیسرما .رودیم نیسود و بهره از ب انیتفاوت م

 ابدییدارد کاهش م دیتول یهانهیهز نییدر تع هیکه سرما یسود به وزن تی. اهمستین

 یلبه وحدت اص هیکه سرما ایشیوهبه همان  ماند،یم یقبا هیسرما یسودْ ذات نیابراو بن

 .گرددیخود با کار بازم
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*** 

دان اقتصاد ــ یآزاد انسان تیفعال« منبع ثروت» د،یتول یعامل اصلــ  کار یروین

از کار جدا شده است،  ترشیپ هیطور که سرماهمان .کندیمواجه مرا با شکست سختی 

 عنوان دستمزد با: محصول کار بهشودمی میبار دوم تقس یخود برا ینوبهبه زیر نکا

خود طبق معمول توسط رقابت  ینوبهو به شدهجدا  آناز  شود،یرو مهکار روب یروین

ار سهم ک نییتع یبرا یاستاندارد مشخص چیه م،یدیهمانطور که دــ  شودیم نییتع

 زین یعیرطبیغ ییجدا نیا م،یرا کنار بگذار یخصوص تیوجود ندارد. اگر مالک دیدر تول

نیروی دستمزد  یت واقعیو اهم شودیم لی. کار به پاداش خودش تبدرودیم نیاز ب

 نییعت یکار برا تیاهم یعنیــ  شودیشده است، آشکار م گانهیب پیش از اینکه  ،کار

 .زیچ کی دیتول یهانهیهز

*** 

 زیهمه چ تیوجود داشته باشد، در نها یخصوص تیکه مالک یتا زمان میاشاهد بوده

رزندش ف نیترمحبوبــ اقتصاددان است  یاصل یبنددسته نی. اشودیبه رقابت ختم م

 ،خواهد داد شکه به شما نشان 1و مراقب سر مدوسا ــ کندینوازشش م وقفهیکه ب

 !دیباش

 یهیسو :بودمخالف  یهیبه دو سو دیتول میتقس ،یخصوص تیبالفصل مالک امدیپ

مرده و نابارور است، و  انسانْ خاک که بدون کاشت و داشتِ یعنی ،یو انسان یعیطب

که  میدید ن،یبراشرط آن یوجود  خاک است. عالوه نیکه اول یانسان تیفعالی  یسویه

دو  نیشده است، و چگونه ا میتقس هیماخود به کار و سر ینوبهبه یانسان تیچگونه فعال

 یجابه شیما از پ ،نیاند. بنابراقرار گرفته گریکدیمقابل  در یستیآنتاگونطور به هیسو

ضافه ا دیاکنون با م؛یبود گریها با همدآن یسه عنصر، شاهد مبارزه نیمتقابل ا تیحما

                                                      
۱ Medusaکه پوزئیدون، خدایای بسیار زیبا بوده است، اما پس از این، از اساطیر یونانی. مدوسا در ابتدا دوشیزه 

ترین موجود ممکن، یعنی شود و آتنا، او را به شکل کریهکند، موجب خشم آتنا میدریا، او را در معبد آتنا اغوا می

 کند.یل به مار مییک گورگن درآورده و موهای او را تبد
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ناصر ع نیاز ا کیشدن هر تکهظهورش باعث تکه یاز ابتدا یخصوص تیکه مالک میکن

در مقابل  ایهیسرما رد،یگیقرار م گرید یعهابل قطقدر م نیقطعه زم کی. شودیم

 تیکمال کهییازآنجا گر،یعبارت د. بهدیگر در مقابل کارگر یو کارگر ،ای دیگرهیسرما

 کهییازآنجا نیاوجودو با سازد،یم یرا در عزلت خام خود منزو یهر کس یخصوص

 رد،یگیقرار م دارنیدر مقابل زم دارنیزم ست،ا اشهیمشابه منافع همسا یمنافع هر کس

 ،سانکیمنافع  اختالفِ نیو کارگر در مقابل کارگر. در ا دار،هیدر مقابل سرما دارهیسرما

 دهیحد کمال رسسربه  یاوضاع بشر یاخالقیاست، ب یکسانی نیاز هم یناش قاًیکه دق

 همان رقابت است. ْکمال حدِسر نیاست؛ و ا

*** 

ود، ب هاستیلیجنگ مرکانت ادیحصار فراست. ان انحصار ،رقابتمقابل  ینقطه

 گریبار د ز،تیآنت نیکه ا افتیدر توانیم یراحت. بهبرالیشعار نبرد اقتصاددانان ل ْرقابت

 طلبیارجز انحص یلیتما تواندینم یاکنندهرقابت هیچاست.  یکامالً توخال تزیآنت کی

از  کوچکی. هر گروه دارنیزم خواه دارهیسرماخواه داشته باشد، خواه کارگر باشد، 

 ل،درمقاب و ش،خود یبراداشتن انحصار  اش چیزی نیست مگرخواستهکنندگان رقابت

بنا شده است و منافع  یمنافع شخص یرقابت بر مبنا .گرانید یبرا انحصار فقدان

، راه انحصار از رقابت کهآن . خالصهشودیم انحصار جادیخود موجب ا ینوبهبه یشخص

درواقع، انحصار خودْ . موج رقابت را مهار کند تواندیانحصار نم گر،یطرف د گذرد. ازیم

باال یبر  یهااعمال تعرفه ایواردات،  تیمثال، ممنوع یبرا .رقابت است جادیعامل ا

 مشابه تناقض قاًیدق زی. تناقض رقابت نشودیرقابت در قاچاق م جادیواردات ، موجب ا

باشد، اما به نفع  زیص است که مالک همه چهر شخ فعاست. به ن یخصوص تیمالک

 و یمنافع عموم ن،یبنابرا باشند. هاییاز دارا یمالک مقدار برابر کیهمه است که هر 

م است که هر کدا نی. تناقض رقابت ارندیگیقرار م گریکدیشدت در مقابل به یفرد

و  دننیبیم انیاز انحصار زهمه  ریناگز ،کهیدرحال خواهند،یجز انحصار نم یزیچ

 یعنیـ ـرقابت خود متضمن انحصار است  ن،یبراد. عالوهنببر نیآن را از ب دیبا نیبنابرا

ه ک یو تا زمان ،(شودیآشکار م گریبار د هابرالیل یاکاریر نجای)و در ا ییدارا رانحصا
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انحصار،  رایز، انحصار به همان اندازه موجه است تسلطوجود دارد،  هاییانحصار بر دارا

 یاملناک زِیانگبرتأسفچه اقدام  ن،یهست. بنابرا زین تیمالک، مدنشوجودآبه محضبه

ه ب ! و اگریانحصار اساس کاری نداشتن به درمقابل،کوچک، و  نحصاراتحمله به ا است

ه را ک یزیکه هر چ مییفزایاقتصاددان را ب یشدهگفته ترشیپ یموضوع، گزاره نیا

 نیچن یکه اجازه یزیچ هر نیبنابرا، و ساخت یانحصار توانیداشته باشد نم یارزش

بر  یما مبن یپس ادعا، شود قابتر یعرصه نیوارد ا تواندینم دهد،یرا نم یصارانح

  .دشویکامالً موجه م انجامدیبه انحصار م ریکه رقابت ناگزنیا

*** 

ش تال گریکدی به دنیرس یبرا شهیاست که تقاضا و عرضه هم نیقانون رقابت ا

 یاز هم جدا و به دو جبهه گری. دو طرف بار درسندوقت هم به هم نمی چیهو  کنندیم

را  که بتواند آننیبدون ا ،دنبال تقاضا استبه شهی. عرضه همشوندیم لیمخالف تبد

کوچک و هرگز با تقاضا  یلیخ ایبزرگ است  یلیخ ایطور کامل پوشش دهد. عرضه به

 ایکه عرضه  داندینم کسچی، هیبشر یانهناآگاه طِیشرا ایندر  رایز ،مطابقت ندارد

و در  دابییم شیافزا متیاز عرضه باشد، ق شتریچقدر است. اگر تقاضا بدقیقاً تقاضا 

ها متی  به بازار، قدیجد یمحض ورود یعرضه. بهشودیم کیتحر یعرضه تا حد جه،ینت

است  ریقدر چشمگآن هامتیط قاز تقاضا شود، سقو شتریب عرضه و اگر ،ابدییکاهش م

 کی ــ ابدییادامه م وقفهیب هیرو نیا ن،یبنابرا. شودیم کیتقاضا تحر گریکه بار د

انع که م یاز حد و تزلزل شیب کیتحر از یناش یِدائم رییتغ ــ ناسالم همواره تیوضع

سد. رهرگز به هدف خود ب کهنیا نبدو ،ینوسان دائم تیوضع ــ شودیم یشرفتیاز هر پ

 گرید یجا رودیاز دست م نجایمداوم خود، که در آن هر آنچه در ا لیقانون با تعد نیا

 یشکوه اصل نی. اشودیمحسوب م یامر عال کیاز نظر اقتصاددان  ،دیآیدست مبه

و  مکنم یو آن را در تمام کاربردها ند،یبب طور که بایدآنآن را  تواندیاو نم .اوست

 نیقوان از یکیقانون صرفاً  نیاست که ا یهیبد ،حالنی. بااردیگیدر نظر م اشرممکنیغ

انقالب  جادیا باعثاست که  یقانونهمان  نی. استین یاست و قانون ذهن عتیطب

تقاضا و عرضه، به  ینهیخود در زم یداشتندوست یهیاقتصاددان همراه با نظر .شودیم
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 را یتجار یهاو بحران« کرد دیلاز حد تو شیب توانیهرگز نم»کند که یشما ثابت م

 سططور متواکنون به زیو ما ن شوندیطور منظم ظاهر مدار بهکه همچون ستارگان دنباله

ش هایجوابعنوان مثالی برای ، بهمیکنمی تجربه را هاآنبار  کیهفت سال  تا پنج هر

نظم مانند طور مبه یتجار یهابحران نیا ،. در طول هشتاد سال گذشتهکندارائه می

و  یها با وقوع خود، بدبختو بحران-بزرگ در گذشته اتفاق افتاده است  یهاطاعون

طبقات  خیر: تادیوِبا  دیکن سهیاند )مقاکرده جادیها انسبت به طاعون یشتریب یاخالقیب

قانون را این  یتجار یهایآشفتگ نای البته(. ۲۱۱ ص ،۱۸3۵ لندن، ،1کارگر و متوسط

متفاوت از آنچه اقتصاددان انتظار دارد آن را به  یاما به روش، کندیم دییتأطور جامع به

رح مط یادوره یهاآشوب قیخود را از طر تواندیکه فقط م یقانون یما بقبوالند. درباره

 یاست که بر ناآگاه یعیقانون طب کی نیمطمئناً ا م؟یکنیکند، چه فکر م

کنندگان فمصر ازیکه ن دانستندیم دکنندگانیکنندگان بنا شده است. اگر تولمشارکت

 میانآن را  خواستندمیکنند، اگر  یرا سازمانده دیتول خواستندمیچقدر است، اگر 

 دِیگر تول. اشدیم ریپذناامکان ،آن به بحران شیکنند، نوسانات رقابت و گرا میخود تقس

 یهبدون آگا یپراکنده یهامعنوان اتنه بهو  انسان کیعنوان صورت آگاهانه بهخود را به

غلبه  دفاعرقابلیو غ یمصنوع یتزهایآنت نیبر تمام ا م،یادامه ده ،خود یاز گونه

 یناآگاهانه دیبه تول فکرانهیب یروشبا شانس و  دیکه به ام یاما مادام کرد. میخواه

اند همچنان پابرجا خواهند م یمدت طوالن یبرا یتجار یهابحران، میادامه ده یکنون

تعداد  ریزو ناگ شودیبدتر م نیشیاز بحران پ نیو بنابرا رتریفراگ، یدرپیپ ْو هر بحران

ز را که ا یاطبقه یندهیتعداد فزاو  سازد،یم ریکوچک را فق دارانِهیاز سرما یشتریب

 یروین یتوده یریطرز چشمگبه نیبنابرا دهد،یم شیافزا کنندیم یقِبَل کار خود زندگ

 تیاقتصاددانان ما( و در نها ی)مشکل اصل دهدیم شیشغل را افزا یجستجودر  کارِ

واب خحتی خود  یسفهکه اقتصاددانان هرگز در فل شودیم یاجتماع یانقالب کیباعث 

 .انددهیآن را هم ند

شده است، تجارت  جادیرقابت ا طیشرا یواسطهمانند آنچه به هامتیق ینوسان دائم

 ت؛سین ارزش بر سر بحث گری. دسازدیاخالق محروم م یایبقا نیراز آخ طور کاملبه را

                                                      
۱. Wade: History of the Middle and Working Classes 
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 به و شود قائلارزش  یبرا یادیز تیاهم خواهدیم رسدینظر مکه به نظامیهمان 

این ــ  کندیرا اعطا م خود آنِ از یتیموجود داشتنِ افتخارِ ،پول شکلِارزش در  انتزاعِ

و  برد،یم نیرا از ب زیهمه چ یش ذاتبا استفاده از رقابت، ارز که است همان نظامی

. دهدیم رییتغ گریکدی به نسبترا  زیهمه چ یِارزش یرابطه ،یصورت روزانه و ساعتبه

و  البا نی؟ در امانَدمی یباق یاخالق برای یعمل  یامکان ، مبادله گردابِ نیا یکجا

و  دیخر یحظهل نیتربه مطلوب زدنچنگدنبال به دیبا یرفتن مداوم، هر کس نییپا

کاشته که نَ ییجا دیبا یعنی، شود 1بازسفته کیتبدیل به  دیفروش باشد؛ هر کس با

 گرانید یبدبخت یبر رو دیبا ؛سازد یغن گرانید ینهیخود را به هز دیاست درو کند؛ با

ها فاجعه یرو شهیهم بازیک سفتهرا بزند.  اشنهاجازه دهد شانس در خا ای ،حساب کند

، ردبیبهره م یزیکه برداشت محصول بد باشد. او از هر چ یزمان ژهیوبه د،کنیحساب م

 ینقطه عالوه،به .  در زمان خود۱۸3۵دسامبر  ۱6ی ورکیوین یسوزمثال، آتش یبرا

به  ت،یبشر رشو در کنا خ،یکه تار ییدر بازار سهام است، جا یبازسفته ،یاخالقیاوج ب

 مچنین ه .شودیم لیباز تبدسفته یقمارباز ای یطمع حسابگر تیجلب رضا یبرا یابزار

 یو جمالت« از تو سپاسگزارم...  خداونداآه » کیبا « محترم»که تاجر صادق  دیاجازه نده

هام بازان بازار سسفته یاندازه بهدقیقاً او  .ستدیبورس با بازدست، باالتر از قمار نیاز ا

. مجبور است: رقابت او را کندیم یبازهها سفتآن یاندازه درست به زیبد است. او ن

ود ها را در خآن یاخالقیهمان ب یو یتجار تیفعال ،نیکند. بنابرایکار م نیمجبور به ا

 یتهسیکه شا ییایاست. در دن یورمصرف با بهره یرقابت، رابطه یرابطه قتیدارد. حق

 کهرا آنچه  دیعه باوجود نخواهد داشت. جام نیجز ابه یگریرقابت د چیبشر باشد، ه

دارد محاسبه کند و مطابق  اریکه در اخت یابزاراستفاده از با  نماید دیتول تواندیم

 دیتول دیبا رکه چقد کند نییکنندگان، تعبا انبوه مصرف یدیقدرت تول نیا یرابطه

 ایرا به تجمالت بدهد  دیتول یاجازه دیکاهش دهد، و تا چه حد با ای شیخود را افزا

 نیا یبارهدر یحیکه بتوانند قضاوت صحنیا یا محدود سازد. اما خوانندگان براآن ر

ند، داشته باش ،رودیجامعه انتظار م یعقالن تیکه از وضع یدیتوان تول شیو افزا هرابط

                                                      
۱. speculator 
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 یهانوشته نیو همچن ،یسیانگل یهاستیالیسوس یهاکنم تا نوشتهیها دعوت ماز آن

 را مرور کنند. 1هیفوریشارل  

ر و کا هیکار عل ه،یدر برابر سرما هیرقابت سرماــ   یرقابت ذهن ط،یشرا نیا تحت

ه تاکنون ک ی)مفهوم ابدییم لیانسان تقل عتیبر طب یمبتن یبه روح الگوبردار ــ رهیغ

منافع مخالف، محدود به  برتریپس از  وبه آن پرداخته شده است(،  هیفقط توسط فور

 اهد شد.آن خو یمناسب و منطق یحوزه

*** 

 یتابورا به تب دیتول ن،یزم هیعل نیکار، و زم هیکار عل ه،یسرما هیعل هیسرما یمبارزه

. دشویم وروریز دیتولتوسط فرایند  یو عقالن یعیآن، تمام روابط طب طیکه  کشاندیم

را  یگرید یهیسرمابا نرسد، تحمل رقابت  تیسطح فعال نیبه باالتر یاهیسرما چیاگر ه

 دتوانیندهد، نم شیخود را افزا یورطور مستمر بهرهبه ینیزمهد داشت. اگر قطعهنخوا

 اش،یکردن تمام انرژبدون صرف تواندینم یکارگر چیهمراه داشته باشد. هبه یسودآور

 بدون تواندیکه وارد مبارزه شده باشد، نم یکسر خود را در مقابل رقبا حفظ کند. ه

آن را تحمل  ،یانسان یواقع هدفاز هر  یپوشبدون چشمخود،  یحداکثر انرژصَرفِ 

 یقتاست. و گرید یاز سو یسست ریسو، ناگز کیاز حد از  شیب فشارِ نیا پیامد .کند

در ند، برابر باش باًیتقر دیتقاضا و عرضه، مصرف و تول ی، وقتباشدنوسانات رقابت کم 

وجود  مازاد دِیقدرت تول یحدبهکه در آن  میرسیم یابه مرحله الجرم ،دیتول یتوسعه

گرسنه ،یفراوان فرطمردم از  و ندارد یزندگ یبرا یزیبزرگ ملت چ یکه توده دارد

 یپوچ نیدر ا وار،وانهید تیموقع نیخود را در ا یدیمدت مد یانگستان برا .مانندیم

شود، همانطور که احتماالً  یشتریدچار نوسانات ب دیتول یقرار داده است. وقت یزندگ

ز حد ا شیب دیرونق و بحران، تول گاهوجود خواهد آمد، آنبه یتیوضع نیچن یجهیدر نت

 یحیوجود خواهد آمد. اقتصاددان هرگز نتوانسته است توضطور متناوب بهبه ،و رکود

 تیجمع یهی، نظراین وضعیت حیتوض یبرااقتصاددان . بیابد واروانهید تیوضع نیا یبرا

تر از تناقض یمعنیب یدرواقع حت؛ است یمعنیان اندازه ب، که به همرا اختراع کرد

                                                      
۱. Fourier 
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توانست یاو نم ،را نداشت قتیحق دنید ییتواناو فقر همزمان. اقتصاددان  تثرو

و به ا نظامصورت کل  نیدر ا رایز ،رقابت است یساده جهیتناقض نت نیکه ا ردیبپذ

 .شدمی لیتبد ای ناچیزذره

دارد  اریکه بشر در اخت یدیاست. قدرت تولما آسان  یموضوع برا نیا حیتوض

ا تخاک را  یوربهره توانیکار و علم م یروین ه،یاست. با استفاده از سرما حدوحصریب
به  دیاقتصاددانان و آمارشناسان توانمند )رجوع کن یگفته داد. به شیافزا تینهایب

 دتوانیم «تیرجمعپ» ریکب یایتانی(، بر۲و  ۱جلد اول، فصل  ،1سونیآل تیاصول جمع

معادل شش  یتیجمع یبرا یبرسد که محصول ذرت کاف ییظرف مدت ده سال به جا

کار با  یروین شود،یم روزیاز د شتریهر روز ب هیکند. سرما دیتول یکنون تیبرابر جمع

نسان ا تابع شتریرا ب عتیطب یروهایروز نو علم روزبه ابد،ییم شیافزا تیجمع شیافزا

 یزودکه آگاهانه و به نفع همه کنترل شد، به حدوحصریب یدیتول تیفظر نی. اکندیم

ار همان ک م،ی. اگر آن را به رقابت بسپاررساندیکار را به حداقل م یروینسهم انسانِی 

 ممکن کلش نیبه بهتر نیاز زم ی. بخشتزیبار در چارچوب آنت نیرا خواهد کرد، اما ا

مرغوب در  نیزم بیجر ونیلیم یســ  گریبخش د کهیدرحال ،رودیکشت م ریز

ش در گرد میعظ یبا سرعت هیاز سرما یمانده است. بخش زرعیلم ــ رلندیو ا سیانگل

ت شانزده ساع ایاز کارگران چهارده  یافتاده است. بخش رمقیکامالً ب گریبخش د ،است

 یگرسنگاند و از مانده رفعالیو غ کاریب گرید یبخش کهیدرحال کنند،یدر روز کار م

خوب است،  ْتجارت : امروزدنشویوازن خارج مت نیاز ا ،یبخش ای. و شوندیمتلف 

در  ییآسابا سرعت معجزه هیوجود دارد، همه مشغول کارند، سرما یریچشمگ یتقاضا

ز، رو ردا. فشوندیم یعاص ادیکارگران از کار ز شود،یشکوفا م یگردش است، کشاورز

 نیتمام قطعات زم ارزد،یاش نمبه تالش نیزمکشت  گری. دشودیرکود آغاز م

 یکارگران شغل ستد،یایت مکناگهان از حر هیسرما انیجر ماند،یم ینشده باقکشت

 .ردیگیمازاد قرار م تیثروت مازاد و جمع در وضعیتکار کشور  یرویندارند، و تمام ن

                                                      
۱. Alison: Principles of Population 



 ی رسول قنبریفریدریش انگلس ر ترجمه 370 

، صورت نیا ریدر غ ،ردیموضوع را بپذ نیا ریتفس یدرست تواندیاقتصاددان نم

خود را کنار بگذارد. او مجبور است که  یکل نظام رقابت دیهمانطور که گفته شد، او با

د. بشناس تیو ثروت مازاد را به رسم تیو مصرف، مازاد جمع دیتول تزیآنت یهودگیب

را  قتیحق نیا کهییازآنجاــ  سازگار کند گریکدیرا با  هیو نظر قتیکه حقنیا یبرا

 ابداع شد. تیجمع یهینظرکرد ــ انکار  یراحتبهتوان نمی

فشار  ۱بر ابزار معاش شهیهم تیباور است که جمع نیآموزه، بر ا نیمالتوس، مبتکر ا

که نیو ا ابد؛ییم شیبه همان نسبت افزا زین تیجمع د،یتول شیمحض افزاو به ورد،آیم

و  هایم بدبختتما یشهیاز ابزار معاش موجود، ر شیب ریبه تکث تیجمع یذات لیتما

رد: ب نیاز ب وهیآن ش ای نیها را به اآن دیباشد، با ادیز تیجمع یوقت زیرا ،است لیرذا

 گریاد، بار داتفاق افت نیا ی. اما وقترندیبم یاز گرسنگ ای ،با خشونت کشته شوند دیبا ای

 بالفاصله شروع به پرکردن مجدد تیجمع ریتکث گرِیکه عوامل د شودیم جادیا یشکاف

ر امر در ه نیعالوه، ا. بهشوندیاز نو شروع م یمیقد یهایو بدبخت کنندین شکاف مآ

 2دوهلنیوجود دارد. در ن ــ یبدو طیمتمدن، بلکه در شرا طیتنها در شرانهــ  یطیشرا

دم مربع، مر لیدر هر ما نفر کی یِ تیبا تراکم جمع  راستاریوــ  ایاسترال یمیینام قد

طور . بهاندعذابدر  تیانگلستان از مازاد جمع تیجمع یازهاند به زین رمتمدنیغ

 یحت نیکه زم میریبپذ دیبا م،ی  خود باشیهینظردر ی یدنبال سازگار خالصه، اگر به
 .بوده است تیمازاد جمع یآن وجود داشته، دارا یانسان بر رو کیفقط  وقتی

مار که مازاد به ش انددستانیته قاًیدق کهییاست که ازآنجا آن یخط فکر نیا یامدهایپ

 شانیارا بر یاز گرسنگ یکه مرگ ناشنیمگر ا ،انجام داد شانیبرا یکار دینبا ند،یآیم

 یبرا یگریراه نجات د چیکرد و ه شودینم یکه کار میو متقاعدشان کن میتر سازآسان

 نییکه نرخ زادوولد را تا حداقل مطلق پانیمگر ا ،ندارد وجود دستیته یکل طبقه

 ینهاد دولت کیکه نیاست، پس بهتر ا رممکنیغ یزیچ نیکه اگر چننیا ای. میآور

 جادیا ریکشتن بدون درد کودکان فق یکرده است برا شنهادیپ 3«مارکوس»مانند آنچه 

                                                      
۱. means of subsistence 

۲. New Holland 

3. Marcus 
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 کودک مینودو شودیداده م جازهکارگر ا یکه به موجب آن به هر خانواده از طبقه میکن

. پرداخت اعانه جرم محسوب شودیبدون درد کشته م یاضافداشته باشند، و هر کودک 

عنوان اعالم فقر به قت،ی. در حقکندیمازاد کمک م تیجمع شیبه افزا رایز شود،یم

انون با ق ترشیخواهد بود، همان که پ دیمف اریفقرا به زندان بس یهاخانه لیجرم و تبد

با  هینظر نیاً درست است که ااتفاق افتاده بود. مسلم سیدر انگل «برالیل» ۱یفقرا

است  یاهیرد»اما  ،کمال خدا و مخلوقاتش سازگار است یکتاب مقدس درباره یآموزه

 .«قیدر مقابل هم قراردادن کتاب مقدس و حقا یبرا فیضع

را  تیشرو ب عتیطب هیعل عیکفر شن نیا ن،یپست و ننگ یهینظر نیقرار است ا ایآ

ام سرانج نجایدنبال کنم؟ در ا شتریآن را ب یامدهایپ خواهمیم ایشرح دهم؟ آ شتریب

ها و است. تمام جنگ دهیحد خود رس نیاقتصاددان به باالتر یاخالقیکه ب میشاهد

که  است هینظر نی! و فقط استیچ هینظر نیبا ا سهیدر مقا ینظام انحصار هایوحشت

نجر به سقوط کل و سقوط آن م دهدیم لیتجارت آزاد را تشک برالینظام ل یشالوده

 تیفقر و جنا ،یثابت شود که رقابت عامل بدبخت نجایاگر در ا رایز ،شودیعمارت م نیا

 ت دفاع از آن را خواهد داشت؟أباز جر یاست، چه کس

 مالتوس را با واردکردن قدرت یهینظر انیعنوان شد، بن ترشیکه پ یدر اثر سونیآل

 یکه هر فرد بالغ حقیقت نیااستفاده از ا ب یو مخالفت با اصل مالتوس نیزم یوربهره

شر که بدون آن ب یتیواقعــ به لرزه درآورد  ،کند دیدارد تول ازیاز آنچه ن شیب تواندیم

نبود،  نیوجود داشته باشد؛ اگر چن توانستینم یحت قعشود، و دروا ریتکث توانستینم

به اصل موضوع  نسویکنند؟ اما آل یزندگ توانندیرشد م نیچگونه کودکان در سن

بات اث یدرست. او بهرسدیمالتوس م یجهیبه همان نت انیدر پا نیو بنابرا پردازدینم

 نقض کند که مالتوسرا  یقیحقا تواندیکه اصول مالتوس نادرست است، اما نم کندیم

 .را به اصول خود سوق داده است

 ردیبگ هدیناداین را  توانستینم ست،ینگریموضوع نم نیبه ا جانبهکیاگر مالتوس 

مازاد و مازاد  یهیطور مداوم با ثروت مازاد، سرماکار به یروین ای تیکه مازاد جمع

 دیاست که قدرت تول ادیز ییفقط در جا تیگره خورده است. جمع نیزم یهاییدارا
                                                      
۱. Poor Law 
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که  یاز زمان ،ستانانگل ژهیوبه ت،یرجمعهر کشور پ تیباشد. وضع ادیز اریدر کل بس

دند بو یقیحقا هانی. اسازدیمسئله را کامالً روشن م نیاب خود را نوشت، امالتوس کت

ها قطعاً به گرفتن آننظرو در گرفت،یها را در نظر مدر کل آن دیکه مالتوس با

 گرید قیبه حقا د،یرا برگز قتیحق کی. در عوض، او دیانجامیم حیصح یریگجهینت

رتکب ماو که  یدوم ی. خطادیخود رس واروانهید یریگجهیبه نت نینکرد و بنابرا یتوجه

بر  شهیهم تیجمع نیاشتباه گرفت. ا ۱بود که ابزار معاش را با یابزار  اشتغال نیشد ا

 ندتوانیکه م یبه تعداد افراد موجودکه تعداد افراد نیاــ   آورندیاشتغال فشار م ابزار

انون کار تاکنون توسط ق یروین دیطور خالصه، تولبه .دارد یشوند بستگکار گرفته به

قرار  یها و نوسانات ادوارهمواره در معرض بحران نیشده است و بنابرا نییرقابت تع

ابزار اشتغال،  ،اما .گذاری آن را داردمالتوس افتخار بنیاناست که  یقتیحق نیا. دارد

قدرت  شیاابزار اشتغال با افزاست که  یینها یجهی. فقط در نتستیمعادل ابزار معاش ن

 د،یقدرت تول اندکِ ولو شِیمحض افزابه. ابزار معاش ابندییم شیافزا هیو سرما نیماش

نظر مد «یتقاضا. »شودیم انیدر اقتصاد نما یدیتناقض جد نجای. در اابدییم شیافزا

ز است. ا یمصرف مصنوع کی یدر نظر و« مصرف» ست،ین یواقع یتقاضا تصاددان،اق

 یواقع یکنندهمصرف کیو  ی واقعیتقاضاکنندهیک  ین شخصنظر اقتصاددان، فقط آ

 قتیحق کی نی. اما اگر اکندارز ارائه هم کی کند،یم افتیاست که در قبال آنچه در

 و د،کنیم دیمصرف کند تول تواندیاز آنچه که خودش م شیب یکه هر فرد بالغ باشد

 یازدهب شود،یم نهیها هزآن یکه برا یاهیهستند که بابت سرما یکودکان مانند درختان

فرض شود که هر  دیپس باــ  نه؟ اند،قتیمطمئناً حق هانیو اــ  دهندیکالن پس م

 اریبس دیاب عهجام نیخود را داشته باشد و بنابرا ازیاز ن شیب دیتول ییتوانا دیکارگر با

 یانوادهخبایست میاو فراهم سازد؛  یدارد برا ازیخوشحال شود که هر آنچه را که ن

اقتصاددان با نگاه خام خود،  نیاما ا اجتماع دانست. یمقبول برا یاهیرا هد تیپرجمع

 .شناسدینم ،شودیپرداخت م یرا که به و یآماده و ملموسجز پول نقد ِ یگریارز دهم

نند درست ما زین قیحقا نیترافتاده است که برجسته ریخود گ یتزهایاو چنان در آنت

 .کندیجلوه م تیاهمیب شیل، برااصو نیتریعلم

                                                      
۱. means of employment 
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که در حال  یمنافع قی. با تلفمیبریم نیو با فرارفتن از آن از ب یسادگما تناقض را به

و ثروت مازاد  یک سومازاد در  تیجمع انیقرار دارند، تضاد م گریکدیحاضر در مقابل 

معجزات از تمام  زتری)سحرآم زیسحرآم قتیحق نیو ا ،رودیم نیاز ب سوی دیگردر 

لف ت یثروت و وفور محض از گرسنگ با وجودمجبور است  یملت( که در کل انیتمام اد

 ،انسان را ندارد هیقدرت تغذ نیکه زم زیآمجنون یادعا نیو ا ،دگردیم دیناپد شود،

ـ است  یحیادعا، ستون اقتصاد مس نی. اشودیمحو م  یحیکه اقتصاد ما اساساً مسنیو اـ

 بهکار را  نیواقع او در ،ماثبات کن یبندهدستاز هر گزاره، از هر  توانستمیاست را م

 ینید ییِگراجزم یِاقتصاد انیمالتوس فقط ب یهیخود انجام خواهم داد. نظر وقت

و همراه  نیاز هر دو است. در مورد د یو فساد ناش عتیروح و طب انیتناقض م یدرباره

امل ک یپوچ بیترتنیهمکه به دوارمیمبرطرف شد و ا شیها پتناقض مدت نای ن،یبا د

از ا ر یدفاع چیمن ه ن،یبراعالوه نشان داده باشم. زیر اقتصاد نهتناقض را در سپ نیا

 توانندیچگونه مردم م تشریح کند میبرانتواند مالتوس که بر اساس اصول خود  یهینظر

زد، مجاز هماهنگ سا قتیرا با عقل و حق نیو ا رندیبم یدر وفور محض از گرسنگ

 .دانمینم

گذار بوده است که  یبرا یضرور یمرحله کی ناًیقیمالتوس  یهینظر حال،نیدرع

به  علم اقتصاد، توجه ما یطور کلو به هینظر نیلطف اجلوتر برد. به میگام عظ کیما را 

 یراب ،یاقتصاد سأی نیو بشر جلب شده است و پس از غلبه بر ا نیزم دیقدرت تول

ت استدالال نی. ما قدرتمندترمیاشده منیا تیجمع شیبه ترس از افزانسبت  شهیهم

ر حق اگ یحت رایز ،میکشیم رونیب هینظر نیرا از ا یاجتماع دگرگونی یبرا یاقتصاد

 یدگرگون نیا فقط چرا که .شدیبالفاصله انجام م دیبا یدگرگون نیکامالً با مالتوس بود، ا

 ،را ریتکث یزهیرغ یاخالق تیمحدودتواند کند میفراهم می هاتوده ی که برایآموزش و

عنوان  تیجمع شیافزا یدرمان برا نیترو آسان نیعنوان مؤثرترکه خود مالتوس به

 یعنی ت،یسقوط بشر نیترقیعم ه،ینظر نیا یواسطه. ما بهازدسممکن  کند،یم

ه است که چگونامر به ما نشان داده  نی. امیرقابت را شناخت طیها به شراآن یوابستگ

و  دیکرده است که تول لیتبد ییانسان را به کاال ْیخصوص تیمالک ،نمونه نیدر آخر

عام لانسان را قت هاونیلیدارد؛ چگونه نظام رقابت م یتنها به تقاضا بستگ اشینابود
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آن خود چشمِ بهکه  ییزهایچ نیاتمام . دهدیعام خود ادامه مکرده و هر روز به قتل

 تیمالک یالغا قیطر از تیسقوط بشر یالغا یسورا به ما همه، و همه م،یادهیدرا  ها

 .دهدیرقابت و منافع متضاد سوق م ،یخصوص

 یاحتمال یرا از هر مبنا تیجمع ادیز شیاز افزا یکه ترس جهاننیا یبرا حال،نیباا

. میبازگرد تیو جمع دیقدرت تول انیم یبه رابطه گریبار د دیبگذار م،یمحروم ساز

 شودیم : گفتهدشویبر اساس آن بنا م نظامشکه کل  کندیم نییرا تع یمالتوس فرمول

آخر(؛ قدرت  یو ال 3۲+۱6+۸+۴+۲+۱) ابدییم شیافزا یبا تصاعد هندس تیجمع

واضح و  ها(. تفاوت6+۵+۴+3+۲+۱) ابدییم شیافزا یبا تصاعد حساب نیزم یدیتول

 نیزم یور؟ از کجا ثابت شده است که بهرهستهم ه حیصح ایاما آ ،است زیانگهراس

ار ک یروینخب!  بسیارمحدود است.  نیوسعت زم ابد؟ییم شیافزا یصورت تصاعدبه

 اگر فرض ی. حتابدییم شیافزا تیجمع شیبا افزا نیزم میزان نیمورد استفاده در ا

 شیافزا ارک یرویمتناسب با ن شهیکار هم یروین شیاز افزا یناش عملکردِ شیافزا میکن

د و نامحدو نآ شرفتیکه پنیز وجود دارد  ــ علمــ  یعنصر سوم حالنینکند، باا دایپ

محلی از اعراب  اقتصاددان یمسلماً هرگز برا، اما است تیکم برابر با سرعت جمعدست

قع، وادرــ نبوده است  یمیش ونیقرن مد نیدر ا یکه کشاورز ییهاشرفتیچه پ .ندارد

 کم به! اما علم هم دستگیبیستوس لیوو  یوید یسر همفر دو نفر: ونیفقط مد

 شیافزا نیشینسل پ یمتناسب با اندازه تی. جمعابدییم شیافزا تیجمع یاندازه

 کندیم رفتشیپ نیشینسل پ سطتو افتهیصیمتناسب با دانش تخص زیعلم ن ابد،ییم

 یزی. و چه چکندیم شرفتیپ یبا تصاعد هندس زین طیشرا نیتریدر عاد نیو بنابرا

در »که  یاست مادام هودهیمازاد ب تیاست؟ اما صحبت از جمع رممکنیعلم غ یبرا

 تیوجود داشته باشد تا تمام جمع کاریب یهانیزم یکاف یاندازه به یپیسیسیم یدره

 ی ؛ تا زمانراستاریو ــ ۵۴۸، همان، ص  سونییآ. آل« بتوانند به آنجا مهاجرت کنند ااروپ

ا استفاده سوم بکی نیا دیکه تول یکشت نباشد، و تا زمانقابل نیسوم زمکیاز  شیکه ب

 .ابدی شیزااف شتریشناخته شده است، بتواند تا شش برابر و ب ترشیکه پ ییاز بهبودها

*** 
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را در  نیزم تیکار را در برابر کار، مالک ه،یرا در برابر سرما هیسرما رقابتْ ن،یبنابرا

 گریعناصر را در برابر دو عنصر د نیاز ا کیهر  بیترتنیهمو به ن،یمز تیبرابر مالک

 یجهینت ینیبشیپ یبرا پس، .شودیم روزیاست پ تری. در مبارزه، آن که قودهدقرار می

 تیکه کار از مالکنی. اول امیقرار ده یکنندگان را مورد بررسرقابت قدرت دیمبارزه با

کار کند،  معاش خودن یمأت یبرا دیکارگر با رایزاست،  ترفیضع هیسرما ای نیزم

 یاز محل بهره دارهیو سرما با درآمد رانت خود تواندیم نیصاحب زم کهیدرحال

به  لیکه تبد نیزم تیمالک ایخود  یهیسرما از ازیدر صورت ن ایو  اش،هیسرما

 نیترمشخصفقط  ،کهنیا جهی. نتمعاش خود را تأمین کند کرده است اشهیسرما

محصول  یبخش عمده کهیدرحال ،رسدیکار م یرویابزار محض معاش، به ن حتاج،یما

ان کارگر تریکارگر قو ن،یافزون بر ا .شودیم میتقس نیزم تیو مالک هیسرما انیم

تر بزرگ یهیطور که سرمادرست همان کند،یرا از دور رقابت حذف م ترفیضع

تر را از دور رقابت خارج کوچک تیمالک نْیزم ترِرگبز تیتر را، و مالککوچک یهیسرما

 زرگانو با دکنندهیکه تول ییایشده است. مزا دییأتنیز در عمل  یریگجهینت نی. اکندیم

ب بزرگ نسبت به صاح دارنیتر و زمو بازرگان کوچک دکنندهیتر نسبت به تولبزرگ

 طیدر حال حاضر تحت شرا ،کهنیا جهیاست. نت انیدارند، کامالً ع نیزم بیجر کی

زرگ، ب یهانیزم تیبزرگ و مالک یهیسرما ؛است  روزییپ تریمطابق با قانون قو ،یعاد

. در تیتمرکز مالک یعنیــ  بلعندیکوچک را م نیزم تیکوچک و مالک یهیسرما

 .رودیم شیپ ترعیسر اریتمرکز بس نیا ،یو کشاورز یتجار یهابحران

خش ب رایز د،نکنیاز امالک کوچک رشد م ترعیسر اریبس امالک بزرگ ،یطور کلبه

 نی. اشودیکسر م هاملک از آن یهانهیعنوان هزبه هااز درآمد آن یکوچکتر اریبس

دق ص گرید یهاتیو تمام مالک یخصوص تیدر مالک ،یخصوص تیتمرکز مالک قانونِ

آنجا که جهان به  شوند، تا دیاپدن یاندهیطور فزابه دی. طبقات متوسط باکندیم

یچ هشود.  میمزرعه تقس ریبزرگ و کارگران فق داراننیبه زم دستان،یو ته ونرهایلیم

 نیارد: اند یادهیفا هیسرما یاحتمال ماتیتقس ن،یزم تیمالک ماتیتقس ن،یقوان یک از

 طیدر شرا لامک یدگرگون کیوقوع که با نیو خواهد افتاد، مگر ا فتدیاتفاق ب دیبا جهینت

 رو شود.هروب یخصوص تیمالک یو الغا ،ادغام منافع متضاد ،یجتماعا
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م کاست ناممکن. انحصار دست یزیاقتصاددانان عصر ما، چ یدواژهیرقابت آزاد، کل

واقع اگر به یمحافظت کند، حت یکننده در برابر کالهبرداراز مصرف خواستیم

 یکالهبردار یا را به روانحصار دره یالغا حال،نیکند. باا یکار نینتوانست چن

 چیه رایدارد، ز در چنته یحلیمشکل  تقلب راه یرقابت برا دییگوی. شما مدیشاگیم

 یدر مورد هر مصنوع دیبدان معناست که همه با نی. اما اخردنمیمصنوعات بد را  یکس

یمشخص  ضرورت انحصار ،رونیاست. ازا ممکننا یزیچ نیمتخصص باشند، و چن

 رهیو غ های. داروسازکنندیاز مصنوعات آن را آشکار م یاریواقع بسه، که بشود می

 زایاز همه به انحصار ن شیب ــ پولــ مصنوع  نیترانحصار باشند. و مهم یدارا دیبا

 یب، است هنبود یانحصار تِیوضعدر   پول یعنیی در گردش یواسطه نیاهرگاه . دارد

در  د،یوِ  دکتر ژهیوبه ،یسیو اقتصاددانان انگلشده است؛ ایجاد  یبحران تجار برو برگرد 

 در برابر پول یتیگونه حماچی. اما انحصار هرندیپذیمورد خاص ضرورت انحصار را م نیا

 کیموضع خود را در هر دو طرف مسئله مشخص کرد:  توانی. مکندینم جادیا یتقلب

رقابت  جادیوجب ا. انحصار ممسئله است گرِید یسو یِهمان دشوارمسئله دارای طرف 

 دیهر دو با ،نیانحصار. بنابرا جادیخود موجب ا ینوبهبه زیو رقابت آزاد ن شودیآزاد م

 شود،یها مآن جادیکه موجب ا یاصلآن  تفوق قیاز طر دیمشکالت با نیکنند و ا وطسق

 برطرف شود.

*** 

ر اکنون را که بشای هیما رخنه کرده و اسارت دوسو یرقابت در تمام روابط زندگ

ت که اس یبزرگ یزهیکرده است. رقابت همان انگ لیتکم ند،یبیمگرفتار خود را در آن 

 یمنظیب مییبهتر بگو ای ،یشدن نظم اجتماعشدن و پژمردهریبارها و بارها در جهت پ

نظم را  نیزوال ابهاز قدرت رو یبخش د،یجد یاما با هر تقال ،کندیعمل م ،یاجتماع

 شرفتیپ ،بیترتنیهمبه راند؛یبشر حکم م یعدد شرفتی. رقابت بر پبردیم نیاز ب زین

داشته باشد،  یاطالعات میکه از آمار جرا یهر کس .کندیکنترل م زیخود را ن یاخالق

لل عنیز از و  کندیم شرفتیپ میجرا همراه باکه هر سال  یخاص مقرراتاز  دیقاعدتًا با

 یاباشد. گسترش نظام کارخانه دهید بیآس ،دشویخاص م میجرا جادیباعث ا ی کهخاص
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 ییجنا یهاها، پروندهتعداد بازداشت همراه است. تیجرم و جنا شیدر همه جا با افزا

 کیدر  ایشهر بزرگ  کیدر  ره،یو غ هایدزدها، دلهها، سرقتدرواقع تعداد قتلــ 

اغلب  همانطور که ؛شود ینیبشیپ قابل قبولیتواند سال به سال با دقت یم ــ منطقه

نترل توسط رقابت ک زیکه جرم ن کندیقاعده ثابت م نیبوده است. ا نیدر انگلستان چن

 نیمتناظر تأم یعرضهتقاضا با  نیکه ا کندیم جادیجرم را ا یتقاضاجامعه و  شود،یم

  نییاز مجرم یتعداد مشخص اعدامِ ای دیها، تبعشکاف حاصل از بازداشت .شودیم

با  بارهکیبه یتیگونه که هر شکاف جمعهمان شود،یبرطرف م نیریوسط سابالفاصله ت

طور که مردم بر ابزار اشتغال همان درست گر،ید انیبهب شود؛یواردان پر مورود تازه

که مجازات نی. ادهدیرا تحت فشار قرار م ۱ابزار مجازات زیم نایجر نیا آورند،یفشار م

به  یگرید یندازه عادالنه است را جدا از هر مالحظهتا چه ا طیشرا نیمجرمان در ا

 یدادن گسترهدنبال نشانمن صرفاً به نجای. در اکنمیقضاوت خوانندگان خود واگذار م

 سقوطچه  یخصوص تینشان دهم که مالک خواهمیهستم و م یرقابت در سپهر اخالق

 انسان به ارمغان آورده است. یرا برا یقیعم

*** 

نسبت  یگرید یژهیو تیکار، دو عنصر اول از مز هیعل نیو زم هیسرما یدر مبارزه

 تیکارگر هدا هیعل زیعلم ن ،یفعل طیعلم؛ چرا که در شرا یهمدست: به کار برخوردارند

وده کار ب یرویاز کمبود ن یناش یکیتمام اختراعات مکان باًیمثال، تقر ی. براشودیم

یریچارد  و  3کرامپتونیساموئل   ،2وزی  هارگرمزییج یزنبهپن آالتنیماش ژهیواست، به

که  شده یاختراع داشته،کار وجود  یروین یبرا یدیشد یتقاضا هرگاه. 4تیآرکرا

 یتقاضا برا واسطه، نیبدو  داده شیافزا یریچشمگ زانیکار را به م یروین یِوربهره

نمود  ،اکنونت ۱۷۷۰انگلستان از سال  یخچهی. تاراست افتهی کاهش یکار انسان یروین

                                                      
۱. means of punishment 
۲. Hargreaves 

3. Crompton 

۴. Arkwright 
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ودکار خ نیماش یعنی ،یسیراختراع بزرگ در پنبه نیموضوع بوده است. آخر نیا داریپا

ار اختراع، ک نیدستمزد بود. ا شیکار و افزا یروین یاز تقاضا یصرفاً ناش ،یسندگیر

از کارگران  یمیرا به نصف کاهش داد؛ ن یدست کارِ ب،یترتنیرا دو برابر کرد و بد ینیماش

 یشه؛ نقرساندرا به نصف  گریدستمزد کارگران د بیترتنیکرد و بد کاریار برا از ک

 را که کار هنوز باقیمانده قدرت اندکو  دیصاحبان کارخانه را در هم کوب هیکارگران عل

 یهفلسف ور،یبه دکتر  دی)رجوع کن برد نیداشت از ب هیسرما هیدر نبرد نابرابر عل

 یبرا تیدر نها آالتنیماش نیا دیگویم انقتصاددا ،حالنی(. باا۲، جلد ۱داتیتول

 یابر یو بزرگتر دیبازار جد جهیتر و در نترا ارزان دی، چرا که تولاندکارگران مطلوب

شده را دوباره به استخدام خود کاریو سرانجام کارگران ب د،نکنیم جادیمحصوالت ا

 یروین دیش کرده است که تولاقتصاددان فرامو نیا ایبله، درست است. اما آ .دنآوریدرم

 آوردیبر ابزار اشتغال فشار م شهیکار هم یرویکه ن شود؛یکار توسط رقابت مشخص م

نتظار کار در ا یکنندگان برامازاد رقابت شوند،یم یاتیعمل ایمزا نیا یوقت ن،یو بنابرا

ــ آن  بیمعا کهیدرحال دهد؛یجلوه نم شیب یرا توهم ایامز نیا نیهاست و بنابراآن

وهم تــ  گرید یمیاز کارگران و سقوط دستمزد ن یمیابزار معاش از ن یگرفتن ناگهان

 ستین استیاختراعات هرگز ا شرفتیاقتصاددان فراموش کرده است که پ نیا ایآ ست؟ین

 میکرده است که با تقس وشاو فرام ایآ سازند؟یم ابدیخود را  بْ یمعا نیا ،نیو بنابرا

است، کارگر فقط در  افتهیتوسعه  ایگستردهحد  نیتمدن تا چن یواسطهکار که به

 یدستگاه خاص و برا نیکند که بتواند در ا نیمأمعاش خود را ت تواندیم یصورت

 دیدج یکارشدن به شغل و مشغول رییکه تغ رد؛یخاص مورد استفاده قرار گ یاتیعمل

 است؟ رممکنیغ باًیکارگر بزرگسال تقر یبرا

ــ  یگریمعطوف کنم، به موضوع د آالتنیماش راتیه خود را به تأثاگر بخواهم توج

 نجای، و من در استیموضوع مربوط ن این به ماًیکه مستق پردازمیم ــ یانظام کارخانه

 یزودهب دوارمیام ن،یبرامسئله دارم و نه زمانش را. عالوه نیپرداختن به ا یبرا یلینه تما

هم و شرح د لیتفصنظام را به نیا یرانهیحق یقاخالیات بیدست دهد تا جزئ یفرصت

                                                      
۱. Dr. Ure, Philosophy of Manufactures 
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 ایهمالحظ چیه یب شود،یم انیتمام نما یشرمیبا ب نجایاقتصاددان را که در ا یاکاریر

 نشان دهم.

 

 پیوند با متن اصلی:
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/df-

jahrbucher/outlines.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/df-jahrbucher/outlines.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/df-jahrbucher/outlines.htm
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 3عصـــران مـــارکس و انگلـــس گـــاهی آن دو را بـــرادران دیوســـکورِسهم

تحســینی مظهــر دوســتی قابل تنهاییبــه ســرمایهالنی نامیدنــد. سرگذشــت طــومی

 داد.است که مارکس و انگلس را به یکدیگر پیوند می

ی نســبتاً کوتــاه، بــه مــدت چنــد دهــه، ، بــا چنــد وقفــه۱۸۴3مــارکس از پــاییز 

ــه ــف مطالع ــود را وق ــامالً خ ــاً ک ــود؛ در تقریب ــی نم ــاد سیاس ــتماتیک اقتص ی سیس

ی کـارگر وضـعیت طبقـهانتشـار کتـاب  پـژوهش علمـی انگلـس، پـس از حـالی کـه
های دیگـــر را دربـــر و تـــا زمـــان مـــرگ مـــارکس، بیشـــتر زمینـــه در انگلســـتان

توجهی بـه دوسـت خـود در ها، کمـک قابـلگرفت. انگلس، در تمـامی ایـن سـالمی

ــرویج  ی تحقیقــات اقتصــادی و آمــاده ســازیزمینــه ــد. می ســرمایهو تبلیــغ و ت کن

لــف آن اســت. امــا بشــریت و علــم، هنگــامی کــه قبــل از هــر چیــز اثــر مؤ ســرمایه

درســتی ، مطــرح اســت، بهســرمایهی اقتصــادی مارکسیســم، کتــاب ی نظریــهمســأله

ــرام می ــه خــاطر مشــارکتش ادای احت ــز ب ــس نی ــه انگل ــام ب ــه ن ــام او را ب ــد و ن کنن

 زنند.مارکس پیوند می

کمـک زیـادی کـرد. او، بـیش از هـر کـس دیگـری سـرمایهانگلس بـه پیـدایش 

ــدهاز  ــرای آین ــر ب ــن اث ــش ای ــه نق ــارکس، متوج ــان م ــان و همرزم ــم، نزدیک ی عل

 سرنوشت جنبش جهانی کارگری و مبارزه برای کمونیسم شده بود.

ــاور باصــالحیت ــارکس داور و مش ــرای م ــهب ــس در زمین ــهتری از انگل ی ی نظری

ــتراک ــت. اش ــود نداش ــادی وج ــش اقتص ــان آن دو نق ــری می ــاهنگی فک نظر و هم

ــی در آماد ــههبزرگ ــازی و تهی ــرمایهی س ــه س ــرد. نام ــا ک ــارکس و نگاریایف های م

ی مســائل های خــود دربــارهطور مرتــب دیـدگاهدهــد کـه آنهــا بــهانگلـس نشــان می

اساســی کــه در ایــن کتــاب مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه انــد، را بــا یکــدیگر مبادلــه 

 کردند.می

ــه ــارکس، در ژانوی ــفیات۱۸۵۱ی م ــاره ، کش ــود درب ــخ ــت ارض ــا ی ران ی را ب

ی رانــت ارضــی . او نقــایص و کمبودهــای نظریــهگــذارد..انگلــس در میــان می

شـوند کـه دهـد. ایـن کمبودهـا و نقـایص باعـث میریکاردو را مورد انتقـاد قـرار می

 وری کشاورزی در تناقض قرار گیرد. ی ریکاردو با تاریخ و پیشرفت بهرهنظریه
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هش بـاروری خـاک اسـتوار اسـت. ی کـای ریکـاردو بـر ایـدهدانیم که نظریـهمی

ی جمعیـت را بنـا ی مبتـذل خـود دربـارهاین ایده به مـالتوس اجـازه داد تـا نظریـه

دهــد و انگلــس ای بــه انگلــس، اشــتباه ریکــاردو را نشــان میکنـد. مــارکس، در نامــه

گویـد کــه خـود او نیــز ادعاهــای کنـد. انگلــس مینظـر دوســت خـود را تصــدیق می

 ۴ار داده، اگــر چــه تــا عمــق مســأله پــیش نرفتــه اســت.ریکــاردو را مــورد شــک قــر

ــه می ــز مالحظ ــس نی ــهانگل ــاردو، در نظری ــه ریک ــد ک ــارهکن ــود درب ــت ی خ ی ران

کنــد کــه گیــرد. ریکــاردو تأکیــد میهای کشــاورزی را در نظــر نمیارضــی، پیشــرفت

ــرمایه ــود س ــت. گذاری در زمینس ــرو اس ــداوم روب ــاهش م ــا ک ــاورزی ب ــای کش ه

وری خـاک را تشـکیل را، کـه بنیـاد تئوریـک قـانون کـاهش بهـرهانگلس ایـن تزهـا 

ــا میمی ــد، خط ــد.دهن ــه دان ــا را، در مقال ــبالً آنه ــود او ق ــاد ی خ ــد اقتص ــرح نق ط
مــارکس بــه عمــق مســأله  طور ســطحی مــورد انتقــاد قــرار داده بــود.بــهسیاســی، 

ــیه می ــارکس توص ــه م ــه ب ــس در نام ــرد. انگل ــنگری ک ــت و روش ــه پرداخ ــد ک کن

و  ی انگلیسـی منتشـر کنـدر خـودش را هـر چـه سـریع تـر در یـک نشـریهنظنقطه

ــول می ــه او ق ــهب ــه ترجم ــد ک ــهده ــن مقال ــد ی ای ــده خواه ــر عه ــالی را ب ی احتم

  ۵گرفت.

ــه ــوم فوری ــارکس در س ــه۱۸۵۱ی م ــک نظری ــه کم ــول ی، ب ــردش پ  Laی گ

théorie de la Currency ـــی ـــب کمّ ـــای مکت ـــذال تزه ـــعف و ابت  ، ض

(ativeL’école quantitــرح می ــس ش ــرای انگل ــد.( را ب ــن  6ده ــب ای ــه موج ب

ــه ــه موازن ــا و در نتیج ــادرات و واردات کااله ــا، ص ــت کااله ــا، قیم ــاری و تزه ی تج

ــین می ــردش تعی ــول در گ ــدار پ ــا مق ــرخ ارز ب ــب بحرانن ــن مکت ــود. ای ــای ش ه

تنها دلیلـی نویسـد کـه نـهدهـد. مـارکس میاقتصادی را به گـردش پـول نسـبت می

ــن ن ــرای ای ــهب ــبگیریتیج ــس، جن ــر عک ــه، ب ــت بلک ــرده اس ــدا نک وجوش ها پی

ــهقیمت ــن نتیج ــا ای ــلت ها را رد میگیریه ــوانین آن خص ــول و ق ــردش پ ــد. گ کن

ــه نظــر مــارکس، یــک شــرط توســعه ــار، ب ــد. نظــام اعتب هــای ی بحرانجــانبی دارن

ی نابهنگــام دولــت یقین علــت آن نیسـت؛ اگرچــه مداخلــهاقتصـادی اســت، ولــی بــه

 تواند باعث تشدید بحران شود. م گردش پول میدر تنظی
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منـد شـد و مـارکس شـدیداً عالقه ۷«آخـرین کشـف اقتصـادی»بـه ایـن  انگلس

ــه او نوشــت:  ــه درهــم شکســتن پایــه»...کمــی بعــد ب های کــامالً صــحیح اســت و ب

  ۸«ی بی معنای گردش پول کمک خواهد کرد.نظریه

بازرگانـــــان و پرســـــد، ، از انگلـــــس می۱۸۵۱مـــــارس  3۱مـــــارکس، در 

های آنهــا را پوشــش داران انگلیســی چگونــه بخشــی از ســود را کــه هزینــهکارخانــه

ــک وام میدهــد محاســبه میمی ــا از بان ــد؛ آی ــا طــور دیگــری عمــل کنن ــد و ی گیرن

 ۹دهد.کنند؟ انگلس، چهار روز، بعد پاسخ مفصلی به او میمی

انگلـــس  ، ازســـرمایهی کـــار روی ، در بحبوحـــه۱۸6۵آوریـــل ۱۱مـــارکس در

شـود؟ مـن در ایـن بـاره مطلقـاً بـه ی بحـران پنبـه چـه گفتـه میدرباره»پرسد: می

ــاز دارم ــات نی ــزارش«. اطالع ــد، گ ــس، روز بع ــاره انگل ــلی درب ــن مفص ــد ای ی رون

بورژواهـا هـراس شـدید و تـرس بیمارگونـه ایجـاد کــرده بحـران، کـه در میـان خرده

  ۱۰کند.بود، و ویژگی آن ارسال می

تقابــل و ردوبــدل کــردن اطالعــات میــان مــارکس و انگلــس، ی ممشــاوره

هــا و نشــریات ی کتابها و تحــوالت اقتصــاد و دربــارهدرخصــوص آخــرین پیشــرفت

 گرفت. طور مداوم صورت میجدید اقتصادی، به

ــه ی ــر ده ــارکس، در اواخ ــه جمع۱۸۵۰م ــود ، ب ــدد خ ــات متع ــدی تحقیق بن

ــر ــت اث ــاه، نخســتین روای ــاره پرداخــت. او، در طــی ده م ــزرگ بعــدی خــود درب ی ب

ــوان دست ــروز تحــت عن ــ ۱۸۵۸های اقتصــادی نوشــتهاقتصــاد سیاســی ـ کــه ام ـ

نوشــته در ســال بخشــی از ایــن دست شــود ـ را تنظــیم کــرد.شــناخته می ۱۸۵۷

 منتشر شد.نقد اقتصاد سیاسی با عنوان  ۱۸۵۹

ــار قابل ــن ک ــد ای ــس شــاهد تول ــود. انگل ــف آن ب ــار مؤل توجــه و نخســتین همک

ـــار ـــدیم ـــس میکس نیازمن ـــه اطـــالع انگل ـــان هایش را ب رســـاند و او را در جری

هــای جدیــدی را داد. انگلــس کتابمحتــوی و طــرح کــار تحقیقــاتی خــود قــرار مــی

ــرد خــویش، می ــه ف ــا صــداقت علمــی منحصــر ب ــارکس، ب ــه م ــل از ک خواســت قب

ــته ــتادن دستنوش ــال فرس ــرای او ارس ــدا و ب ــد، پی ــه کن ــر مطالع ــه ناش ــود ب ی خ

 . کردمی
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ــغله ــاب مش ــار کت ــههایانتش ــدی را ب ــلهای جدی ــز  وجود آورد. قب ــر چی از ه

بایستی در مطبوعات پیرامـون کتـاب سروصـدا و موضـوع کتـاب تـا حـد ممکـن می

شــد. انگلــس ایــن کــار را بــر عهــده بــه تعــداد زیــادی از خواننــدگان شناســانده می

 گرفت.

یــل مــاه اوت، نقــد از چــاپ بیــرون آمــد و انگلــس، در اوا ۱۸۵۹کتــاب در ژوئــن 

مفصلی بـر آن نوشـت. او بـا تبحـر علمـی معمـول خـود، کـه بـا شـناخت عمیـق از 

موضــوع کتــاب همــراه بــود، بنیــاد تزهــایی را مــارکس در مقدمــه بیــان کــرده بــود، 

ی همـــه»شـــرح داد؛ تزهـــایی در خصـــوص درک ماتریالیســـتی تـــاریخ کـــه

تی تفکــر سیاســی را ی ســنرا رد و شــیوه ۱۱«های ســنتی و عرفــی از تــاریخبرداشــت

ــل می ــهکردنــد. جهــانباط ی شــرح منســجم قــوانین تولیــد و بینی جدیــد پای

 داری است.ی سرمایهمبادله

نقـد اقتصــاد انگلـس دیالکتیـک ماتریالیســتی را، کـه مـارکس بنــا گذاشـت و در 
ــت، روش تحقیــق علمــی توصــیف میسیاســی  ــر تجســم یاف ــری آن را ب ــد و برت کن

ــورژوا  دیالکتیــک انتزاعــی و ایــده آلیســتی هگــل و روش متــافیزیکی اقتصــاددانان ب

و هســت کــه توانســت از  ی او، مــارکس تنهــا کســی بــوددهــد. بــه گفتــهنشــان می

ــته ــی هس ــق هگل ــان درون منط ــود پنه ــل را در خ ــی هگ ــفیات واقع ــه کش ای را ک

ــا کنــار گذاشــتن  کــرده بــود، بیــرون بکشــد و موفــق گردیــد روش دیــالکتیکی را، ب

ــش ــعهآهای ایدهپوش ــحیح توس ــکل ص ــا ش ــتی آن، در تنه ــرار لیس ــه برق ی اندیش

 کند.

ــه ــار رابط ــتین ب ــرای نخس ــود، ب ــد خ ــس، در نق ــی و انگل ــان روش منطق ی می

ــان می ــادی را بی ــق اقتص ــاریخی در تحقی ــان میروش ت ــد و نش ــه روش کن ــد ک ده

ــن روش ــت. ای ــادی اس ــق اقتص ــرای تحقی ــب ب ــا روش مناس ــی تنه ــزی »منطق چی

ــاریخی،  ــاقی.نیســت جــز روش ت ــاریخی و حــوادث اتف ــب ت ــاری از قال ــا ع  ۱۲«منته

دهــد کــه چگونــه مــارکس بــه نحــو درخشــانی روش منطقــی و انگلــس توضــیح می

ــه ــل جنب ــه و تحلی ــرای تجزی ــاریخی را ب ــعه ت ــکل توس ــاال در ش ــف ک های مختل

ی آن مــورد اســتفاده قــرار داد. متــدی کــه خــود مــارکس آن را ایجــاد کــرده یافتــه
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توانسـت بـر مشـکالتی غلبـه کنـد کـه اقتصـاد سیاسـی بـورژوایی، بود و، با این کار، 

ــارهویژه آدام اســمیت در مطالعــهبــه ــر آنهــا چیــره ی خــود درب ی ارزش، نتوانســت ب

 شود. 

ـــه ۱۸۵۷ ــــ۱۸۵۸های اقتصـــادی مـــا در دستنوشـــته ویژه در مـــارکس، و ب

ی ههایی کــه انگلــس در اینجــا دربــارهایی نزدیــک بــه اندیشـهی آن، اندیشــهمقدمـه

 روش اقتصاد سیاسی مارکسیستی بسط داده است، می یابیم.

 

 سرمایهآماده سازی کتاب اول 

را سـریعاً آمـاده  نقـد اقتصـاد سیاسـیمارکس در ابتدا قصـد داشـت بخـش دوم 

ــان  ــا در جری ــد. ام ــرون بده ــش اول آن را بی ــار بخ ــس از انتش ــله پ ــد و بالفاص کن

را  سـرمایهه ایـن فکـر افتـاد کـه تحقیقات بعدی خود از این ایـده منصـرف شـد و بـ

 در چند جلد منتشر کند. 

ــام دوره ــق در تم ــس، طب ــود، انگل ــر نم ــن اث ــف ای ــود را وق ــارکس خ ــه م ای ک

ــا او در طرح معمــول، همــراه و پشــتیبان آن بود.مــارکس هــا و کشــفیات خــود را ب

گذاشــت. انگلــس، در گفتــار و در عمــل، نشــان داد کــه عالقــه دارد میــان می

او بـه مـارکس بـرای غلبـه بـر  ظـیم خـود را سـریعاً بـه پایـان برسـاندمارکس کار ع

ــارهکمــک می«مشــکالت روزمــره» داد، ی مســائل صــرفاً علمــی نظــر مــیکــرد، درب

ــار  ــت، فش ــه داش ــس تکی ــک انگل ــات تئوری ــه مطالع ــه ب ــارکس، ک ــه م ــتانه ب دوس

 را هر چه زودتر به سرانجام رساند.سرمایه آورد برای اینکه نگارش می

ــا هــم دستنوشــتهمــارکس  ــازخوانی میو انگلــس ب ــد. در ی کتــاب اول را ب کردن

ــوص  ــارکس در خص ــه م ــی ب ــنهادات مهم ــس پیش ــات، انگل ــحیح جزئی ــار تص کن

 های آن داد. ساختار اثر و متن برخی از فصل

در توضــیح »خواهــد کــه بــه او بگویــد ، از انگلــس می۱۸6۷ژوئــن 3مــارکس، در

ــا آوردن مثــال در ضــمیمه روشــن و عامــه  شــکل ارزش، دقیقــاً، چــه نکــاتی بایــد ب

شـد عـالوه بـر ایـن خـوب می»دهـد: ژوئـن پاسـخ می ۱6انگلـس روز  ۱3«فهم شوند.
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ــه اینجــا ی در بخــش  ــد آنچــه ک ــر در تأیی ــول» اگ ــاال و پ ــه«  ک ــالکتیکی ب طور دی

ــرده ــیم ک ــیتنظ ــاریخی م ــدرک ت ــو میای، م ــاریخی آوردی... ت ــق ت ــوانی از طری ت

بـرای فـرد عـامی اثبـات کنـی و نشـان دهـی کـه پـول  گیری پـول راضرورت شکل

ای و آن ایـن در چه روندی ایجاد شده اسـت. تـو یـک اشـتباه بـزرگ مرتکـب شـده

هـای انتزاعـی آنهـا است که برای ملمـوس کـردن و فهـم بیشـتر ایـن نتیجـه گیری

  ۱۴«ها و عناوین بیشتری تقسیم نکرده ای.را به زیر مجموعه

کـه توصـیه او را بـه کـار بسـته  دهـدس اطـالع میژوئن بـه انگلـ ۲۲مارکس در

ــش اول  ــت بخ ــول)»و در پیوس ــاال و پ ــه «( »ک ــتدالل را ک ــات اس ــک از نک ــر ی ه

قدمی به جلو است به بنـدها و غیـره تقسـیم کـرده و بـرای هـر یـک عنـوان خاصـی 

 ۱۵«برگزیده است.

ــاب  ــم کت ــیار مه ــن بس ــک رک ــمیمه، ی ــن ض ــه ای ــت ک ــده داش ــارکس عقی م

متـر پارچـه  ۲۰ی کـه معادلـه« امـر سـاده» دانان گذشـته از ایـن است؛زیرا اقتصـاد

ــاس...  ــت لب ــت» = یکدس ــول اس ــب پ ــام راز ترکی ــوی تم ــرده «۱6محت ــت ک ، غفل

ی او، در ایــن تحلیــل بودنــد. انگلــس نیــز بــر همــین نظــر بــود. اگــر چــه، بــه گفتــه

های ی کــاال و پــول، شــکل ارزش هنــوز بــه جمــع بنــدینســبتاً انتزاعــی از شــالوده

» شــود، امــا واقعیــت آن اســت کــه ی انقالبــی منتهــی نمیالفاصــله و بــی واســطهب

بـه عبـارت  ۱۷«ی شـکل ارزش بـدون شـک اسـاس سـازمان بـورژوازی اسـت.توسعه

ــول تمــامی تضــادهای اساســی شــیوه ــاال و پ ــر، ک ــد ســرمایهدیگ داری را در ی تولی

  خود نهفته دارند.

ی را بــه اهمیــت ویــژه ، توجــهســرمایهمــارکس، در پیشــگفتار کتــاب اول 

ی دیـالکتیکی کنـد و بـه خواننـدگانی کـه بـا اندیشـهپیوست مورد بحـث جلـب می

ــیه می ــد توص ــدانی ندارن ــنایی چن ــه آش ــه ب ــل، ک ــش اول فص ــه در بخ ــد ک نمای

ــه جــای آن قســمت ی تحــول شــکل ارزش میمطالعــه ــردازد، متوقــف نشــوند و ب پ

ــوم  ــکل ارزش)» س ــد. «( ش ــعی در این»را بخوانن ــا س ــا ج ــأله، ت ــت مس ــده اس ش

طور ســاده و آموزشــی توضــیح دهــد، بــهآنجــایی کــه یــک بحــث علمــی اجــازه می

ــود. ــت و در  ۱۸ «داده ش ــی اس ــیار راض ــس بس ــپتامبر  ۹انگل ــارکس  ۱۸6۷س ــه م ب
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گــویم. بــه ایــن بــرای قســمت ســوم، شــکل ارزش، بــه تــو تبریــک می»نویســد: می

بـرای مقدمـه بـه تـو  شکل، بـرای اذهـان مطلـع قابـل فهـم خواهـد بـود. همچنـین

  ۱۹«گویم.تبریک می

ـــار روی  ـــرمایه ک ـــیس ـــارکس وارد م ـــه م ـــادی ب ـــار زی ی آورد. او دورهفش

ــر میفوق ــواری را از س ــاده دش ــا الع ــد و ب ــرض»گذران ــزار درد و م ــت« ه وپنجه دس

ــرم می ــر و ن ــدانش و فق کــرد: بیمــاری خــودش و همســرش، بیمــاری و مــرگ فرزن

دوران تبعیــد لنــدن بودنــد. او چنــدین بــار گرســنگی، همراهــان دائمــی او در 

ها و دیگر وسـایل شخصـی خـود را گـرو گذاشـت و بیهـوده تـالش کـرد تـا از لباس

دادنــد، کمــک دریافــت کنــد. هایی کــه وام میهای بیمــه و از شــرکتشــرکت

ــبه ــه کس ــارکس ب ــه م ــرای او اخطاری ــاً ب ــاران دائم ــود و طلبک ــدهکار ب ــل ب ی مح

ــر اجارهفرســتادند. صــاحبخانه او می ــه اگ ــود ک ــرده ب ــد ک ــردازد، را تهدی ــه را نپ خان

هایشــان را بــه خیابــان خواهــد ریخــت. مــارکس بــا خطــر بــه زنــدان افتــادن اسباب

ــز و از  ــوار و تحقیرآمی ــاده دش ــوق الع ــعیت ق ــن وض ــه ازای ــود. او ک ــه ب ــن »مواج ای

کــه بــه انگلــس ی دیگــری نداشــت جــز ایندر عــذاب بــود، غالبــاً چــاره« هــاکابوس

 شد.او همواره شنیده می« زنگ اضطرار»ورد و روی آ

ــین می ــد: لن ــارکس، »نویس ــد؛ م ــر بودن ــار فق ــر فش ــانواده اش زی ــارکس و خ م

را  ســرمایهتوانســت ی انگلــس، نــه تنهــا نمیبــدون کمــک مــالی دائمــی و فداکارانــه

 ۲۰«سپرد.به پایان برساند، بلکه قطعاً زیر بار این فشار جان می

ــر مــ ــه بــه س ــس بــه آنچ ــت؛ موفقیتارکس میانگل ــد توجــه داش هــا و آم

ــت ــوب میشکس ــودش محس ــت خ ــت و شکس ــارکس را موفقی ــج و های م ــرد. رن ک

ــود. او در  ــادی او ب ــج و ش ــارکس، رن ــادی م ــین  ۱۸6۵اوت  ۷ش ــارکس چن ــه م ب

رود... روزی بسـیار خوشـحالم کـه کـار روی کتـاب بـا سـرعت پـیش مـی»گوید: می

ی چـاپ فرسـتاده شـود، حسـابی مسـت   بـراسـرمایهی یکتـاب اول که دستنوشـته

 ۲۱«کنیم.خواهم کرد؛ و اگر تـو فـردای آن روز بـه اینجـا بیـایی، بـا هـم مسـت مـی

ــس در  ــوامبر  ۱۱انگل ــارکس می ۱۸66ن ــه م ــد، ب ــه »نویس ــدم ک ــه فهمی ــی ک وقت

هایم دستنوشــته بــرای چــاپ فرســتاده شــده اســت، انگــار کــه کــوهی از روی شــانه

 ۲۲«برداشته شد.
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حق منتشــر شــد. مــارکس و انگلــس بــه۱۸6۷ســپتامبر۱۴در ســرمایهکتــاب اول 

ی ایـن کتـاب سـکوت خواهنـد کردنـد کـه محافـل علمـی بـورژوایی دربـارهفکر می

چنـین کـرده  نقـد اقتصـاد سیاسـی کرد؛ همان طـور کـه پـس از انتشـار چـاپ اول

 بودند. 

ــابراین می  ــل ازبن ــی قب ــس، حت ــارکس و انگل ــه م ــرد ک ــوان درک ک ــرون  ت بی

آمــدن کتــاب، اقــداماتی را بــه منظــور مقابلــه بــا بــایکوت دانشــمندان بــورژوا اتخــاذ 

نظر از نقطــه»عنوان نخســتین اقــدام، پیشــنهاد داد کــه کتــاب را کننــد. انگلــس، بــه

بهتـرین »مـورد حملـه قـرار دهـد.مارکس عقیـده داشـت کـه ایـن طـرح، «بورژوایی

 ۲3«ی جنگی ممکن است.حیله

خواهــد تــا کمپینــی را در مطبوعــات حــول شــان میسیاسی انگلــس از دوســتان

ــاریخ کتــاب مــارکس ســازمان دهنــد. او در نامــه ــه ت ــه کوگلمــان، ب ــر  ۱۲ای ب اکتب

ــان می۱۸6۷ ــه ، خاطرنش ــد ک ــارهمهم»کن ــتن درب ــخن گف ــر از س ــه ت ــه ک ی آنچ

نوشــته شــده و اینکــه چگونــه نوشــته شــده اســت، آن اســت کــه از کتــاب صــحبت 

ی موضــوع آن ئیلیس، روشــه و رو مجبــور شــوند دربــارهشــود و فوشــه، میخــا

ی نشـریات، سیاسـی و غیـره، هـر جـا کـه بتـوان، تـا اظهارنظر کننـد. بایـد در همـه

 مطلقـاً آنجا که ممکن باشـد، مقـاالت کوتـاه یـا بلنـد نوشـت. بایـد در اسـرع وقـت

مــانع از اعمــال سیاســت ســکوتی شــد کــه ایــن آقایــان تــالش دارنــد آن را اعمــال 

مطبوعــات »...نویســد: دوبــاره بــه کوگلمــان می۱۸6۷نــوامبر ۸او در  ۲۴.«کننــد

دهنــد و بــا ایــن حــال بســیار مهــم ادامــه می ســرمایهی آلمــان بــه ســکوت دربــاره

ــاره ــرد... الزم اســت کــه درب ی کتــاب صــحبت شــود و اســت کــه کــاری انجــام گی

همچنــان صــحبت شــود. و از آنجــایی کــه مــارکس، در ایــن قضــیه، آزادی حرکــت 

 ۲۵«ندارد و مثل یک دختر خجالتی است، ما باید این کار را انجام دهیم.

ی حزبــی یــک وظیفــهســرمایه انگلــس عقیــده داشــت کــه شناســاندن و تــرویج 

ــل همیشــه، در خــدمت حــزب هســتم.»نویســد، اساســی اســت. او می ــن، مث  ۲6«م

ی ی او، بـــرای نشـــریهنقـــد نوشـــت. مقالـــه ۹ســـرمایه انگـــس بـــر کتـــاب اول 
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Zukunft،  ــه، او وضــعیت ــدای مقال ــورژوایی داشــت. در ابت ــی ب ــل عین شــکل تحلی

ی اصـالح نظریـه»دهـد کـه در اسفناک اقتصاد سیاسـی رسـمی آلمـان را شـرح می

ی شــد. بــه نوشــتهو انکــار ریکــاردو خالصــه می ۲۷«هــای اقتصــادی باســتیاهماهنگی

ای واقعــه العــاده فقیــر و عقــیم،، در بســتری فوقســرمایهانگلــس، انتشــار کتــاب اول 

ــیج و دلگرم ــود. مه ــده ب ــی »کنن ــت علم ــا دق ــر ب ــن اث ــود در ای ــات موج تحقیق

ــخص میالعادهفوق ــان مش ــوندش ــه «. ش ــه را ب ــال »او توج ــالکتیکی مث ــاختار دی س

ی کــاال و پــول، بــه تبــدیل پــول بــه ســرمایه، بــه وارد ، بــه نظریــه«زدنــی کــل اثــر

ذاشــتن دقیــق میــان ی جدیــد یعنــی ارزش اضــافی، بــه تمــایز گکــردن یــک مقولــه

ارزش اضافی و سود )کاری که ریکـاردو نکـرده بـود( و بـه اثبـات ایـن امـر کـه ایـن 

کنـد. شـود، جلـب مینه کار، بلکه نیـروی کـار اسـت کـه در بـازار خریـدوفروش می

رویکرد تاریخی بر کـل کتـاب مـارکس حـاکم اسـت و ایـن امـر بـه نویسـنده اجـازه 

ــهمی ــه ب ــوانین اقتصــادی را ن ــه ق ــد ک ــان  ده ــایق جــاودانی، بلکــه چون ــوان حق عن

ــدی فرمول ــه»بن ــذرای جامع ــخص و گ ــاع مش ــتی در اوض ــرایط هس ــی  ۲۸«ش معرف

ــاره ــس از اش ــس، پ ــد. انگل ــارکس، در کن ــی م ــفیات اساس ــن کش ــه ای ــاه ب ای کوت

ــان می ــمی آلم ــاددانان رس ــوص اقتص ــد: خص ــه »نویس ــختی ک آرزو دارم درس س

اب سـنگین بیـدار و بـه آنهـا یـادآوری دهـد، ایشـان را از خـواین کتاب بـه آنهـا می

کندکــه اقتصــاد سیاســی یــک گــاو شــیرده نیســت، بلکــه علمــی اســت کــه ایجــاب 

 ۲۹«کند با جدیت و امساک مورد استفاده قرار گیرد.می

ــه ــرای نشــریهانگلــس، در مقال ــه ب فرســتد و می Gazette Rhénaneی ای ک

ــه ــت تحریری ــه آن را رد میهیئ ــدیی مجل ــیرت تص ــا بص ــد، ب ــه ق میکن ــد ک کن

ــیال ــی، دموکراتسوس ــرمایههای انقالب ــوان س ــه عن ــک »را ب ــدس تئوری ــاب مق کت

ای کــه اساســی تــرین اســتدالالت خــود را از آنجــا برمــی خــود، همچــون زراد خانــه

  ، خواهند پذیرفت.«3۰دارند

ـــوامبر ۲یکـــی از تفســـیرهای انگلـــس در  ـــورژوالیبرال ، در مجلـــه۱۸6۷ن ی ب

ــگ ) ــدر زایتون ــه Elberfelder Zeitungالبرفل ــارکس، ب ــید. م ــاپ رس ــه چ (، ب

ی نشـدهی انگلس، موفـق شـد ثابـت کنـد کـه سـرمایه، انباشـت کـار پرداختنوشته

بـه حـد کـافی، و بیشـتر از حـد کـافی، حـاوی »ی کـارگر اسـت. اثـر مـارکس طبقه
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 3۱«بــه شــکل کــامالً علمــی»ی آنهــا ، کــه همــه«اســتدالالت نــو و جســورانه اســت

 اند.ارائه شده

ــال ان ــس، در س ــه۱۸6۸گل ــاب اول ، خالص ــل اول کت ــار فص ــرمایهای از چه  س

ــن  ــدفی ای ــه ه ــا چ ــت او ب ــوم نیس ــرد. معل ــر ک ــه»منتش ــادیخالص را  3۲«ی انتق

ارائــه ســرمایه فهمی از خواســت شــرح عامــهنوشــت. او بــه احتمــال بســیار زیــاد می

ی ارائـه هاهـای وسـیع کـارگران بـا اندیشـهدهد، زیرا آگاه بود کـه آشـنا شـدن توده

ای بـود کـه بـه شده در ایـن کتـاب چقـدر مهـم اسـت. ایـن کـار همچنـین وسـیله

ی اقتصــادی مــارکس فــرو رود و غنــای داد تــا بــه عمــق اندیشــهانگلــس اجــازه مــی

 آن را درک کند. 

هــای انگلــس و کمــک دوســتان و همرزمــان دیگــر مــارکس بــرای پخــش تالش

ها کپــک نــزد. فروشــیهای کتاببــه ثمــر نشســتند. کتــاب در قفســه ســرمایه

ی علمــی آلمــان و کشــورهای دیگــر در هــم شکســت. جامعــه« ی ســکوتتوطئــه»

ــاب،  ــاپ اول کت ــار چ ــد از انتش ــد.کمی بع ــان دادن ــه نش ــرمایه توج ــاب س ــه کت ب

ــه ــهترجم ــتین ترجم ــن نخس ــد. ای ــاز ش ــورگ آغ ــنت پترزب ــی آن درس ی ی روس

منتشـر  ۱۸۷۲ی روسـی کـه در به یـک زبـان خـارجی بـود. پـس از ترجمـه سرمایه

را تــدارک  ســرمایهی فرانســوی ترجمــه ۱۸۷۲ ـــ۱۸۷۵هایشــد، مــارکس در ســال

 ی شاهکار مارکس در سرتاسر جهان بود. سابقهدید. این آغاز پخش بی

 سرمایه سازی چاپ سوم آلمانی کتاب اول آماده

ــاب اول  ــانی کت ــاپ دوم آلم ــرمایهچ ــالس ــه در س ــه  ۱۸۷3و  ۱۸۷۲های ، ک ب

ه انتشــار یافــت، تحــت نظــارت خــود مــارکس انجــام گرفــت. شــکل جــزوات جداگانــ

مــارکس در مــتن چــاپ اول آلمــانی تغییــرات اساســی انجــام داد و کتــاب ســاختار 

 جدیدی پیدا کرد که آشکارا بهتر بود.

ــهمســأله طور اضــطراری، در اواخــر ی انتشــار چــاپ ســوم آلمــانی کتــاب اول، ب

ــال  ــار ر ۱۸۸۱س ــن دوره، ک ــارکس، در ای ــد. م ــرح ش ــهمط ــوی وی ترجم ی فرانس

ــاپ دوم، در  ــا چ ــان او، در مقایســه ب ــه گم ــود. ب ــانده ب ــان رس ــه پای ــاب اول را ب کت
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بایســتی چــاپ جدیــد آلمــانی کتــاب اول برخــی از صــفحات و گــذرهای کتــاب می

 شدند.کامل و دوباره تنظیم می

ـ مایسـنر ) ( ناشـر آلمـانی بـرای آمـاده سـازی چـاپ O. Meissnerپیشنهاد اـف

کتــاب اول در شـرایطی صــورت گرفــت کـه مــارکس در شــرایط بــدی  سـوم آلمــانی

شــدت فــوت کــرده بــود و خــودش هــم به ۱۸۸۱بــرد. زنــش در دســامبر ســر میبه

طور مــنظم و مــداوم بــه کــار بپــردازد: او بــرای کــار توانســت بــهمــریض بــود و نمی

ــــی الزم روی کتاب ــــش روح ــــمی و آرام ــــوان جس ــــوم از ت ــــای دوم و س ه

  برخوردارنبود.

رکس، بـا وجـود ایـن شـرایط نامناسـب، بـرای آمـاده سـازی چـاپ سـوم کـار ما

مهمی انجـام داد. او بـرای چـاپ سـوم مطـالبی را بـه مـتن چـاپ دوم اضـافه کـرد. 

ــین بخش ــد در چــاپ ســوم  ســرمایهی فرانســوی هــایی از ترجمــههمچن را کــه بای

تر از گرفتنــد، مشــخص کــرد. امــا او نتوانســت بیشــآلمــانی مــورد اســتفاده قــرار می

 این انجام دهد. تمام کار بعدی آماده سازی چاپ سوم بر دوش انگلس افتاد.

او نخســت بــه مــارکس کمــک کــرد تــا مــواد الزم و مفیــد بــرای چــاپ ســوم را 

ــرد آورد. او، در  ــر و  ۲۷گ ــوامبر ۴اکتب ــه می۱۸۸۲ن ــتاین نام ــه برنش ــد و از ، ب نویس

االجـرا در کارخانجـات مخواهـد کـه متـون دقیـق قـوانین الزطرف مـارکس از او می

 سوئیس و آلمان را پیدا کند، زیرا برای چاپ سوم الزم است.

انگلــس، پــس از مــرگ مــارکس، کــار روی مــتن چــاپ ســوم آلمــانی کتــاب اول 

های مــارکس موجــود بودنــد، را آغــاز کــرد. اگــر چــه برخــی از دستنوشــته ســرمایه

ص کــرده بــود هــایی از مــتن فرانســوی کتــاب اول را مشــخاگــر چــه مــارکس بخش

ــه جــای برخــی از بخش ــد در چــاپ کــه، ب ــاب اول، بای هــای چــاپ دوم آلمــانی کت

ــرار می ــتفاده ق ــورد اس ــدهســوم م ــیم پیچی ــار عظ ــد ک ــا نبای ــد، ام ــه گرفتن ای را ک

انگلس انجـام داد و مسـئولیتی را کـه بـا آمـاده سـازی چـاپ سـوم برعهـده گرفـت، 

 نادیده گرفت.

متفــاوت  ی و چــاپ فرانســوی اساســاًهــای چــاپ دوم آلمــاننخســت آنکــه، متن

هــا و صــفحات مــتن چــاپ هســتند. ایــن امــر هــر گونــه انتقــال مکــانیکی پاراگراف

وارد کـردن  سـاخت. بـرای اینکـهفرانسوی به چاپ سـوم آلمـانی را غیـر ممکـن می
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هایی از چـاپ فرانسـوی در چـاپ سـوم آلمـانی کتـاب اول بـه نحـوی صـورت بخش

مــتن اصــلی همــاهنگی داشــته باشــد، بایــد کــار  بــا بگیــرد کــه مــتن نهــایی کــامالً

 شد. ای انجام میپیچیده و خالقانه

کــرد و اغلــب بایســتی از فرانســه بــه آلمــانی ترجمــه میکــه، انگلــس میدوم آن

ی ادبـی نبـود، بلکـه ویژه آنکـه ایـن یـک ترجمـهای نبـود. بـهاوقات ایـن کـار سـاده

هـای زبـان آلمـانی و ن ویژگیتغییر مـتن فرانسـوی بـود کـه بایـد بـا در نظـر گـرفت

گرفــت. یــافتن اصــطالحات ی مــارکس صــورت میســبک و ظرافــت خــاص اندیشــه

العـاده دقیــق و مطـابق بـا لغـات بــه کـار بـرده شـده در مــتن فرانسـوی و بیـان فوق

  کاری دشوار بود. ی مارکسصریح اندیشه

ــاب،  ــتم کت ــد انباشــت ســرمایه» بخــش هف ــار تصــحیح و «فرآین ، بیشــترین ک

کرد. انگلـس کتـاب را از ابتـدا تـا انتهـا تصـیح کـرد و پیشـگفتار یل را طلب میتکم

ــت و در آن ویژگی ــوم را نوش ــاپ س ــت چ ــه، نخس ــاری را ک ــاپ و ک ــن چ ــای ای ه

توســط مــارکس و ســپس توســط خــود او، در ایــن چــاپ انجــام گرفتــه بــود، شــرح 

ن ی آمـاده سـازی ایـن چـاپ سـوم بـه دوش مـوظیفـه»داد. انگلس بعـدها نوشـت: 

را از دســت  افتــاد کــه بهتــرین و وفــادارترین دوســت خــودم در چهــل ســال اخیــر

ــه او را نمی ــودم را ب ــن خ ــه دی ــتی ک ــودم، دوس ــان داده ب ــات بی ــا کلم ــوانم ب ت

 33«کنم...

ــاب اول  ــوم کت ــاپ س ــار چ ــل در انتش ــرای تعجی ــس ب ــرمایهانگل ــا و  س کاره

چــاپ »کــرد. از صــرف وقــت و نیــرو دریــغ ن وظــایف دیگــر خــود را کنــار گذاشــت و

بــه  ۱۸۸3اوت  ۲۲او در  3۴«کــار دشــواری را بــر دوش مــن گذاشــت.ســرمایه ســوم 

ــایی خــود، مــی نویســد:  ــارتینیتی، آشــنای ایتالی ــور هســتم تمــام »پ. م ــن مجب م

ــه ــاده نگارینام ــاهترین مــدت، آم ــد، در کوت های خــودم را قطــع کنم؛چــون کــه بای

  3۵«را به پایان برسانم. سرمایهسازی چاپ سوم آلمانی 

 سـرمایه، کـار آمـاده سـازی چـاپ سـوم آلمـانی کتـاب اول ۱۸۸3در پایان سال

نسـبتاً سـریع و سـاده بـود و ایـن امـر موجـب  به پایـان رسـید. رونـد انتشـار کتـاب

متأسـفم کـه مـارکس زنـده نمانـد، بـرای اینکـه »خوشحالی انگلس شـد. او نوشـت: 
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آلمـانی کتـاب اول  چـاپ سـوم 36«ببیند این بار همه چیـز بـه خـوبی پـیش رفـت...

 ای بود که انگلس در قبال مارکس به جا آورد. نخستین گواه انجام وظیفه

 انتشار کتاب اول به انگلیسی

مــارکس و انگلــس، حتــی قبــل از انتشــار کتــاب اول بــه آلمــانی، امکــان 

ــه انگلیســی را مــورد مطالعــه قــرار داده بودنــد.ترجمــه  ۲۴انگلــس، در  ی کتــاب ب

ــن ــارک۱۸6۷ژوئ ــه م ــالع می، ب ــتن تصحیحس اط ــه م ــد ک ــدهده ــلش های ی فص

ــه ســرمایه و منشــاءِ ــه تبــدیل پــول ب ــوط ب ــه دوســت خــود  مرب ارزش اضــافی را ب

ــه گفتــه ــن فصــول را خــوب ســاموئل مــور نشــان داده اســت. مــور، ب ــس، ای ی انگل

مـن، در همـین زمـان، » دهـد: قبـول داشـت. انگلـس ادامـه می فهمیده بود و کامالً

ر آن کسـی اسـت کـه بایـد کتـاب تـو را بـه انگلیسـی ترجمـه متوجه شدم کـه مـو

بـه  کند... با این حـال، طبیعتـاً، کـل کـار تحـت کنتـرل مـن انجـام خواهـد گرفـت.

که تو ناشری را پیدا کنی کـه بـه مـور بـرای کـارش کمـی پـول بپـردازد، محض این

مــارکس ســه روز بعــد در  3۷«او بــا کمــال میــل کــار ترجمــه را آغــاز خواهــد کــرد.

کنـد کســی را در لنــدن پیـدا کنــد کــه نویسـد کــه تــالش میسـخ بــه انگلــس میپا

 بخواهد کتاب را چاپ کند و حاضر باشد به مترجم و نویسنده پول بدهد.

ــن  ــرانگیختن توجــه ناشــران و خواننــدگان ۱۸6۸انگلــس، در مــه و ژوئ ، بــرای ب

بـود، نقـد  از کتـاب مـارکس تهیـه کـرده قـبالً ای کـهانگلیسی، با استفاده از خالصه

 Fortnightly Reviewی بـــرای نشـــریه ســـرمایهی کتـــاب مفصـــلی دربـــاره

ــکلی فوقمی ــه ش ــم و قانعنویســد. او ب ــل فه ــاده قاب ــاب در الع ــتدالل کت ــده اس کنن

ــدیل می ــرمایه تب ــه س ــکلی از ارزش، ب ــول، ش ــه پ ــه چگون ــوص اینک ــود را خص ش

ــارکس، نشــان میتشــریح می ــال م ــه دنب ــد و، ب ــه ســرمایهکن ــد ک ــان » ده در جری

ــال  ــان ح ــردش و در هم ــرون گ ــردشبی ــاهر می« از گ ــود.ظ ــا  3۸«ش ــس، ب انگل

صــحبت از تولیــد ارزش اضــافی، توجــه را بــه تقســیم ســرمایه، کــه توســط مــارکس 

آالت، ی ثابـت کـه صـرف خریـد تجهیـزات و ماشـینپیشنهاد شده بـود، بـه سـرمایه

ی متغیـر، کـه ایهشـود و سـرممواد اولیـه و سـایر عناصـر صـروری در رونـد کـار می

ی ثابـت از طریـق کنـد. سـرمایهرود، جلـب میبرای خرید نیـروی کـار بـه کـار مـی
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ــد می ــود را بازتولی ــده خ ــد ش ــیئی تولی ــاد ارزش ش ــافی ایج ــی ارزش اض ــد ول نمای

کنـد، بلکـه ی متغیـر نـه تنهـا خـود را بازتولیـد میکنـد؛ در حـالی کـه سـرمایهنمی

 شود.اضافی ظاهر می ی مستقیم ارزشهمچنین چونان سرچشمه

انگلس، در ایـن نقـد، خـود را بـه بررسـی تولیـد ارزش اضـافی در شـرایطی کـه 

کننـد، و تنهــا از طریــق افـزایش ســاعات کــار روزانــه هـای تولیــد تغییــر نمیتکنیک

ــه ایجــاد ارزش اضــافی مبــادرت می ــه عبــارت دیگــر، او شــود، محــدود میب کنــد. ب

ی بعـدی دهـد. او قصـد داشـت مقالـهار میارزش اضافی مطلـق را مـورد مطالعـه قـر

وری خود را بـه ارزش اضـافی نسـبی اختصـاص دهـد کـه از طریـق بـاال بـردن بهـره

ــاً  ــار اجتماع ــان ک ــاهش زم ــار و ک ــروی ک ــایین آوردن ارزش نی ــه پ ــار، و در نتیج ک

 شود. الزم حاصل می

ی مجلــه رد شــد؛ بــه ایــن بهانــه کــه ی اول توســط هیئــت تحریریــهامــا مقالــه

ــر ــی ب ــدگان انگلیس ــی»ای خوانن ــیار علم ــه« بس ــس مقال ــابراین، انگل ــت و، بن ی اس

ـــد، را اداره می Fortnightly Reviewدوم را ننوشـــت. بورژواهـــایی کـــه  کردن

ـــارکس  ـــاب م ـــس وحشـــت داشـــتند؛ همـــان طـــور کـــه از کت ـــاالت انگل از مق

بــر منــافع طبقــاتی « ی مرگبــاریضــربه» ســرمایههــای علمــی ترســیدند. تحلیلمی

 آورد.ا وارد میآنه

ــب در نخســتین تالش ــر مناس ــک ناش ــافتن ی ــرای ی ــس ب ــارکس و انگل ــای م ه

لندن با شکست مواجـه شـد و، در ادامـه، مـارکس تـا حـدودی از فکـر چـاپ کتـاب 

ــد. او  ــرف گردی ــی منص ــه انگلیس ــود ب ــه»خ ــدهتجرب ــه« ایی ناامیدکنن ی از ترجم

ی ر شــد. ترجمــهمنتشــ ۱۸۷۲ـــ ۱۸۷۵های داشــت کــه در ســالســرمایه فرانســوی 

ی مـارکس، وقـت زیـادی از او گرفتـه بـود؛حتی بیشـتر از آنکـه فرانسوی، بـه گفتـه

عــالوه بــر ایــن او روی  3۹گرفــت.اگــر زحمــت کــل ترجمــه را بــر عهــده می

کــرد. تنهــا پــس از بیــرون آمــدن چــاپ های کتــاب دوم و ســوم کــار میدستنوشــته

تــاب اول از ســر گرفتــه ی انگلیســی کســوم آلمــانی، اقــدامات بــرای چــاپ ترجمــه

ــای ترجمــهشــدند. از ســوی دیگــر، ترجمــه ــوان مبن ــه عن ی انگلیســی ی آلمــانی ب

 مورد استفاده قرار گرفت.



 ی مارکس«سرمایه»فریدریش انگلس و  396 
 

ــار ــور و، از به ــاموئل م ــس س ــر ۱۸۸۴انگل ــانور دخت ــوهر الئ ــگ، ش ، ادوارد آولین

ی کتـاب بـه کـار گماشـت. آولینـگ در مقایسـه بـا وسطی مارکس، را بـرای ترجمـه

بایـد زمـان زیـادی را بـا  تـری در ترجمـه داشـت. انگلـس مطمئنـاًمـور توانـایی کم

ــا موضــوع  ــده باشــد، بــرای اینکــه او را ب آشــنا کنــد و هنــر ســرمایه آولینــگ گذران

بــه ســورژ ۱۸۸۴دســامبر  3۱ی علمــی را بــه او آمــوزش دهــد. او، در ترجمــه

رود. تقریبــاً بــه آهســتگی پــیش مــی ســرمایهی انگلیســی ترجمــه»نویســد کــه می

ــاب ترجمــه شــده اســت.آولینگ، شــوهر توســی)نصــف  ــانور Tussyبیشــتر کت ، الئ

ـــده می ـــین نامی ـــتان چن ـــان دوس ـــه و در می ـــارکس در خان ـــر م ـــد ـ دخت ش

ی اصـلی را وظیفـه کنـد، امـا کـار او مثـل کـار سـاموئل مـور، کـهمترجم.(کمک می

 ۴۰«بر عهده دارد، خوب نیست.

ر مــارکس ـ آولینــگ، کردنــد، الئــانودر حــالی کــه مــور و آولینــگ ترجمــه می

هــا و ارجاعــاتی را کــه قولی انگلیســی، اصــل نقلبــرای گنجانــدن در ترجمــه

ـــارکس از نویســـندگان انگلیســـی و کتاب ـــهم ـــور خارج ـــی وزارت ام ـــای آب ی ه

قــرار داده  مــورد اســتفاده ســرمایهانگلســتان بــه آلمــانی برگردانــده و در کتــاب اول 

 داد. ار میبود، با اصل انگلیسی آنها مورد مطابقت قر

ــبک ) ــرل وحــدت س ــتباهات و کنت ــا تصــحیح اش ــس، ب ــات و  ( وstyleانگل لغ

ی انگلـس بـه لـورا مـارکس ـ کـرد. در نامـهاصطالحات، بر کـل ترجمـه نظـارت می

ــاریخ  ــه ت ــارگ، ب ــل ۲۸الف ــین می۱۸۸6آوری ــوانیم: چن ــه»خ ــرمایهی ترجم ــه  س ب

کننـد، رجمـه میانگلیسی کـار وحشـتناکی اسـت. نخسـت، آنهـا )مـور و آولینـگ( ت

نویسـم. کنم و پیشـنهادهای خـودم را بـا مـداد میبعد مـن ترجمـه را بـازنگری مـی

ــده می ــه آنهــا بازگردان ــرای حــل مســائل مــورد ســپس ترجمــه ب ــد ب شــود.آنگاه بای

ــاره بخــوانم  اخــتالف دور هــم جمــع شــویم. بعــد از آن مــن بایــد کــل مــتن را دوب

کنیـک بـرای چـاپ مناسـب اسـت یـا نظر سـبک و تبرای اینکـه ببیـنم آیـا از نقطـه

ــودن نقل ــق ب ــه از دقی ــرای اینک ــز ب ــر و نی ــع قولخی ــی در مراج ــه توس ــایی ک ه

ــوم. ــئن ش ــت، مطم ــرده اس ــتجو ک ــی جس ــس در ۴۱«انگلیس ــوامبر ۲۹انگل  ۱۸۸6ن

ی انگلیسـی کتـاب اول بــودم. مـن در تمـام ایـن مـدت گرفتـار ترجمـه»نویسـد: می
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ــرا در نهایــت مســئ ــود. مــن ایــن کــار آســانی نبــود، زی ــر دوش مــن ب ولیت مــتن ب

 ۴۲«توانستم به کار دیگری بپردازم.نمی

ی انگلیســی بــه ســرعت بــه خواهــان آن بــود کــه ترجمــه خصــوصبه انگلــس

، شـروع بـه انتشـار ۱۸۸۵از اکتبـر ، To Dayی انگلیسـی پایان برسـد. زیـرا مجلـه

ــهفصــل ــا ترجم ــرمایه ب ــاوس)های س ــود )د. D.Broadhouseی د. برده ــرده ب ( ک

ــتعار ــام مس ــاوس ن ــیالهانری برده ــیون سوس ــر فدراس ــدمان، رهب دموکراتیک، هاین

ای غیر قابل قبـول و مثـال بـارز روشـی بـود کـه از طریـق آن یـک بود(. این ترجمه

ــه ــت تماماندیش ــک حماق ــه ی ــحیح ب ــدیل میی ص ــار تب ــال عی ــن ح ــا ای ــود. ب ش

فــوراً بــا آن  یافــت و الزم بــود کــهی بردهــاوس در حــد وســیعی انتشــار میترجمــه

 مقابله شود.

هاینـــدمان، تحـــت ی ی ترجمـــهای دربـــارهمقالـــه ۱۸۸۵انگلـــس در نـــوامبر 

ــوان  ــرد»عن ــه ک ــارکس را ترجم ــد م ــه نبای  Commonwealی ، در نشــریه«چگون
ــاد تمســخر گرفــت و  ــه ب منتشــر کــرد و چشــمگیرترین مهمــالت ایــن ترجمــه را ب

ــهل ــم و س ــرین دآماتوریس ــه کمت ــرجم را، ک ــی از انگاری مت ــی »رک ــار علم ــک ک ی

نداشــت، نشــان داد. او در همــین حــال چنــد شــرط اساســی کــه  ۴3«آگاهانــه واقعــاً

بایـد دارا باشـد را بـر شـمرد: شـناخت کامـل زبـان آلمـانی و زبـانی  سـرمایهمترجم 

ــه آن ترجمــه می ــاب ب ــه کت ــان و ســبک ک ــدن زب شــود؛ داشــتن تبحــر در برگردان

ای مناســب؛ تســلط کامــل بــر موضــوع مــارکس بــه زبــان دیگــر، از طریــق فرآینــده

  هیچ کدام از این خصوصیات را نداشت. هایندمن دقیقاًکتاب.

ای از بـــه انگلیســـی در دو جلـــد، بـــا مقدمـــه ســـرمایهچــاپ اول کتـــاب اول 

ــه ی ــس، در ژانوی ــه۱۸۸۷انگل ــد. او در مقدم ــر ش ــهمنتش ــود ب ــادآوری ی خ ویژه ی

کتـاب مقـدس »اروپـا اغلـب  ی)کـه در قـارهسـرمایههـای کند کـه نتیجـه گیریمی

ــه ــارگرطبق ــده می« ی ک ــهنامی ــادی طبق ــول بنی ــه اص ــود( ب ــانی ش ــارگر جه ی ک

ها را بـه عنـوان ی کـارگر بـیش از پـیش ایـن جمـع بنـدیطبقـه»تبدیل شده اند و 

 ۴۴«پذیرد.های خود میدرست ترین بیان وضعیت و آرمان
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ه، بــه نســخه(، در طــی دو مــا ۵۰۰های کتــاب )در مجمــوعتمــامی نســخه

ی آمریکـا بـه فـروش رفتنـد. فروش رسیدند. نیمی از ایـن تعـداد در ایـاالت متحـده

 ۱۸۸۷ی انگلیســی، در آوریــل(، ناشــر ترجمــهSonnenscheinســونن شــاین)

ی انگلیسـی دوباره کتـاب را بـدون هـیچ تغییـری در شـکل آن چـاپ کـرد. ترجمـه

 ر در یک جلد. تجدید چاپ شد، اما این با ۱۸۹۱و ۱۸۸۹های در سال سرمایه

 چاپ چهارم آلمانی کتاب اول 

، شــروع بــه آمــاده ســازی چــاپ چهــارم آلمــانی کتــاب ۱۸۸۹انگلــس، از پــاییز 

اول ســرمایه کــرد؛ ایــن آخــرین چــاپی بــود کــه در زمــان حیــات او منتشــر شــد و 

شـد امـا، در مقایسـه بـا چـاپ قبلـی، کـار اگرچه کـار دقیـق و مهمـی محسـوب می

 ود.ای نبگسترده و پیچیده

ـــه ســـرژ )انگلـــس در نامـــه  ـــه تـــاریخ Sorge)ای ب ، ۱۸۸۹ســـپتامبر  ۲6، ب

ــر دوش او گذاشــته اســت، شــرح می ــرای »دهــد: وظــایفی را کــه چــاپ چهــارم ب ب

و چنــد یادداشـت تکمیلـی الزم اسـت. امـا بایــد  چـاپ چهـارم تنهـا چنـد تصـحیح

قت از دمراقب ترکیـب و نگـارش آنهـا بـود؛ همچنـین بایـد مـتن چـاپی را بـه بسیار

ــرای اینکــه امــا او در  ۴۵«هــیچ اشــتباه مفهــومی در آن وارد نشــود. نظــر گذرانــد، ب

از آنجـایی کـه در »کنـد: نـوامبر، تصـریح می ۱۷ی خود به اشـمیت، بـه تـاریخ نامه

ــه ــله ترجم ــن فاص ــگ ای ــانم آولین ــه در آن خ ــت ک ــده اس ــر ش ــی منتش ی انگلیس

نهـا مقابلـه کـرده اسـت؛ و بـا هـا و ارجاعـات را بـا اصـل انگلیسـی آی نقـل قولهمه

ــی بی ــه برخ ــار ب ــام ک ــلدقتیانج ــتباه در نق ــد اش ــز چن ــکلی و نی ــای ش قول ه

ــن به ــوردیم. م ــه نمیهیچبرخ ــل از وج ــم، قب ــرون ده ــارم را بی ــاپ چه ــتم چ توانس

  ۴6«آنکه کل کتاب دوباره از نظر گذرانده شود.

ـــوامبر  ۱۵او در  ـــه ۱۸۸۹ن ـــهدر نام ـــل و در نام ـــه بب ـــریای ب  ۵در  ی دیگ

کــرد، تصــریح را بــه روســی ترجمــه می ســرمایهبــه دانیلســن، کــه  ۱۸۸۹دســامبر 

بـه چـاپ چهـارم دو یـا سـه مـورد توضـیح افـزوده » ۴۷«.کار کوچکی نبود»کند، می

هـا بـا اصـل انگلیسـی آنهـا اند ؛ نقـل قولی فرانسـوی گرفتـه شـدهام که از ترجمـه

ام کـه یکـی از ا اضـافه کـردهمطابقت داده شده اند، عـالوه بـر چنـد نظـر شخصـی ر
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آنهــا در مــورد سیســتم پــولی اســت کــه در آن طــالو نقــره بــه عنــوان معیــار مــورد 

ــرار می ــتفاده ق ــد اس ــم  ۴۸ .«(bimétallisme)گیرن ــی مه ــر تکمیل ــک نظ ــن ی ای

ــر اســاس تحلیــل تغییــرات  اســت کــه در فصــل ســوم ارائــه شــده اســت. انگلــس ب

گیـرد کـه نقـره بـر ذشـته نتیجـه میمربوط به ارزش طال و نقـره در بیسـت سـال گ

ــیش از »هــا، هــا و دولتخــالف مــداخالت مصــنوعی بانک ــازار جهــانی ب حتــی در ب

ــت می ــود را از دس ــولی خ ــت پ ــیش کیفی ــد.پ ــی ۴۹«ده ــه م ــور ک ــان ط دانیم هم

 مناسبات پولی، این تشخیص را تأیید کرد.  ی بعدی وقایع در قلمروتوسعه

ــه ــس از مقابل ــس پ ــانی انگل ــتن آلم ــهی م ــا ترجم ــاوی ب ــه ح ــوی )ک ی فرانس

ــاریخ یادداشــت ــود(، در پیشــگفتار چــاپ چهــارم، کــه ت ــارکس ب ــذکراتی از م ها و ت

را دارد، مطــالبی را کــه در مقایســه بــا چــاپ ســوم آلمــانی بــه ایــن  ۱۸۹۰ژوئــن ۲۵

ــه ایــن ترتیــب، در ایــن چــاپ چــاپ چهــارم اضــافه کــرده بــود، ذکــر می کنــد. او ب

 طور قطعی تنظیم کرد.ا بهچهارم، متن و حواشی کتاب ر

ــای  ــه افش ــاً ب ــه، مخصوص ــن مقدم ــس، در ای ــه»انگل ــورهاتوطئ  ۵۰«ی پروفس

کردنـد پردازد که بیسـت سـالی بـود کـه جریـان داشـت. توطئـه گـران ادعـا میمی

ی بریتانیـا، در خصـوص بودجـه را جعـل که مـارکس نطـق گالدسـتون، وزیـر مالیـه

نبـودن ایـن اتهـام را نشـان داد،  اگرچـه در مطبوعـات درسـت کرده اسـت. مـارکس

کردنـد. انگلـس اما مفتریـان، حتـی پـس از مـرگ او، مـدام ایـن داسـتان را علـم می

ای بـدون امضـا در ، بـا انتشـار مقالـه۱۸۷۲مـارس  ۷ماجرای ایـن مجادلـه را کـه در

ــه ــا )مجل ــی کونکوردی ــهConcordiaی برلین ــود، ب ــده ب ــاز ش ــر (، آغ طور مختص

کــرد کــه مــارکس، نخســت در ی فــوق تأکیــد میمقالــه یدهــد. نویســندهشــرح می

ــه ــخنرانی افتتاحی ــاب اول س ــپس در کت ــیونال اول و س ــرمایهی انترناس ــی س ، بخش

ــه ــر مالی ــتون، وزی ــخنرانی گالدس ــارهاز س ــتان، درب ــه ی انگلس ــه را عامدان ی بودج

تحریف کرده اسـت. انگلـس یـک بـار دیگـر خـالف واقـع بـودن اتهامـات وارد شـده 

 صداقت انتقادات بورژوایی را نشان داد. و عدمبه مارکس 

 های کتاب دوم برای چاپسازی دستنوشتهآماده
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ای رویگـردان نبودنـد، دشمنان مارکسیسـم، کـه ماننـد همیشـه از هـیچ وسـیله

فراتــر  ســرمایهشــایعه بــه راه انداختنــد کـه او از کتــاب اول  پـس از مــرگ مــارکس

ها در مــورد نویســد و گفتــهجلــد دومــی ب« نداشــت در ســر»نرفتــه بــود و 

بـرای طفـره رفـتن از بحـث علمـی بـا « ی مـارکسحیلـه» سازی کتـاب دوم، آماده

های ارزش و ارزش اضــافی بــود کــه در کتــاب اول مــورد تجزیــه و منتقــدان نظریــه

نهایـت انتزاعــی ی آنهـا بیهایی کـه بــه گفتـهــ نظریـه تحلیـل قـرار گرفتـه بودنـد

ــیوه ــی ش ــبات واقع ــد و مناس ــرمایهبودن ــد س ــان نمیی تولی ــد.داری را بی  ۵۱کردن

 و اساسی نداشتند. ناگفته پیدا بود که این اظهارات خصمانه هیچ پایه

های کاغـذ و کتـاب بـود. هلـن منزل خالی مـارکس، پـر از کـارتن، پاکـت، بسـته

ــوت، در ــارس ۲۵دم ــته۱۸۸3م ــه حــاوی دستنوش هــای های کتاب، پــاکتی را، ک

 کرده بود. ر این خانه پیدابود، دسرمایه دوم و سوم 

ها در دانســت کــه ایــن دستنوشــتهبــا ایــن حــال، هــیچکس، حتــی انگلــس، نمی

، ۱۸۸3اوت  3۰باشــند و آیــا قابــل چــاپ هســتند یــا خیــر. او، در چــه وضــعیتی می

وضـعیت کتـاب از مـن  پرسـی چگونـه ممکـن اسـت کـهتـو می»نویسـد: به ببل می

دانسـتم، شـب و روز سـت: مـن اگـر میپنهان نگهداشته شـده باشـد؟ خیلـی سـاده ا

آوردم تـا کتـاب تمـام و چـاپ شـود، و او ایـن را بهتـر از هـر مارکس را به ستوه مـی

ــری می ــس دیگ ــین میک ــارکس همچن ــت؛ م ــته، در دانس ــه دستنوش ــت ک دانس

توانـد تحـت مراقبـت مـن بـا ــ متـرجم( می بدترین حالـت ممکـن )یعنـی مـرگ او

 ۵۲«را به توسی گفته بود... حفظ روح آن به چاپ برسد، او این

ــت ــام سوسیالیس ــای ناتم ــر کاره ــه برس ــد ک ــران بودن ــان نگ ــر جه ها در سراس

چه خواهـد آمـد، نگرانـی آنهـا کـامالً بجـا بـود. انگلـس بـه  سرمایهی مارکس درباره

ــواب می ــا ج ــتهآنه ــد: دستنوش ــهده ــک کلم ــی ی ــد؛ حت ــد ش ــر خواهن ی ها منتش

دارد، گـــم نخواهـــد شـــد. او، مطـــابق ی او ارزش طـــال را مـــارکس، و هـــر کلمـــه

ــن دستنوشــتهخواســته ــارکس، ای ــاده میی م ــرای چــاپ آم ــار ها را ب ــن ک ــد. ای کن

رسـید. امـا بـرای انگلـس دلپـذیر بـود، زیـرا همـان طـور بسیار سنگینی به نظـر می

ــاره در کنــار دوســت قــدیمی»گفــت انگــار کــه خــودش را کــه خــودش می اش دوب

  ۵3«یافت.می
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رده بـود کـه کتـاب دوم بـه دو جلـد تقسـیم شـود؛ در یـک مارکس پیشنهاد کـ

جلد به روند گـردش سـرمایه پرداختـه شـود و در جلـد دیگـر، مجمـوع رونـد تولیـد 

های داری مـورد بحـث قـرار گیـرد. انگلـس، بـا توجـه بـه محتـوی یادداشـتسرمایه

دیــد کـه ایـن دو جلــد بـه صـورت دو کتــاب جا مانـده و حجــم آنهـا، عاقالنـه میبـه

 ل، کتاب اول و کتاب دوم، چاپ و منتشر شود. مستق

بـرای کتـاب دوم چنـدین دستنوشـته کشــف شـد کـه دو مـتن کامـل در میــان 

ی زمـانی متفـاوت نوشـته شـده بودنـد.همچنین یـک سـری طـرح آنها در دو لحظـه

 های جداگانه در دسترس بودند.کلی و یادداشت

ـــادآور می ـــاب دوم ی ـــگفتار کت ـــس در پیش ـــه انگل ـــور ک ـــان ط ـــود، هم ش

ی تحریــر درآمــده های آخــر بــه رشــتهویژه آنهــایی کــه در ســالها، بــهدستنوشــته

اغلــب نمایشــگر ایــن هســتند کــه مــارکس بــا چــه قــدرتی بــر علیــه ایــن »بودنــد، 

ی ی آخـــر، دستنوشـــتهدر دستنوشـــته ۵۴«کـــرد.فرســـا مبـــارزه میبیمــاری جان

ــرمایه ــردش س ــد و گ ــوری بازتولی ــه تئ ــه در آن ب ــهشــتم، ک ــه ی اجتم اعی پرداخت

نظم منطقـی غالبـاً گسـیخته شـده، بیـان مطلـب در برخـی جاهـا نـاقص »شود، می

  ۵۵ «ویژه در آخر، مطلقاًمتفرق و تکه تکه است.مانده و، به

ــد. انگلــس  حجــم وســیعی از اســناد از ســبک نگــارش واحــدی برخــوردار نبودن

انور بایستی، همان طور کـه مـارکس کمـی قبـل از مـرگ خـود بـه دختـرش الئـمی

  ۵6«.چیزی بسازد»ها ی دستنوشتهی پیچیدهگفته بود، از این مجموعه

بـا توجـه بـه  شـدند و ایـن ـها نخسـت بایـد خوانـده و فهمیـده میدستنوشـته

ی بسـیار و پیچیدگی موضوع، ناخوانـا بـودن خـط مـارکس، وجـود کلمـات شکسـته

ــب چ ــه از ترکی ــاتی ک ــز کلم ــان انگلیســی و نی ــان و اصــطالحات زب ــان واژگ ــد زب ن

 ای نبود.کار ساده ساخته شده بودند ـ

بــه  ۱۸۸3ســپتامبر ۱۸بــا ایــن حــال، انگلــس آنهــا را بــا ســرعت خوانــد. او در  

ــاب دوم سوسیالیســت»کائوتســکی نوشــت:  ــن کت ــأیوس ای های مبتــذل را بســیار م

هایی ی دقیـق پدیـدهعلمـی مطالعـه فقـط شـامل بسـط خواهد کـرد. کتـاب تقریبـاً
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دار جریـان دارنـد. مطلقـاً چیـزی وجـود نـدارد کـه ی سـرمایههاست که درون طبقـ

  ۵۷«بتوان از آن شعار یا سخنان کشدار درست کرد...

ــه  ــاهی ب ــود کــه کتــاب دوم را در مــدت نســبتاً کوت انگلــس در ابتــدا امیــدوار ب

ــر ــم، در اکتب ــا او ه ــپارد؛ ام ــاپ بس ــک ۱۸۸3چ ــه ی ــدن ب ــتال ش ــا مب ــاری »، ب بیم

د. انگلـس در دوران بیمـاری بـار دیگـر بـه ایـن فکـر گیـر شـشش ماه زمین« لعنتی

جـایی از آن»گفـت توانـد هـر لحظـه بـه سـراغ او نیـز بیایـد، و میافتاد که مرگ می

توانــد ایــن دســتخط و ســبک و کلمــات ای هســتم کــه میکــه مــن تنهــا فــرد زنــده

بـه سـرعت بـه پایـان برسـد، « کـار بـزرگ»بایـد ایـن  ۵۸،«مخفف را بخواند و بفهمد

ی مـاهر دیکتـه شـود. انگلـس، کننـدهها بـه یـک رونویسکل مـتن دستنوشـته باید

را دیکتــه  ســرمایهنویســد کــه او کتــاب دوم ، بــه یوهــان بکــر می۱۸۸۴ژوئــن ۲۰در 

رود؛ اگرچــه ایــن کــار عظــیم وقــت ســرعت جلــو مــیکنــد و کــار در مجمــوع بهمی

فـت. انگلـس برد و در بعضـی جاهـا خسـته کننـده اسـت و بایـد کلنجـار رزیادی می

به دلیل بازگشت بیماری خـود مجبـور شـد میـز کـار را تـرک کنـد؛ امـا هـر روز، از 

بعـد از ظهـر، در حـالی کـه روی یـک کاناپـه دراز کشـیده بـود،  ۵صبح تا ۱۰ساعت

ــی ــردن ادامــه م ــه ک ــه دیکت ــبب ــه شــده داد و ش ــتن دیکت ــه بــازنگری م ها ب

 پرداخت. می

ــاختار چاپ ــه س ــوی ک ــان نح ــه هم ــای دواو ب ــاب اول ه ــارم کت ــوم و چه م، س

بــه آلمــانی را تنظــیم کــرده بــود، ســاختار نهــایی مــتن کتــاب دوم را نیــز  ســرمایه

تعیین کرد. مارکس پیشنهاد کـرده بـود کـه کتـاب دوم، مثـل کتـاب اول، بـه چنـد 

فصل و هر فصل بـه چنـد زیـر فصـل کوتـاه تقسـیم شـود. انگلـس کتـاب دوم را بـه 

ــه فصــل ــرای عنــوان هاچنــد بخــش و هــر بخــش را ب ی کــاملی تقســیم کــرد. او، ب

ــاوین موجــود در دستنوشــتهبخش های مــارکس را مــورد اســتفاده هــا و فصــول، عن

قــرار داد و در مــواردی کــه بخــش یــا فصــلی فاقــد عنــوان بــود، خــود عنــوان آن را 

 کرد.تعیین می

نگارش نهایی متن کتاب دوم رونویسی قطعات حاضر و آماده و نظم و ترتیب دادن 

 العاده پیچیده و مبتکرانه بود. فقطهای خام نبود، بلکه کاری فوقی به دستنوشتهادب

شناخت، قادر بود این کار ی مارکس را میانگلس، اقتصاددان بزرگ، که زیروبم اندیشه
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را به سرانجام برساند و دست آخر اثری را عرضه کند که با اندیشه و سبک مارکس 

وشته توانست از چند دستنی او بود. تنها انگلس میستهکامالً مطابقت داشت و اثری شای

و ارتباطات منطقی در دستنوشته را  کند، قطع پیوندها یک اثر بسازد، خالءها را پر

برطرف نماید و انبوه جمالت و تزها را به شکلی بی عیب و نقص به زبان علمی درآورد. 

ش های خودها و شایستگییتی خود بر کتاب دوم، بدون آنکه از قابلانگلس در مقدمه

 دهد. سخن به میان آورد، کاری که به انجام رسانده است را شرح می

های منبــری و ی خــود را بــه رد اتهــامی کــه سوسیالیســتاو بخــش دوم مقدمــه

کردنـد، اختصــاص داد. بــه موجـب ایــن اتهــام، مــارکس دولتـی بــه مــارکس وارد می

ــ ــن معن ــه ای ــود؛ ب ــی شــده ب ــک ســرقت ادب ی ا کــه در خصــوص مســألهمرتکــب ی

ــوس ) ــار ردبرت ــافی از آث ــأءِ ارزش اض ــه منش ــوط ب ــاددان Rodbertusمرب ( اقتص

انگلیسی استفاده کرده بـود، بـدون آنکـه نـامی از او بیـاورد. مـارکس تـا پایـان دهـه 

ــوس را نمی ۱۸۵۰ی ــار رودبرت ــویش از آث ــاد خ ــاریخ انتق ــن ت ــل از ای ــناخت و قب ش

ــا در خ ــه تنه ــی را، ن ــاد سیاس ــه در مهماقتص ــی بلک ــوط کل ــات آن، ط ــرین جزئی ت

ــود. مــارکس از ســوی دیگــر، در ایــن ســال ــر ســاخته و پرداختــه ب ها، تنهــا یــک اث

ــام  ــه ن ــوس ب ــهردبرت ــاعینام ــمن های اجتم ــون کیرش ــه ف ــناخت. در را می ب ش

شــد در کــه گفتــه میشــناخت نظــام اقتصــادی مــا، خصــوص اثــر دیگــر او، یعنــی 

کـه از آن نـام بـرده فاده قـرار گرفتـه اسـت، بـی آنطور وسیعی مورد اسـتبه سرمایه

ــا رد  ۵۹شــود، بایــد گفــت کــه مــارکس هرگــز ایــن کتــاب را ندیــده بــود. انگلــس، ب

دهـــد کـــه ی ناشـــناخته و طرفـــداران او، نشـــان می«نابغـــه»اتهامـــات ســـخیف 

ــتبه ــرار دس ــز تک ــت ج ــزی نیس ــوس چی ــفیات ردبرت ــطالح کش ــتهاص ی وپا شکس

ــمیت و دیو ــه آدام اس ــه ک ــوالت ارزش و ارزش آنچ ــوص مق ــاردو در خص ــد ریک ی

خوبی بیان کـرده بودنـد. مـارکس بـا ایـن حـال، ضـمن تکیـه بـر دکتـرین اضافی به

اسمیت و ریکـاردو، بسـیار دورتـر رفـت. انگلـس، در ایـن بخـش از پیشـگفتار خـود، 

ـــتگی ـــدودیتشایس ـــال مح ـــین ح ـــعفها و در ع ـــی ها و ض ـــاد سیاس های اقتص

ی دهــد کــه در نظریــهکنــد. او نشــان میقــت بیــان میکالســیک انگلســتان را بــا د
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ــازه ــز ت ــارکس چی ــافی م ــف آن ارزش اض ــه لط ــود دارد و ب ــه»ای وج ی ارزش نظری

 6۰«ماند.اضافی مارکس به غرش رعد در آسمان صاف می

ی پیشــینیان خــود و کنــد کــه مــارکس، بــرخالف همــهانگلــس خاطرنشــان می

ی ارزش مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دهعنوان آفریننــازجملــه ریکــاردو، کــار را بــه

ی پـول ی جـامع دربـارهی کـاال و پـول را بررسـی کـرد؛ نخسـتین نظریـهداد؛ رابطه

ــأله ــا نهاد؛مس ــد و آن را بن ــل کن ــود ح ــته ب ــاردو نتوانس ــه ریک ــرد ک ــل ک ای را ح

ی میـان سـرمایه و کـار بـر اسـاس قـانون ارزش بـود؛ سـرمایه را بـه ی مبادلـهرابطه

ی متغیـر تقســیم کــرد؛ ارزش اضــافی را مــورد ی ثابــت و ســرمایههدو بخـش ســرمای

ــافی  ــق و ارزش اض ــافی مطل ــکل آن )ارزش اض ــرار داد و دو ش ــل ق ــه و تحلی تجزی

ی ی عقالنـی دربـارهنسبی( را کشـف کـرد؛ و نخسـتین کسـی بـود کـه یـک نظریـه

 دستمزد را ابداع کرد. 

ــه ــاره در نظــر خواننــدگان ب ــن پیشــگفتار دوب عنــوان یــک مــورخ  انگلــس، درای

ــته ــهبرجس ــک نظری ــاد، ی ــم اقتص ــهی عل ــک مجادل ــهپرداز و ی ــاهر گر درج یک ظ

نویســد: ، بــه او می۱۸۸6ژانویــه ی ۲۸(، درJ. Beckerشــود. یوهــان بکــر)می

پیشگفتار تو بر کتـاب دوم خـودش یـک کـار عظـیم و یـک شـاهکار اسـت. مـن از »

صــالبتی ایــن  بــرم. بــا چــه مهــارت و بــا چــهخوانــدن آن لــذت زیــادی می

ــارههاینوشــته ــگ درب ــگ و وارن ــرده ای.های رن ــوا ک ــوس را رس ــاب  6۱«ی ردبرت کت

 منتشر شد. ۱۸۸۵در ژوئن 

 های کتاب سوم برای چاپسازی دستنوشتهآماده

های کتــاب ســوم، کــه بــه مجمــوع رونــد تولیــد ســازی دستنوشــتهآماده

اصــالً و ابــداً انتظــار پــردازد، مشــکالتی را نمایــان کــرد کــه انگلــس داری میســرمایه

ــه ــت. او در نام ــاریخآن را نداش ــه ت ــر، ب ــان بک ــه ج ــن ۲۰ای ب ــار ۱۸۸۴ژوئ ، اظه

امیدواری کرده بود که کتـاب دوم پـیش از پایـان سـال و کتـاب سـوم سـال بعـد از 

ــر چــه پیش ــارهآن منتشــر شــود. اگ ــس درب ــی انگل ــاد بین ــاب دوم زی ی انتشــار کت

ــ ــوض، ک ــا، در ع ــد، ام ــار درنیام ــط از ک ــتهغل ــوم ده ار روی دستنوش ــاب س های کت

بـه پایـان رسـید.  ۱۸۹۴آغـاز شـد و تنهـا در ۱۸۸۵سال بـه درازا کشـید؛ یعنـی در 
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ــه ــس از فوری ــته ۱۸۸۵ی انگل ــدن دستنوش ــه خوان ــروع ب ــتش ــه ها و یادداش های ب

ــا در ــرد و تنه ــارکس ک ــده از م ــا مان ــه ی ۱۲ج ــریه۱۸۹۴ژانوی ــه در نش ــود ک ی ب

Vorwärts ها انتظـار، زیـر چـاپ اسـت ب سـوم، بعـد از مـدتاعالن کـرد کـه کتـا

ــن دوره،  ــی ای ــس، در ط ــت. انگل ــد داش ــر خواه ــپتامبر منتش ــاه س ــداکثر در م و ح

بخــش بزرگــی از وقــت و نیــروی خــود را وقــف ایــن کتــاب کــرد کــه آن را امــری 

یکـی از برجسـته تـرین سـرمایه دانسـت. چـاپ کتـاب سـوم اساسی و اضطراری می

 رود. شمار مینگلس بهی ادستاوردهای خالقانه

ــارکس آن را دردستنوشــته ــه م ــته۱۸6۵ی اصــلی، ک ــه رش ــر درآورده ب ی تحری

گرفـت. انگلـس در پیشـگفتار کتـاب سـوم در بود، حـدود هـزار صـفحه را در بـر می

بــرای کتــاب ســوم، تنهــا یــک طــرح مقــدماتی وجــود »گویــد: ایــن بــاره چنــین می

ــه العــاده نــاقص بــود.هــم فوقداشــت و بــس، کــه آن طور کلــی، آغــاز هــر یــک از ب

ــوارد، از لحــاظ ســبک  هــابخش ــود و، در اغلــب م ــت کــافی تنظــیم شــده ب ــا دق ب

ــینگــارش درســت و جمع ــوتر م ــر چــه جل ــی ه ــود. ول ــت وجــور ب ــار حال رفتیم، ک

شـد، نکـات ثـانوی زیـادی کـه در جریـان گرفـت و ناکامـل میگونه به خود میطرح

بــه آنهـا بـه بعـد واگـذار شـده بــود،  تحقیـق ظـاهر شـده بودنـد و پـرداختن قطعـی

ــه ــی آن اندیش ــه ط ــلی ک ــتر و فواص ــده بیش ــذ آم ــوین روی کاغ ــال تک های در ح

ی مطلــب بــه شــدند. در چنــدین جــا، خــط و ارائــهتر میتر و پیچیــدهبودنــد، طویــل

ـــدریجی بیماری ـــد کـــه هـــایی را نشـــان میروشـــنی هجـــوم و پیشـــرفت ت دادن

ــارضدرنتیجــه ــر نویســنده ع ــار ســخت ب ــار  ی ک ــیش ک ــیش از ب ــد و ب شــده بودن

  6۲«ساخت.شخصی او را دشوار و باالخره برای مدتی کالً غیر ممکن می

ــر دستنوشــته ــالوه ب ــس ع ــد نســخهانگل ــاوت فصــل اول و ی اصــلی، چن ی متف

ــت ــات و یادداش ــاب تحقیق ــه در کت ــی ک ــائل مختلف ــوص مس ــاهی در خص های کوت

نـین دفتـری حـاوی محاسـبات انـد در اختیـار داشـت. همچمورد بحـث قـرار گرفته

ی میــان نــرخ ارزش اضــافی و نــرخ ســود، موجــود بــود. مــارکس مربــوط بــه رابطــه

منظور ویژه با غـور کـردن در منـابع روسـی حجـم عظیمـی از مـواد و منـابع را بـهبه
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ویژه رانـت ارضـی، جمـع آوری کـرده توضیح مسائل تئوریـک روابـط کشـاورزی، بـه

 بود.

ررســی ایــن میــراث، مجــذوب غنــای کشــفیاتی انگلــس، کمــی بعــد از شــروع ب

ــر می ــا را درب ــته آنه ــن دستنوش ــه ای ــد ک ــت. او در ش ــارس  ۸گرف ــی ۱۸۸۵م ، یعن

ــت:  ــارگ نوش ــورا الف ــه ل ــوم، ب ــاب س ــار روی کت ــروع ک ــس از ش ــه پ ــا دو هفت تنه

شــود... تر میشــوم، باشــکوه، هــر چــه بیشــتر در آن غــرق میســرمایه کتــاب ســوم»

انگیز، یــک کــه انســانی ایــن همــه کشــفیات شــگفت تقریبــاً غیــر قابــل تصــور اســت

سـال  ۲۰عیـار را در سـر داشـته باشـد و آن را بـه مـدت انقالب علمی کامـل و تمام

، بــه دانیلســون چنــین ۱۸۸۵آوریــل  ۲3او کمــی بعــد، در 63«دارد.بــرای خــود نگــه

در حـال حاضـر مشـغول کتـاب سـوم هسـتم. ایـن بخـش آخـر اثـر و گـل »نوشت: 

افکنــد. مــن مــتن اصــلی را، کــه حتــی بــر کتــاب اول ســایه میسرســبد آن اســت و 

کنم و تــا زمــانی کــه تمــام توانــد آن را بخوانــد، دیکتــه مــیکس جــز مــن نمیهــیچ

ــه ــته بازنویســی نشــود، ب ــددستنوش ــز بتوانن ــران نی ــه دیگ ــد،  طوری ک آن را بخوانن

خـواهم توانسـت بـه نگـارش نهـایی بپـردازم کـه،  آنراحت نخواهم نشست. پـس از 

ا توجه به ناکامل بون متن اصـلی، کـار آسـانی نخواهـد بـود. بـه هـر حـال هـر چـه ب

که پیش آید، حتی اگـر نتـوانم کـار را بـه پایـان ببـرم، دستنوشـته از بـین نخواهـد 

ـــت و می ـــونیرف ـــکل کن ـــه ش ـــد ب ـــوم توان ـــاب س ـــن کت ـــود. ای ـــاپ ش اش چ

ــگفت ــدهش ــاکنون خوان ــن ت ــه م ــت ک ــزی اس ــاام و فوقانگیزترین چی ــاده ج ی الع

ی آن نتوانســت در زمــان حیــات خــویش ایــن کــار را بــه تأســف دارد کــه نویســنده

ی درخشـان هـیچ ایـراد بـر ایـن نوشـته پایـان برسـاند و خـودش آن را چـاپ کنـد.

سرراســت و مســتقیمی وارد نیســت. پیچیــده تــرین مســائل چنــان راحــت و آســان 

ــده ــل ش ــن و ح ــازی بچهروش ــک ب ــار ی ــه انگ ــل سیاند ک ــه هســتند؛ و ک ــتم گان س

  6۴«گیرد.ای نو و ساده به خود میجنبه

ــوامبر دستنوشــته ــس ســپس  ۱۸۸۵ی اصــلی در ن ــوم شــد. انگل ــده و مفه خوان

ساختار کتـاب را تعیـین نمـود: کتـاب، بـه جـای هفـت فصـل کـه مـارکس در نظـر 

 فصل تقسیم شد. ۵۲بخش و ۷داشت، به 
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بایســـتی مـــواد و مصـــالح موجـــود در دستنوشـــته، کـــه شـــامل ســـپس می

های پراکنــده بودنــد، همگنــی از یادداشــت هایســبات و تابلوهــا و حتــی فصــلمحا

ــا دقــت بررســی میهــا، محاســبات، نمودارهــا و جــدولگــردآوری و داده شــدند. ها ب

ــاره»فصــل دهــم  ــاریخی درب و فصــل بیســت و « ی تجــاریی ســرمایهمالحظــات ت

 ند. به این ترتیب پدیدار شد«دارینقش اعتبار در تولید سرمایه»هفتم 

های کـه در بـاال بـه آنهـا اشـاره شـد، فصـل«کمبودهـایی»انگلس، برای جبـران 

ی مــارکس بـرای فصــل چهــارم، در دستنوشـته مـثالً کـامالً جدیــدی تـدارک دیــد.

، فقـط عنـوان آن ذکـر شـده و مـارکس نوشـته بـود «تأثیر چرخش بـر نـرخ سـود»

ــه ــأله را در مرحل ــه مس ــک ــد داد. ام ــار خــود توضــیح خواه ــدی ک ا او فرصــت ی بع

 تمامی بر دوش انگلس افتاد.تدوین این فصل را نیافت و این وظیفه به

بــر خــالف « نســبت میــان نــرخ ســود و نــرخ ارزش اضــافی»مــتن فصــل ســوم 

فصل چهـارم میـان قـالب قـرار نگرفتـه اسـت و عالئـم اسـمی انگلـس را نـدارد، بـا 

بات ی انگلــس اســت. بــرای ایــن فصــل، محاســایــن حــال بخــش اعظــم آن نوشــته

ریاضی ناتمـامی از مـارکس بـاقی مانـده بودنـد؛ همچنـین دفتـری حـاوی معـادالت 

ی نرخ ارزش اضافی بـا نـرخ سـود وجـود داشـت. سـاموئل مـور، کـه مربوط به رابطه

ــن  ــس روی ای ــت انگل ــه درخواس ــود، ب ــده ب ــیات خوان ــریج ریاض ــگاه کمب در دانش

د. انگلـس بـا تکیـه ای از ایـن دفتـر تهیـه نمـومحاسبات و معـادالت کـار و خالصـه

، مـتن ۱۸6۵ی اصـلی بر این خالصـه، و بـا اسـتفاده از برخـی صـفحات دستنوشـته

نهــایی فصــل ســوم را تــدوین کــرد. او در پایــان ایــن فصــل بــه ایــن مطلــب اشــاره 

ــه می ــد ک ــاره»کن ــری درب ــبات مفصــل دیگ ــته محاس ــان در دستنوش ــاوت می ی تف

هـای جـالبی دارای ویژگیخورنـد کـه نرخ ارزش اضـافی و نـرخ سـود بـه چشـم می

دهـد کـه ایـن دو نـرخ از هـم دور یـا بـه هستند و حرکت آنها مـواردی را نشـان می

هــایی نشــان داد؛ مــن از تــوان بــا منحنیشــوند. ایــن حرکــات را میهــم نزدیــک می

ــرف ــواد ص ــن م ــیآوردن ای ــاب از نظر م ــن کت ــدی ای ــداف بع ــرای اه ــرا ب کنم؛ زی

کـافی اسـت نظـر خواننـدگانی کـه خواهـان اهمیت کمی برخـوردار هسـتند و فقـط 

  6۵«ی گسترده تر این نکته هستند را به آن جلب نمایم.مطالعه
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ــنجم  ــه بهــره و منفعــت صــاحبکار، )»نگــارش فصــول بخــش پ تقســیم ســود ب

مــارکس نتوانســته بــود  66مشــکالت بزرگــی ایجــاد کــرد.«( ی حامــل بهــرهســرمایه

ــاند و ــه انجــام برس ــن فصــول را ب ــایی ای ــارش نه ــه نگ ــواد ب ــده م ــه»جا مان ی انبوه

ــی از یادداشــتدرهم انگلــس  6۷«ی اســناد بودنــد.ها، مالحظــات و خالصــهبرهم

هـا را برطـرف کنـد و، بـا بسـط و تنظـیم قطعـاتی حداقل سه بـار تـالش کـرد نقص

گونـه داشـتند، چیـزی نزدیـک بـه آنچـه کـه مـارکس قصـد ی طرحکه تنهـا جنبـه

تــوان االخره معلــوم شــد کــه از ایــن راه نمیداشــت مطــرح ســازد، بیــرون بیــاورد. بــ

ــدا می ــاره، ابت ــن ب ــزی در ای ــرای نوشــتن چی ــید: ب ــه مقصــود رس بایســتی حجــم ب

ــه می ــه مطالع ــن زمین ــه ای ــوط ب ــات مرب ــیعی از ادبی ــد وس ــه از آب »ش ــاری ک و ک

ــارکس نمیدرمی ــاب م ــم کت ــد ه ــد.آم ــالف  6۸«ش ــس از ات ــر، پ ــس دســت آخ انگل

های مـارکس پرداخـت و فقـط بـه نگـارش ادداشـتوقت بسیار، بـه نظـم دادن بـه ی

 های مطلقاً ضروری اکتفا کرد.و اضافه کردن تکمله

ــالغ می 6۰های تکمیلــی انگلــس کــالً بــه اضــافات و یادداشــت  شــوند و مــورد ب

ــفحه ــاً از ده ص ــاوز نمیمجموع ــاپی تج ــات ی چ ــا تعمیم ــیاری از آنه ــد و بس کنن

ــده ــل پدی ــا تحلی ــک و ی ــدی هســتنتئوری ــرمایههای جدی ــه در اقتصــاد س داری د ک

ــد و  ــده بودن ــاهر ش ــرم»ظ ــتگی ش ــامی « آورورشکس ــدن تم ــاد ش ــت آزاد، ح رقاب

ــت ســرمایهتضــادهای ســرمایه ــوع حاکمی ــب الوق داری داری و جــایگزین شــدن قری

 دادند.انحصاری به جای رقابت آزاد را نشان می

 یــک اصــل مهــم را رعایــت کــرد و آن انگلــس در طــول کــار روی کتــاب ســوم

متنــی را تنظــیم کنــد کــه تــا حــد امکــان آخــرین نتــایج کشــفیات »ایــن بــود کــه 

او مــداخالت خــود  6۹«.مــارکس را بــا عبــارات و اصــطالحات خــود او عرضــه نمایــد...

 ی مارکس را به موارد ضروری محدود کرد.در متن دستنوشته

ــته  ــوم وضــعیت دستنوش ــاب س ــر کت ــود ب ــس در پیشــگفتار خ ــهانگل جا های ب

دهــد. او در طور مفصــل شــرح میو کــار خــود بــر روی آنهــا را بــه مــارکس مانــده از

جــا جــاعالن )ولــف، لگســیس، لوریــا( دکتــرین اقتصــادی مــارکس و درک این

کردنـد کـه کنـد. ایـن ناقـدان مارکسیسـم تأکیـد میماتریالیستی تـاریخ را افشـا می

د. انتشـار وجـه بـا نـرخ سـود میـانگین همـاهنگی نـدارهیچی ارزش اضـافی بهنظریه
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ــده ــردرگم ش ــارکس س ــان م ــه مخالف ــان داد ک ــوم نش ــاب س ــیش کت ــس پ اند. انگل

هــا متوســل هــایی را کــه مخالفــان مارکسیســم بــه آنپاافتــادگی و فرومــایگی روش

شــوند را نشــان داد. ایــن مخالفــان قــادر نبودنــد بــا اســتدالالت علمــی مــارکس می

 مقابله کنند.  

تئـوری اقتصـادی مـارکس پایـان نـداد. انتشار کتاب سوم بـه حمـالت بـر علیـه 

ــدگان سوسیال ــن از نماین ــد ت ــی چن ــورژوایی و حت ــد ب ــی بهنق ــطالح دموکراس اص

تضادی را که میـان کتـاب اول و کتـاب سـوم کشـف کـرده بودنـد، علـم کردنـد. در 

ــروش  ــه ف ــا ب ــاس ارزش آنه ــر اس ــا ب ــه کااله ــود ک ــده ب ــان داده ش ــاب اول نش کت

ب سـوم، کاالهـا نـه بـر اسـاس ارزش آنهـا بلکـه رسند و، به موجـب تعـاریف کتـامی

ی تولیــد و متوســط شــوند، کــه هزینــهبــه موجــب قیمــت تولیــد آنهــا فروختــه می

 گیرد. سود را دربر می

ی قــانون ارزش، بــه در کتــاب ســوم قیمــت تولیــد بــه عنــوان شــکل تغییریافتــه

ــازار ســرمایه ــدگی واقعــی ب ــانون ارزش در زن ــوان شــکل تظــاهر ق ــعن ی داری، معرف

ی برداشـت فهم کـردن ایـن مسـأله، بـرای روشـن کـردن دوبـارهشود. برای سادهمی

کـه معنـای آنهـا در مـتن  نظرات مهمـیبرای برجسته کـردن بهتـر نقطـه»مارکس، 

قانع کننده ظـاهر نشـده بـود و بـرای اضـافه کـردن ضـمایم مهمـی  ی کافیاندازهبه

ود، امـری کـه وضـعیت نوشـته شـده بـ ۱۸6۵ی مـارکس کـه در به متن دستنوشته

انگلــس، بــا وجــود ابــتال بــه ســرطان،  ۷۰،«ســاختآن را ضــروری می ۱۸۹۵امــور در 

  مصمم شد قلم به دست بگیرد.

ای را کــه بـــرای ، نخســـتین بخــش از دو ضـــمیمه۱۹۵۸او، در مــه و ژوئــن 

نوشـت. « قـانون ارزش و نـرخ سـود»کتاب سوم پـیش بینـی کـرده بـود، بـا عنـوان 

هــای اقتصــاددانان بــورژوا بــرای انکــار یــز، بــه مقابلــه بــا تالشانگلــس، قبــل از هرچ

خصـلت عینـی ارزش پرداخـت. ایـن اقتصــاددانان ارزش را نـه چونـان تجسـم زمــان 

ــه ــاً الزم بلکــه مقول ــرار ای قلمــداد میکاراجتماع ــه برق ــان مبادل ــد کــه در جری کردن

ــسمی ــت. انگل ــاری اس ــت ج ــادل قیم ــود و مع ــک مثال ش ــه کم ــپس، ب ــای س ه

ی آن، ی کاالهــا، از نخســتین مرحلــهشــده در مبادلــهخی، تغییــرات انجامتــاری
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داری را نشــان ی ســرمایهیعنــی از زمــان تولیــد کــاالیی ســاده تــا مبادلــه در مرحلــه

 داد.

های صــنعت و تـراز شــدن نــرخ سـود شــاخهداری، شــاهد همدر شـرایط ســرمایه

ــاو ــا متف ــرمایه در آنه ــک س ــب ارگانی ــه ترکی ــتیم ک ــانی هس ــت. آن بازرگ ت اس

ی ثابــت از ســهم هایی از تولیــد و تجــارت کــه در آنهــا ســهم ســرمایهشــاخه

ــرســرمایه ــاالتر اســت، ارزش اضــافی و در نتیجــه ســود نســبتاً بیشــتری  ی متغی ب

آورنـد. رقابـت میـان تری بـه دسـت میهای دیگـر سـودکمکننـد و شـاخهکسب می

ــرمایه ــث میس ــرمایهداران باع ــه س ــود ک ــای کها از بخشش ــه مه ــودآور ب ــر س ت

شــوند انتقــال پیــدا کننــد. کاالهــا، در هــایی کــه ســود بیشــتری را موجــب میبخش

ی ارزش یـک بخـش تولیـدی معـین، بلکـه بـر اسـاس یـک نـرخ نتیجه، نه بـر پایـه

های تولیــد و نــرخ ســود عمــومی تمــامی ی هزینــهکننــدهســود میــانگین، کــه بیان

عمــل، کــه خــارج از فهــم و رســند. ایــن هــای تولیــدی اســت، بــه فــروش میبخش

ــافی قــانون ارزش نیســت، بلکــه تنهــا شــکل داران اتفــاق میی ســرمایهاراده افتــد، ن

 دهد. تظاهر آن را تغییر می

ی اولــی کــه انگلــس بــرای کتــاب ســوم در نظــر گرفتــه بــود، بالفاصــله ضــمیمه

دموکراســـی ارگـــان تئوریـــک سوسیال Neue Zeitبعـــد از مـــرگ انگلـــس، در 

ی دوم متأســفانه نوشــته نشــد. انگلــس فقــط فرصــت شــد. ضــمیمهآلمــان منتشــر 

ی طــرح گونــه، بــا عنــوان انگلــس در ایــن نوشــته یافــت طــرح آن را فــراهم کنــد.

ــورس» ــران «ب ــان بح ــورس از زم ــش ب ــرات نق ــکل۱۸۸6، تغیی ــد، ش ــه بع گیری ب

ـــرکت ـــدریجی مؤسســـات و ش ـــالب ت ـــانی، انق های ســـهامی در صـــنعت و بازرگ

ــاورزی و ت ــی در کش ــش بانکتکنیک ــت نق ــاورزی، قوی ــرو کش ــورس در قلم ــا و ب ه

های اروپـایی صادرات سـرمایه بـه شـکل سـهام و تقسـیم مسـتعمرات میـان قـدرت

 سازد. در راستای منافع بورس را روشن می

را  ســرمایههـای دوم و ســوم، کتـاب چهــارم انگلـس قصــد داشـت، پــس از کتاب

ــن جلــد منتشــر کنــد. نخســتین و تنهــا نســخه ــه»ی ای ، «هــای ارزش اضــافینظری

ــود. ۱۸63و ژوئیــه ی۱۸6۲ی ژانویــه یتوســط مــارکس، در فاصــله ، نوشــته شــده ب
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ایــن »، بــه لــورا مــارکس ـ الفــارگ نوشــت: ۱۸۹۴دســامبر  ۱۷انگلــس، در 

 ۷۱«دستنوشته بسیار ابتدایی و ناقص است.

هــای دوم امـا او دیگـر در وضــعیتی نبـود کــه بتوانـد کوششــی را کـه روی کتاب

ـــی و ســـوم انجـــا ـــرای کتـــاب چهـــارم نیـــز مصـــروف دارد و حت ـــود، ب م داده ب

دیـد »نویسـد، توانست مـتن دستنوشـته را بـه منشـی خـود دیکتـه کنـد. او مینمی

ــفه ــه نص ــی ب ــه حت ــل از آنک ــت، قب ــده اس ــراب ش ــامالً خ ــمهایم ک ــار چش ی ک

به این دلیل، قبـل از انتشـار کتـاب سـوم، انگلـس شایسـته دیـد کـه بـه  ۷۲«برسیم.

برنشـــتاین، نماینـــدگان نســـل جـــوان، خوانـــدن خـــط مـــارکس و  کائوتســـکی و

ــاموزد. ــایی از آن را بی ــب  رمزگش ــان از جی ــرای کارش ــان ب ــن جوان ــه ای ــی ب او حت

کــرد. امــا ایــن همکــاری بــه ســرانجام نرســید. فقــط خــودش دســتمزد پرداخــت می

  کائوتسکی بخشی از دستنوشته را خواند و پاکنویس کرد.

ــدن  ــرد خوان ــنهاد ک ــس پیش ــه انگل ــته ب ــر دستنوش ــش دیگ ــایی بخ و رمزگش

آولینــگ ســپرده شــود. او، کمــی قبــل از مــرگ، شــروع بــه کــار  الئـانور مــارکس ـ

نویســی روی بخشــی از دستنوشــته کــرد کــه پــیش از ایــن توســط کائوتســکی پاک

شــده بــود. بــا ایــن حــال، بیمــاری مــانع از آن شــد کــه او بــه آمــاده ســازی کتــاب 

 بپردازد. سرمایهچهارم 

ــار روی انگلــس  ــا ک ــهی ســرمایهب هــای دوم و ســوم، ویژه روی کتابمــارکس، ب

 بــه نــام دوســتی، بــه نــام علــم و در جهــت منــافع جنــبش کــارگری جهــانی یــک

  شاهکار را به انجام رساند.
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 گفتارپیش

نسـخه منتشـر شـد.  ۱۰۰۰در  کاپیتالسـرانجام جلد اول  – ۱۸6۷سـپتامبر  ۱۴

ذشته ( گنقد )از این پس سهمی بر نقد اقتصاد سیاسیسال از تاریخ انتشار  ۸بیش از 

ها های خود که سالنویس کتاب علت تاخیر طوالنی را به بیماریبود. مارکس در پیش

شیده بود، مرتبط کرده و این اثر جدید را ادامه ستپاره»ی آن طول ک معرفی « ی نخ

 کند.می

سنر،  ۱۸6۵مارس  ۲۱در واقع مارکس در  شر، اوتو می شار کتاب را با نا قرارداد انت

قرارداد قید شـــده بود که نویســـنده تا اواخر ماه مه همان ســـال  بســـته بود. در آن

ستنویس شر تحویل دهد. بند اول قرارداد تأکید مید  کند که این اثر درهایش را به نا

ها را برای ناشر پست ، مارکس بخشی از دستنوشته66جلد منتشر شود. در دسامبر  ۲

شتهکند و چند ماه بعد برای مالقات او به همراه بامی ستنو سفر  ها به قی د هامبورگ 

سنر را متقاعد میمی شر کند و کند. او در آن مالقات می سازد که ابتدا جلد اول را منت

 ۱کند که تا چند ماه دیگر، جلد دوم را تحویل دهد که در واقع چنین نشد.توافق می

نویس پیش 3، نقدفصــل اول  ۲حقیقت امر این اســت که مارکس پس از انتشــار 

س طور که خود اذعان کرده را به قلم کشیده بود و همان کاپیتالبتاً کامل از جلدهای ن

ای روند ی جداگانهداشـت. نویسـنده متن حاضـر در مقاله« کلیت آن را پیش رو»بود 

صیل بررسی تف، بهکاپیتالتا  نقد، و از نقدتا  گروندیسهرا از  کاپیتالکار و سیر تکوین 

نویس اول جا ضرورت یادآوری دارد این است که مارکس پیشآنچه در این ۲کرده است.

ـــغول نگارش ( را در ماه ژوئن تکمیل می۱۸6۱-63) کاپیتال ـــله مش کند اما بالفاص

ــال ( می۱۸63-6۵نویس دوم )پیش ــپس در س ــود. س ــتن  66ش ــت به کار نوش دس

ر باره د« فصلی»ها در بر دارنده نویسگردد. هیچ یک از این پیشنویس نهایی میپیش

به عالوه مارکس این بود که این مبحث  یاد، پیش فرض  به احتمال ز ی کاال نبودند. 

                                                      

و  و خمدر زمان حیات مارکس منتشر نشدند، خود حکایت پر پیچ  کاپیتالکه چرا نهایتاً جلدهای بعدی این۱ 

 .ای است که نیازمند مطلبی جداگانه استپیچیده

  ،«انگلسو سیر تکوین کاپیتال در پرتو مکاتبات مارکس »نگاه کنید به ۲ 
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ست. ازاینرو همه نقد تر درپول را پیش« فصل» های جلد اول نویسی پیشارائه داده ا

 گردند.، یعنی استحاله پول به سرمایه آغاز مینقدی با فصل منتشر نشده

فصل بیشتر نداشت  6ویراست جلد اول، در کل الزم به یادآوری است که نخستین 

ـــامل کاال و هم پول بود. مارکس در  ـــل اول هم ش ای به ، در نامه66اوت  ۱3که فص

ضیح می شروع کنم، یعنی کتابی که »دهد که: کوگلمان تو ضروری بود کتاب را از نو 

ن کار ای  منتشر کرده بود را در یک فصل کاال و پول خالصه کنم. من نقددونکر یناشر 

را صرفاً به خاطر تکمیل کردن ضروری ندیدم، بلکه از آن جهت که افراد هوشمند نیز 

ستی نفهمیده بودند. به بیان دیگر، مطمعنا در بازنمایی اول، به سئله را به در ویژه در م

ستیتحلیل کاالهامورد  شت.، کا ( لذا مارکس ۴۲:3۲۷)مجموعه آثار، « هایی وجود دا

شر ها را برای ننویس نهایی، حتی پس از آنکه بخشی از دستنوشتهپس از اتمام پیش ا

ست گیرد و دارسال کرده بود، تصمیم به نگارش فصلی مقدماتی برای جلد نخست می

سط ژوئیه  سد. در عین حال، بین ماهگفتار را می، پیش6۷آخر، در اوا های آوریل و نوی

 کند.کتاب اضافه میبه « شکل ارزشی»ای نیز زیر عنوان ژوئیه، ضمیمه

باور این این به  ید،  لد اول نیز گرد مان ج مام ه به ات نه موفق  مارکس چگو که 

سال، به ست. او طی این چند  سنده، خود باعث شگفتی ا سال نوی سر  سرا ، 6۴ویژه در 

شدت از بیماری رنج می سال به  سازمان بین 6۴برد.  سیس  سال تا الملل درعین حال 

ـــئولیت  ـــمت گیری آن، به عهده کارگری بود که مس نگارش کلیه مبانی نظری و س

ـــال  ۱۰مارکس بود. در  حث نظری پیرامون 6۴ماه اول س با تال، اثری از م در  کاپی

ارد. الملل اختصاص دخورد. بیشتر مکاتبات به امور بینمکاتبات مارکس به چشم نمی

سئولیت شرکت  ،اگر به این م سی برای نیویورک دیلی تریبون و  ظری فعال نمقاله نوی

سنگینی  شاید بتوانیم تا حدی به ابعاد بار  ضافه کنیم،  در جنگ داخلی آمریکا را هم ا

 که بر دوش مارکس بود پی ببریم.

 منتشر شد. سپس آنچه کاپیتالرغم تمام این مشکالت و مصائب، سرانجام اما علی

ج و رویدر درجه نخســت بالفاصــله ضــرورتی حیاتی یافت، نه انتشــار جلد دوم، بلکه ت

توطئه سکوت در قبال آن  نقدتبلیغ همان جلد نخست بود. مارکس که پس از انتشار 

ــریح و  ــدیدا درگیر تش ــکوت، ش را تجربه کرده بود، این بار با پیش بینی تداوم آن س



 مارکس، انگلس و حکایت پرماجرای جلد اول کاپیتال 418 

ـــاعه کتاب می ـــول اش ـــرکت فعال انگلس، چنین مهمی قابل حص گردد. اما بدون ش

صلی کتاب وبود. از اینرو دخالت دادن و گفتنمی شریح مبانی ا گوی دائم با انگلس و ت

 برای او اهمیتی اساسی داشت. 

 کاپیتالمساعی انگلس در ترویج 

ا ندیده ر کاپیتالهای نویسبر کســی پوشــیده نیســت که انگلس هیچ یک از پیش

ـــان میبود. اما مکاتبات بین آن ـــیاری از دو نش دهد که مارکس در حین نگارش، بس

ــامین کتاب را با ــائل مهم با او  مض ــته و نیز در مورد برخی مس انگلس در میان گذاش

از انگلس  6۷اوت  ۲۴ای به تاریخ عنوان نمونه، در نامهکند. بهمشورت و نظرخواهی می

سد: می سرمایه ثابت، عنوان یک کارخانه دار، تو حتما میبه»پر یش پدانی که با بازده 

شود، چکار ب از آنکه شابهی تعویض  ضیح با نوع م اید کرد. و تو باید این را برای من تو

بدون تئوری، فقط از  به عملیدهی ) فت۴۲:۴۰۷(.« )جن ماه( گ ندو در  های وگوی آ

سپتامبر شدت می کاپیتالپایانی نگارش  شار، که از ماه مه تا   6۷گیرد. در فرآیند انت

ستهبه طول می صفحات حروفانجامد، مارکس د سته از  شدهد برای  ی کتاب راچینی 

ــت می ــحیح و نظر خواهی برای انگلس پس قتی ویژه وکند. بهبازبینی، غلط گیری، تص

هفته نزد انگلس به منچســتر  3، برای 6۷مه  ۲۲گردد، در هامبورگ باز می مارکس از

 رود. می

 یابیم که پس ازچنانچه مکاتبات مارکس و انگلس را با دقت دنبال کنیم، در می

شار  سیار می، مارککاپیتالانت شش ب سی کتاب را برای انگلس س کو سا کند تا رئوس ا

برای من، جلب رضایت تو مهم تر »طور که تأکید کرده بود: تشریح کند، چرا که همان

ـــت که کل دنیا درباره ـــافا اینکه بدون ۴۲:3۸3« )ی آن بگوید.از هر چیزی اس ( مض

ـــاعه کتاب مؤثر واقعانگلس نمی، کاپیتالتفهیم  ـــت در اش ـــود. اما پیش از  توانس ش

ندین چ کاپیتالپرداختن به مباحث درونی آندو، باید تأکید کرد که انگلس در ترویج 

گشــت و هم مجالت بررســی انتقادی نوشــت که هم شــامل نشــریات کارگری می
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ست در جلد بیستم مجموعه علمی. آنچه از اهمّ این بررسی-تخصصی ها بجای مانده ا

 ۱نگلیسی مندرج شده اند. آثار مارکس و انگلس به زبان ا

بهتر اســـت  کاپیتالورزید که برای عامه فهم کردن انگلس به مارکس اصـــرار می

صه از رئوس کتاب رونمایی کند اما در این جزوه شر کرد که بطور خال ای جداگانه منت

جه می مارکس موا ـــرد  با واکنش س تامبر  ۱6گردد. او در مورد  ـــپ مارکس  6۸س به 

 به کارگران کردن محتوای کتاب در یک نوشــته کوتاه برای آیا عرضــه»نویســد: می

ست؟ شده ا سخ می۴3:۱۰۰« )ضرورتی عاجل تبدیل ن من »گوید: ( اما مارکس در پا

شم.نمی ساس ۴3:۱۰۲« )توانم مبلغ کتاب خودم با سخی اح ( گویا انگلس از چنین پا

توانی ت نمیاینکه خود»گوید: کند و با لحن نســبتاً تندی به مارکس میرضــایت نمی

 ( ۴3:۱۰3« )آن را بنویسی، یک ادعای مهمل است.

گیرد که کل کتاب را تلخیص کند. اثر ناتمام و با این حال او خودش تصـــمیم می

ته است شهرت یاف« کاپیتالسینوپسیس »ای از انگلس بجای مانده که به منتشر نشده

د. سمت گیری و شوفصل کتاب می 6فصل از  ۴نوشته شده و شامل  6۹که در سال 

ه الاقل در یکی دو سال اول انتشار ب کاپیتالنیت انگلس کامالً واضح و قابل فهم است. 

ستقبال نکرده بودند.  خوبی به فروش نرفته بود. مطبوعات آلمانی در مجموع از کتاب ا

ای جز اشاعه کتاب در وسیع ترین سطح ممکن باقی نمانده بود. انگلس در ظاهراً چاره

ـــریات به کاپیتالی حین معرف به نش عنوان اثری علمی در مطبوعات تخصـــصـــی، 

ستی و دموکراتیک، از جمله زکونف ) سیالی شه زایتونگ Die Zukunftسو ( و راینی

(Rheiniche Zeitungآن را اثری می ،) ها باید از آن ســوســیال دموکرات»نامد که

 ( ۲۰:۲۱۰« )عنوان گوسپل نظری خود استقبال کنند.به

صرار میهانگلس ب ی های مناسبورزید که در زبان انگلیسی معادلویژه به مارکس ا

سفی  دیالکتیکی آلمانی وجود ندارد. بنابراین باید تا حد ممکن آن را  -برای واژگان فل

نایتلی ریویو  یه فورت  ـــر که او در نش ســـاده فهم تر کرد. قرار بر این شـــده بود 

(Fortnightly Review )ـــی ک کـاپیتـال نـد. انگلس در حین نگـارش، را بررس

                                                      
 همچنین نگاه کنید به کتاب زیر: ۱
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شروع صورتبندی مقاله را با مارکس درمیان می صمیم گرفته بود که بجای  گذارد. او ت

ـــک دیالکتیکی اش»ی کاال و زبان از مبحث پیچیده ـــتکم برای خواننده «خش ، دس

انگلیســی، با فصــل دوم یعنی اســتحاله پول به ســرمایه، شــروع کند. انگلس مرتبا به 

ـــزد می که برای مارکس گوش مایی Philistines« ) نابخردان»کرد  بازن (، روش 

ارش دهند با بی توجهی از کندیالکتیکی تو قابل فهم نیســـت. بنابراین آنها ترجیح می

ـــد: به مارکس می 6۸مه  ۲۲عبور کنند. انگلس در  توانم از نقطه من هنوز نمی»نویس

شن دیالکتیکی برای انگلی ضیح روش رو سسیشروع فراتر بروم. تو ی را هایی که برر

توانم این جماعت را با معادالت خوانند بســیار دشــوار خواهد بود و من دقیقاً نمیمی

 (۴3:3۷« )پول و غیره مواجه کنم.-کاال-پول

سخ به انگلس می ۲3مارکس در  سد: مه در پا سرباز زدن تو از به دیده»نوی ی من 

 …و غیره مســیری خطاســت پول-کاال-ای همچون پولهای ســادهبندیارائه صــورت

خواهی با فصـــل دوم شـــروع کنی، در جایی باید توجه خواننده را به این حال که می

ـــل اول رونمایی جدیدی از ارزش و پول خواهد  ـــوع معطوف کنی که او در فص موض

سرمایه عمل در واقع معادله خرید برای فروش …یافت سان  ست که در آن پول ب ای ا

ست برخالف کند و تعیین کننده بامی ست. این در شت به نقطه آغاز ا رای فروش بزگ

ست که طی آن پول فقط به کارکردی به خرید ست. ترتی نیازمندعنوان پول رایج ا ب ا

کند. آنچه در حرکت متفاوت تحمیل می ۲متفاوت خرید و فروش به گردش ســرمایه، 

ــکا ــت که در اش ــت، رفتارهای متفاوت خودِ ارزش اس ــت این دو پنهان اس ل پولی پش

صورتبندینمودار می شکار کردن این دو حرکت متفاوت،  سنده برای آ  هایگردد. نوی

ای ها، مسئله را برکنم با استفاده از این صورتبندیزیر را ارائه کرده است. من فکر می

 (۴3:3۸« )خود و خواننده آسان تر خواهی کرد.

ـــایر نکاتی که م ـــنهاد مارکس و س طرح کرده بود را یک ماه بعد انگلس این پیش

ـــی  ـــروع به کاپیتالپذیرفته و دقیقاً عین جمالت مارکس را در بررس عنوان نقطه ش

ــریه به بهانهمنعکس می ــی انگلس کند. مآالً تحریریه نش ــار بررس های مختلف از انتش

ــار امتناع می ــرمایه و  کاپیتالورزد. از پس انتش مباحث دیگری از جمله بحث بازده س
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گیرد که ظاهراً مارکس در اکثر موارد انگلس بین آندو در میc+v(S /  ۱ (نرخ ســود 

یی، دو به تعامل نهای این نویسنده، تنها مبحثی که بین آنسازد. به دیدهرا متقاعد می

ضمنی، نمی شت ارزش، بهو نه توافق  سر سد، نه فقط روش بازنمایی بلکه خودِ  یژه ور

ست که چنین ادع ست. بدیهی ا شی کاال صد کاهش نقش و اهمیت شکلِ ارز ایی به ق

ست. همان شار انگلس نی من »به او گفته بود:  کاپیتالطور که خود مارکس پس از انت

شتگیامکان شدن آن را فقط به تو مدیونم. بدون ازخودگذ سهای تو، نمیپذیر  تم توان

 (۴۲:۴۰۵، 6۸اوت  ۲3« )کرد را سرپرستی کنم.جلد طلب می 3کار عظیمی که این 

به  66فوریه  ۱۰در  کاپیتال در« روزانه کار»هنگام نگارش و بسط قسمت مارکس 

ـــپس انگلس می یه کتابم نبود. س تاریخی جزئی از طرح اول ـــد که این مبحث  نویس

ست ) و من همین  ۱۸6۵ام مکمل کتاب تو تا سال کرده 'الحاق'آنچه من »گوید: می ا

انتشـار کتابم، چاپ دوم کتاب  کنم(. بنابراین، به محضرا در یک یادداشـت عنوان می

من تئوری مورد نیاز را ارائه »کند که برای این کار سپس اضافه می« تو ضروری است.

 ۲(۴3:۲۲۲« )کنم.می

 کاپیتالوگو پیرامون فصل اول گفت

، انگلس وظیفه نسبتاً مشابهی را به عهده نقدقریب به یک دهه قبل، از پس انتشار 

سی شمندانه در اوت  گرفته بود. او در یک برر شریه  ۲که در  ۱۸۵۹اندی سمت در ن ق

لک ) ید،Das Volkداس وف ـــر گرد قد  3( منتش مایی ن بازن مبحثی را در مورد روش 

ــی می ــیاس ــاد س ــتگاه نظری انگلس از اقتص ــکافد که برای گفتمان کنونی و خاس ش

موضــوعیتی ماندگار برخوردار اســت. انگلس در این نوشــته با بررســی اجمالی فلســفه 

ساز یاد ل و تأکید بر جذب تاریخ در منطق او، از هگل بههگ شمندی دوران  عنوان اندی

                                                      
 (۴3: 3۲-36مارکس ) 6۸مه  ۱6مه انگلس و پاسخ  ۱۰ویژه نگاه کنید به نامه به ۱

از آن تاثیر  ۱۸۴۴خوانش آن در اثر انگلس است که مارکس پس از  ی کارگر در انگلستانوضعیت طبقهاشاره به  ۲

تاب خواننده را مکررا به ک کاپیتالکرد. مارکس در عنوان اثری بی نظیر یاد میپذیرفته بود و در سراسر عمر از آن به

 کند. دهد و گفتاوردهای بسیاری از آن را بازگو میانگلس رجوع می

 ۲۲۷-۲۱۸، ص ص سهمی بر نقد اقتصاد سیاسینگاه کنید به  3

Contribution to a Critique of Political Economy, International Publishers, NY, 1972 
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سطه»کند و مفاهیم تاریخی او را می شرط نظری و بی وا سم نوینپیش   «ی ماتریالی

سپس عنوان میمی شده»کند که مارکس این نامد.  سازی« دیالکتیک فراموش   را باز

قد نو کشفیات او، روش دیالکتیکی را در  کرد و با استخراج هسته مرکزی منطق هگل

 برد. این روش همان اهمیت مفهوم ماتریالیستی تاریخ را داراست.کار میبه

ما  ـــاد می»ا قد اقتص به حتی پس از تعّین روش، ن ند  مایی گردد:  ۲توا بازن روش 

روش منطقی تنها نحوه برخورد مناسب »دهد که سپس ادامه می« تاریخی یا منطقی.

ست با این تفاوت که نمایهبود که  شده این همان روش تاریخی ا ی تاریخی آن حذف 

توان مشاهده کرد که در این روش، بازنمایی می»گیرد که دست آخر نتیجه می« است.

ی تجریدی ناب منحصر شود. برعکس، مستلزم تماس دائمی باید به حیطهمنطقی نمی

ـــت.با واقعیت و نمونه بازگو کردن این دیدگاه انگلس ( ۲۲۷)ص « های تاریخی اس

یابد که دقیقاً به یکی از نکات کلیدی ی رابطه منطق و تاریخ از آنجا ضرورت میدرباره

 شود.ویژه فصل اول، مربوط می، بهکاپیتالوگوی مارکس و انگلس پیرامون گفت

شده صفحات حروفچینی  ستر و دریافت  شت از منچ صل مارکس پس از بازگ ی ف

 6۷ژوئن  3ای به تاریخ کند. در نامهبرای نظر خواهی به انگلس ارســال میاول، آنها را 

کدام  یشکل ارزشتو باید دقیقاً به من بگویی که به نظر تو در تشریح »گوید: به او می

ـــود. نکات ـــمیمه عامه فهم تر ش روز بعد،  ۱3( ۴۲:3۷۸« )باید برای نابخردان در ض

گوید در این صــفحات ســخ داده اســت، میانگلس پس از عذرخواهی از اینکه دیر پا

شانه» ست. اما دیگر کار دیگری نمین سته ا ان کرد. توهای بیماری کفگیرک تو نقش ب

ضمیمه بیش از این به آن بپردازی چرا که نابخردان واقعًا  شد در  ضروری نبا فکر کنم 

ـــی به زحمت  ـــکل ارزش به این نوع تفکر تجریدی عادت ندارند و خود را به خاطر ش

ـــیدهتوانی برای نتایج دیالکتیکیاندازند. حداکثر مینمی ـــواای که بدان رس هد ای ش

ـــترده ئه کنی؛ یعنی میگس تاریخی ارا به ی  تا  مال کنی  تاریخی را اع توانی آزمون 

شان دهی. صل از آن را ن شاف پول و فرآیند حا ضرورت انک «  نابخردان از راه تاریخی 

ــپس می ــبت به باز»گوید س ــیار  ، برهان دیالکتیکی بنقدنمایی قبلی ی با اینکه نس س

ــده اســت، ولی در ارتباط با بازنمایی بالفعل، من در چندین مورد آن طرح  دقیق تر ش

 ( ۴۲:3۸۱« )پسندم.اولیه را بیشتر می
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سخ به انگلس می ۲۲مارکس در  ضایت تو »گوید، در درجه اول ژوئن در پا اینکه ر

ـــت که کل دنیا در بارهرا جلب کنم برای من مهمتر از هر چی ـــاوت زی اس ی آن قض

ـــافه می« کند. امیدوارم بورژوازی تا زمان مرگش بیماری »کند که بعد با طعنه اض

سپارد. شی مربوط می« کفگیرک مرا به خاطر ب شکل ارز ن م»شود، اما تا آنجا که به 

ند. ـــنه دانش ا نانی که تش ندارم بلکه جوا نابخردان را مدّ نظر  ـــرفاً    ۱(۴۲:3۸3« )ص

صاددانان این واقعیت به» ست. تاکنون اقت سی ا سا هرحال این موضوع برای کل کتاب ا

شکل بدوی  ۱متر پارچه =  ۲۰ی ساده را نادیده گرفته اند که معادله صرفاً   ۲۰کفت، 

ی کاالیی که هنوز ارزش آن در ارتباط پوند است، و از آنجا شکل ساده ۲متر پارچه = 

ــرفاً بعنوان چیزی با کل کاالهای دیگر بیان ن ــت، بلکه ص ــدگردیده اس از  هتفکیک ش

به یک کالم، کل و از آنرو،  تجسم کل معمای شکل پولی استشکل طبیعی خودش، 

  از پرورش این بغرنجی نقدام ی . من در بازنمایی اولیهشـــکل بورژوایی محصـــول کار

ی قوام یافته پرهیز کردم و در واقع روش بازنمایی ارزش را تحلیل نکردم مگر در شکل

 «آن در تجسم پولی.

سخ به نیاز آزمون تاریخی به سراغ سپس در پا صحت تئوری، مارکس  عنوان گواه 

شــود که من در پایان فصــل ســوم، کشــف هگل را رود و به انگلس یادآور میهگل می

ست.»کنم که بازگو می صدیق کرده ا البته  «تاریخ، قانون تبدیل کمیت به کیفیت را ت

شنهادات خوبی به مارکس در ویرایش کتاب می انگلس در دهد، از جمله همان نامه پی

ها. یکی از ها و زیر عنوانهای بســیار طوالنی و اضــافه کردن عنوانکوتاه کردن فصــل

مهم ترین پیشنهادات او این بود که باید مباحث تجریدی را با افزودن چندین قسمت 

سمت تکمیل کنی.  شی  را به روش تو باید این پار»و زیر ق شکل ارز ی دانش نامهه ی

                                                      
به استثنای  »گفتار او بر ویراست اول کتاب. ، نگاه کنید به پیشکاپیتالی نظر مارکس نسبت به مخاطبین درباره ۱

ای را در نظر دارم که ه من خوانندهتوان این مجلد را به دشواری متهم کرد. البتقسمت مربوط به شکل ارزشی، نمی

( مارکس همچنین در پی گفتار ویراست ۱:۹۰« )خواهد چیز جدیدی بیاموزد و در نتیجه برای خود فکر کند.می

رسد به نظر می …، بهترین پاداش زحمات من استکاپیتالاستقبال سریع محافل کارگری آلمان از »نویسد: دوم می

شد، تقریبا به طور کامل در بین به تر خصلت موروثی آلمان ها تلقی میپیش که آن ظرفیت عظیم تئوریک که

)ص « ی کارگر احیا شده است.اصطالح طبقات تحصیل کرده آلمان ناپدید شده است و در عوض، در میان طبقه

۹۵) 
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کردی تا بر هر یک از گذارهای دیالکتیکی با عنوانی هگل، با بندهای کوتاه ارائه می

 من در مورد شکل ارزش»گوید مارکس با تایید نظر انگلس به او می« ویژه تأکید شود.

شنهاد تو عمل کردهم برخوردی دیالکتیکی اتخاذ کرده ه! ام و هم نهام: یعنی هم به پی

ضمیمه شته ام که از نو به یکم، من  سادگی و تا حد ممکن به  همان موضوعای نگا به 

های درســی پرداخته اســت، و دوم، همان طور که تو پیشــنهاد کردی، هر روش کتاب

 (۴۲:3۸۴« )ام.موضوعی را به بندهای مختلف و هریک را با عنوانی خاص تقسیم کرده

ــمت  ۲۴انگلس در  ــافی را ژوئن قس ــرمایه و تولید ارزش اض ــتحاله پول به س اس

ل شود، این از بهترین فصوتا آنجا که به بازنمایی و محتوا مربوط می»کند: تحسین می

ست. سپس ادامه می۴۲:3۸6« )ا صلی کل »دهد (  شکل ارزش جوهر ا البته پرورش 

ست. شهود نی ست اما پیامدهای آن هنوز م ژوئن  ۲۷مارکس در« مزخرفات بورژوایی ا

ــخ می ــد: در پاس ــاددانان عامیانه اعتراض » نویس اینکه عنوان کردی نابخردان و اقتص

 پرداخت شــدهرا کار  دســتمزدهاکنند که چنانچه خواهند کرد )البته آنها فراموش می

اســت(، کل بیان آنها در  پرداخت نشــده، کارِ ســودگویند محســوب کنند، در واقع می

 شود:بیانی علمی اینگونه خالصه می

ــتحاله می ار در کلیت ککه طی آن، یکم،  یابدارزش کاال چگونه به قیمت تولید اس

ضافی به شودشکل دستمزد پرداخت شده پدیدار می ضافی یا ارزش ا ، و دوم، اما کار ا

ــکل  ــود و غیره، ظاهر می ای بر قیمتافزودهش ــود و زیر نام بهره، س به ورا و باالی ش

ســرمایه ثابت + دســتمزدها(. پیش نهاده پاســخ به این رود )= قیمت می قیمت-هزینه

اســـتحاله ارزش یک روز ظرفیت کاری به عنوان نمونه، به -۱ســـؤال این اســـت که: 

ستمزدها صل پنجم این  قیمت یک روز کارییا  د شد. این در ف شده با ضیح داده  تو

ست؛  شده ا سو -۲مجلد انجام  سود به میانگین  سود، و  ضافی به  ستحاله ارزش ا ، و دا

ت اس فرآیند گردش سرمایهغیره، هم توضیح داده شده باشد. پیش فرض این موضوع 

ست که ایفای نقش که پیش سرمایه ا شده بود، چون در اینجا بازدهی  تر توضیح داده 

های شــامل کتاب جلد دومتوان پیش از کتاب ســوم )کند. لذا به این موضــوع نمیمی

نابخردان  روش استنباطشان داده خواهد شد که دوم و سوم است( پرداخت. در اینجا ن

ـــکل می ـــاددانان عامیانه چگونه ش گیرد. یعنی تنها چیزی که در اذهان آنها و اقتص

ــود، منعکس می ــطهش ــکل بی واس ــت نه  ی پدیداریش آنها.  ارتباط درونیروابط اس
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شت، ما ابداً احتیاجی به به علم نمی صحت دا شتیم. حوانگهی، اگر چنان چیزی   الدا

، کل روش بازنمایی پیشــاپیش رّد کنمچنانچه من میخواســتم تمام این اعتراضــات را 

ــت که برای  دیالکتیکی را تخریب کرده بودم. برعکس، نکته جالب این روش در آن اس

کند که حماقتشان را بی موقع به و این آنها را وادار می گسترددام میامثال آنها مرتبا 

 (۴۲:3۹۰« )نمایش بگذارند.

جلد »نویسد، پس با این حساب انگلس ظاهراً با پذیرش استدالل مارکس به او می

( مارکس ۴۲:۴۰۲« )است، و هرچه زودتر آن را تمام کنی بهتر است. ضروریدوم نیز 

کند و پس از نگارش ی کتاب را برای انگلس ارســال میی کاملی از ضــمیمهنســخه

ح ترین نکات کتاب را برای انگلس تشری بیند که اساسیگفتار، دوباره ضروری میپیش

)این برای  -۱اینها بهترین نکات کتاب من هستند: »نویسد: اوت به او می ۲۴کند. در 

ست( ادراک کل فاکت سی ا سا شت دوگانه کارها ا صرفی یا سر ؛ اینکه آیا در ارزش م

 -۲تبیین شده است.  اولارزش مبادله نمادین شده باشد. برای همین در همان فصل 

شکل خاصطرز تلقی  صرف نظر از  ضافی  سود، بهره، اجاره زمین  ارزش ا آن همچون 

شم، پی بردن به  …و غیره ش صل  ها آن رابطه درونی، یعنی خود چیزهادر ارتباط با ف

ست به هنگام نگارش  سر نهادم، و در شت  شوار بود؟ اما پس از آنکه آن را پ سیار د ب

سان طرح نهایی، دفترچه سیدند و های آبی یبازر کارخانه  یکی پس از دیگری از راه ر

من از اینکه فاکتها بطور کامل صــحت نتایج تئوریک مرا تایید کردند، بســیار خشــنود 

 (۴۲:۴۰۷« )شدم.

ست توجه ای که در حال دنبال کردن گفتقطعاً خواننده وگوی مارکس و انگلس ا

صرفاً این انبوه بیکران فاکتدارد که به دیده نیست که راهگشای روشن ها ی مارکس 

ـــت بلکه همان کاپیتالنتایج تئوریک  گو ی تاریخ و هگل بازتر دربارهطور که پیشاس

ــتند! مارکس کماکان برای متقاعد « هافاکت»کرده بود،  ــحت نظرات من هس مؤید ص

ـــروری می ـــار کتاب، بازهم ض ـــلی کردن انگلس، حتی پس از انتش بیند که نکات اص

ـــ کاپیتال از کتاب در برابر انتقاد دورینگ و « دفاع»ریح کند چرا که را برای او تش

شر ) شگاهی همچون رو سورهای دان شده بود. Roscherپرف سئله روز تبدیل  ( به م
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اما عناصر بنیادین جدید در کتاب »نویسد که به انگلس می ۱۸6۸ژانویه  ۸مارکس در 

 از این قرارند: 

شین که از آغا کلبرخالف  -۱ سی پی سیا صاد  صی از ارزش ز به پارهاقت های خا

عنوان امری معلوم، برخورد کرده اضــافی، همچون اشــکال ثابت اجاره، ســود و بهره، به

شروع می ضافی  شکل عام ارزش ا ست، من با  کنم که تمامی آن اجزاء هنوز تفکیک ا

 نشده اند؛ 

ــاده را نفهمیده اند که اگر  -۲ ــتثناء، این امر س ــاددانان، بدون اس  کاالاینکه اقتص

شتی دوگانه  صرفی و ارزش مبادله  -سر صورت، کاری  -ارزش م شد، در آن  شته با دا

 …باید از خصلتی دوگانه برخوردار باشدکه در تولید کاالها تجسم یافته است نیز می

 ی کل معمای ادراک انتقادی است؛این در واقع در بر دارنده

ای برونیِ نامعقول رابطه برای نخستین بار نشان داده شده که دستمزدها شکل -3

باشند و این دقیقاً در هر دو شکل کار، کار زمانمند و قطعه کاری، نشان داده پنهان می

 (۴۲:۵۱۲« )شده است.

ما همان که پیشا ـــد، علیطور  مام تالشتر آورده ش مارکس، انگلس رغم ت های 

ستحاله پول به کاالکاپیتالدهد که در بررسی انتقادی ترجیح می ش، با ا روع  کارش را 

ــپتامبر به مارکس می۱6کند. او در  آیا توصــیف عامیانه و مختصــر محتوای »گوید: س

ست؟ برای کارگرانکتابت  شده ا ضرورتی عاجل تبدیل ن د البته خود مارکس تأکی« به 

سیم کار، به شین آالت بزرگ و تق شت که مبحث ما سات ویژه روزانهدا ی کار، در جل

بدون فهم »ورزید: طور که دائماً اصرار میاما همان ۱ود. سوسیالیستی طرح و بحث ش

ای، هیچ مبنایی ماهیت ارزش، بحث روزانه کار و غیره، بطور خالصـــه، قوانین کارخانه

ـــت. ـــیلی )6۷نوامبر  3۰« )نخواهد داش (( یعنی تا وقتیکه، مثل Schilly، نامه با ش

مانده باشـــد، و رابطه اش با  ریکاردو، تعیین ارزش به واســـطه زمان کار نامتعیّن باقی

توان ذهن اقتصاددانان را به لرزه درآورد. روزانه کار و تغییراتش، نشان داده نشود، نمی

ی اینکه من باید مفهوم ارزش را به اثبات برسانم، از عدم پرت و پالهای کنونی درباره»

که حتی فهمند درک موضوع مورد بحث، و نیز روش علمی ناشی شده است. اینها نمی

                                                      
 . 6۷ر نوامب 3۰و نیز به کوگلمان،  6۷اکتبر  ۱۸برای نمونه نگاه کنید به نامه های مارکس به مایر،  ۱
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ـــلی زیر عنوان  ئه « ارزش»اگر فص که من از روابط واقعی ارا تاب نبود، تحلیلی  در ک

ـــت.می ـــی اس ـــم واقعی روابط ارزش ؛ 6۸ژانویه  ۱۱« )کنم، دربردارنده اثبات و تجس

۴۲:۵۲۱) 

 

 «ی کارگراقتصاد سیاسی طبقه»

ست که انگلس در ژوئیه  به قلم  6۸عبارت باال برگرفته از بیوگرافی کوتاه مارکس ا

( البته گزینش ۲۱:۵۹کشــید و در نشــریات متفاوتی از جمله زکونف منتشــر گردید. )

عابیری تواند به تخالی از معنا نیست ولی در عین حال می کاپیتالچنین تعریفی برای 

ست. خودِ  صادی جدید را پایه گذاری کرده ا شود که گویا مارکس یک نظام اقت منجر 

ـــیف  کاپیتالی کار برده بود اما نه دربارهمارکس هم چنین عبارتی را ب بلکه در توص

ـــازمان بینی کارگر. او در نطق افتتاحیهمبارزات طبقه المللی کارگران، پس از ی س

یروزی پ»ی کارگر برای کوتاه کردن قانونی روزانه کار، از تکیه بر اهمیت مبارزات طبقه

سی طبقه متو سیا صاد  سی کار بر اقت سیا صاد  صود مق»کند: یاد می« سطمهم تر اقت

ست در باره چنین تجربیاتی، هرچه بگوییم کم گفته ایم. آنها  …جنبش کئواپرتیوی ا

نه با مشــاجره که با عملکرد خود نشــان داده اند که...کار اجیر شــده، همانند بردگی و 

ست. ست که در برابر کار متحد شده محتوم به زوال ا  «سرواژ، شکلی گذرا و فرومایه ا

یکم، نیازمند ســراســری شــدن »کند که چنین اصــل مهمی، ارکس فراموش نمیاما م

شود و هم با میانجی  ست و دوم، چنین کمیت عظیمی، برای موفقیت هم باید متحد  ا

 (۲۰:۱۱« )دانش، راهنمایی گردد.

ـــته ـــی خطابیه کاپیتالترین مروج ترین و قابلخود مارکس، برجس ا، هبود. بررس

سنسخنرانی سایر ا شکی باقی نمیاد و مدارک بینها و  گذارد که مبانی الملل، جای 

سازمان کالً متأثر و ملهم از تالش شمندانه مارکس در حین و پس نظری آن  های اندی

در قبال آن را شکست، نه فقط « توطئه سکوت»رو آنچه ازاین ۱بود. کاپیتالاز نگارش 

                                                      
زیر عنوان  6۸ژوئیه  ۲۸الملل در بروکسل در برای نمونه رجوع کنید به سخنرانی مارکس در شورای عمومی بین ۱

الملل در ( اسناد، مدارک و دقایق نشست های بین۲۱:3۸۲« )داری.پی آمدهای استفاده از ماشین آالت در سرمایه»

 ن انگلیسی منتشر شده اند.مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبا ۲۱و  ۲۰جلدهای 
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ترویج آن در مجامع  های انتقادی در مطبوعات رســمی و غیر رســمی، بلکهبررســی

ستی، دموکراتیک و حتی بین سیالی سو شریات  شار آنها در ن سپس انت الملل کارگری و 

ـــمی مانند تایمز لندن بود. این گونه بود که کاپیتال در مدتی کوتاه ابعاد کامالً رس

نســخه و ویراســت فرانســوی آن در  ۸۰۰۰جهانی یافت. بنابراین چاپ دوم آلمانی در 

ــد. پیشنســخه منت ۱۰۰۰۰ ــن  3۰۰۰تر نیز در شــر ش نســخه به زبان روســی در س

یا بطور کامل و یا چکیده شده به سرعت  کاپیتالپترزبورگ چاپ شده بود. از آن پس، 

در فاصــله ای  کاپیتالهای اروپایی ترجمه و چاپ شــد. بدینســان به بســیاری از زبان

 کوتاه از شهرتی جهانی برخوردار گشت. 

ـــلی درباره اما آیا چنین چیزی را ـــامین و مفاهیم اص توان نیز می کاپیتالی مض

صرفاً  ضر  ست. گفتمان حا سی ا سخ به چنین مهمی نیازمند برر صریح کرد؟ قطعاً پا ت

ست. همان سیری ا سیار کوتاه در چنین م  وگویتر در مورد گفتطور که پیشگامی ب

ستانه شمند، مباحث دو شد، بین آندو اندی ضیح داده  سی مارکس و انگلس تو ار ولی ب

کردن « عامه فهم»ی ساختمان کتاب، روش بازنمایی و چگونگی جدی و مهمی درباره

آن صـــورت گرفت که در موارد معینی به اختالف نظر منجر گردید. یکی از این موارد 

به وقوع پیوســت. مارکس حتی پیش از  کاپیتالدر حول و حوش ویرایش فرانســوی 

صدد ترجمه و چاپ  شار کتاب در  سوی بود. برای مارکس رهایی طبقهانت ی آن به فران

 کارگر فرانسه و پالودن افکار غالب در جنبش سوسیالیستی آنجا، اهمیتی بسزا داشت. 

ـــر آلمانی به ای به هامبورگ رفته بود، در نامه زمانی که مارکس برای مالقات ناش

مه Buchnerبوخنر ) ماه  که چون  6۷( در اول  به به او اطالع داده بود  ورود من 

ــت، میپاریس امکان ــوی کتاب مترجمی پیدا کنی. پذیر نیس خواهم برای چاپ فرانس

ی خرده بورژوایی ها از عقاید ایده آلیزه شدهی من رهایی فرانسویبه دیده( »۴۲:36۷)

المللی کارگران در ژنو و پرودون، اهمیت بســیار دارد. من در کنگره اخیر ســازمان بین

سطه ارت شعبه پاریس دارم، دائماً با باطی که بهنیز به وا شورای عمومی با  ضو  عنوان ع

 «فرومایه ترین پیامدهای پرودونیسم رویارو هستم.

ــیلی ) 6۷نوامبر  ۲۷آن طور که از نامه  آید، ( بر میSchillyمارکس به ویکتور ش

ــا همکــاری الیزه رلو )Moses Hessموزس هس ) (، ابراز Elysee Reclus( ب

که عالقمندی ک ند  تالرده بود به نتیجه  کاپی ها  حث بین آن با ما م ند. ا را ترجمه کن



 

 
 

 علی رها 429

سد، بهنمی ست. ویژه پس از آنکه معلوم میر ست ا سردمداران باکونی شود رلو یکی از 

الملل در پاریس کار ترجمه (، یکی از اعضای بینCharles Kellerسپس چارلز کلر )

ـــ ۴۰۰کند. اما با اینکه بیش از را دنبال می فحه از کتاب را ترجمه کرده و جهت ص

ست کمون پاریس مجبور به مهاجرت  شک ستاده بود، پس از  ویرایش برای مارکس فر

ست شد و در آنجا به باکونی سوئیس  سامبر به  سرانجام الفارگ در د ست.   ۷۱ها پیو

( به فرانســوی ترجمه Joseph Royناشــری یافت و توســط ژوزف روا ) کاپیتالبرای 

 منتشر گشت. ۷۵تا نوامبر  ۷۲مت از سپتامبر سال قس ۴۴شد و در 

سیاری برای  سال وقت ب شنود بود و طی چند  سیار ناخ اما مارکس از این ترجمه ب

تصــحیح ترجمه و ویرایش آن صــرف کرد. او به حدی از این بابت کالفه شــده بود که 

مه ر ترجگفت چنانچه خودم از ابتدا کاکرد و میبارها به انگلس و دیگران شــکایت می

ماال وقتی کار ترجمه و ۱شـــدم. را به عهده گرفته بودم، تا این حد دچار دردســـر نمی

شده بود.  ضی  صل کار کامالً را سید، مارکس از حا سوی به پایان ر ویرایش چاپ فران

ست  کاپیتالناگفته نماند که ترجمه و انتشـار روسـی  پیش از چاپ دوم آلمانی و ویرا

ــوی پایان یافته بود. ــل اول کتاب را  فرانس ــون قول داده بود که فص مارکس به دانیلس

ــی کرده و در آن تجدید نظر کند. اما در  ــد که در به او می ۷۱ژوئن  ۱3بازنویس نویس

من مصمم شده ام »کند: حال حاضر وقت انجام چنین کاری را ندارد. سپس اضافه می

 ( ۴۴:۱۵۲« )هایم ضروری شده است.که یک تجدید نظر کامل در دستنویس

گوید حجم کاری که بر عهده ژوئیه به دانیلسون می ۲۲مارکس در نامه دیگری در 

ست که شب شده ا ست و در اوست به قدری طاقت فرسا  ستر نرفته ا های متوالی به ب

دهد که منتظر تجدید نظر فصل اول نماند اما در نوامبر همان سال به او اطالع می ۱۹

ــی انجام داده اســت را ضــمیمه نامه عین حال فهرســت تغییراتی که بر ای چاپ روس

                                                      
 الملل، شکست کمونی فرانسوی، درگیری شدید در بیندر کنار کار طاقت فرسا برای اصالح و ویرایش ترجمه ۱

عنوان دالیل مهم به تعویق افتادن جلد توان بهپاریس و فعالیت برای حمایت از پناهجویان و نیز شدت بیماری را می

به کوگلمان نوشته بود که دستنویس جلد دوم احتماالً تا تابستان سال  6۸مارس  6برشمرد. مارکس درکاپیتال دوم 

 ۷( کنجکاو جلد دوم شده بود، مارکس در Danielson( اما وقتی دانیلسون )۴۲:۵۴3جاری تمام خواهد شد. )

یت کامل جلد اول، به خودی خود، یک کل»دهد که نباید منتظر جلد دوم باشی چون به او اطالع می 6۸اکتبر 

 ( ۴3:۱3۲« )است.
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سون می شدیدا درگیر حمایت از کموناردها بود، به دانیل کند. مارکس که در این زمان 

نتوانسته ام به کار تئوریکم بپردازم. قطعاً روزی فرا خواهد »گوید از شدت گرفتاری می

ضاع و احوالی وجود د سید که به چنین اموری پایان دهم اما او ارد که موظفی دست ر

ی حتی گاه« به کارهایی بزنی که از پژوهش و کارهای تئوریک جذابیت کمتری دارند.

شورای عمومی بینبه این فکر فرو می شد از  شاید بهتر با ستعفا دهد ترود که  ا الملل ا

 Cesar Deبه ســزار پاپه ) ۷۱نوامبر  ۲۷ی را تمام کند.)نامه کاپیتالبتواند نگارش 

Paepe( )۴۴:۲6۲ ــال ــی در آوریل س ــده و  ۷۲( به هر تقدیر، چاپ روس ــر ش منتش

ــتقبال روبرو می ــله با اس گردد. مارکس در پی گفتار چاپ دوم آلمانی، برخی از بالفاص

ــا در نکوهش نظریه ــیه را، بعض ــیل بازگو پردازان آلمانی، بهمباحث جاری در روس تفص

 کند.می

ـــاز را متوقف می لکاپیتامارکس بار دیگر برای مدتی کار روی  کند و اثر دوران س

ی کمون پاریس و ای دربارهعنوان خطابیه، که در اصــل به«جنگ داخلی در فرانســه»

ـــت، را به قلم میپی آمدهای آن، مبنای نظری بین ـــد. اما بزودی کار الملل اس کش

گیرد. مارکس همزمان تجدید نظر در چاپ دوم آلمانی و ویرایش فرانسوی را از سر می

ــورج )در نامه ۷۲مه  ۲3در  ــد: ( میAdolf Sorgeای به آدولف س من اغلب »نویس

سپس در می سازم و  سوی روشن  سائل را به فران سی کنم تا م ستی یمتن  را بازنوی بای

با اینکه متن فرانسوی توسط روا که تخصص کاملی به »گوید: مه به دانیلسون می ۲۸

اغلب تحت اللفظی ترجمه کرده اســـت. بنابراین ها دارد انجام یافته اســـت، اما او زبان

ردد. ها شفاف تر گمجبور بودم صفحات کاملی را بازنویسی کنم تا برای عموم فرانسوی

سی و زبانبعدها ترجمه سه به انگلی ساده تر خواهد ی کتاب از فران سیار  های رومی ب

( Fredrick Bolteبه فردیک بولت ) ۷3فوریه  ۲۲رو در ( ازاین۴۴:3۸۵«     )گشت.

ی فرانسوی به حدی از من کار کشیده است که چنانچه تجدید نظر ترجمه»گوید: می

ـــان بود. بنابراین اگر نتوانم یک مترجم تر میکل ترجمه را خودم انجام داده بودم، آس

ی شوم. تاکنون ویرایش فرانسوالیق انگلیسی پیدا کنم، خودم شخصاً دست به کار می
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تن نهایی جلد دوم شــده اســت و تا وقتی تمام نشــود، این ممانعت مانع از کار روی م

 ۱ (۴۴:۴۷۷« )ادامه خواهد یافت.

ـــتان به ـــوی کماکان تا اواخر تابس ادامه پیدا  ۷۴هرحال، کار روی ویرایش فرانس

مارکس در می ند.  یه  ۲3ک مه ۷۴ژوئ نا چارت )در  به موریس ال  Mauriceای 

Lachtreزئیات و اصالحات جزئی در سبک نیست. بلکه مسئله بر سر ج»نویسد: ( می

ـــافات مهم جدیدی را  من مجبور بودم کل آن را از نو انجام دهم. اینجا و آنجا، انکش

ــی  -که در پی نوشــت آن خواهم گفت  -افزوده ام که به ویراســت فرانســوی  ارزش

 ( ۴۵:۲3« )ی اصلی آلمانی از آن برخوردار نبود.دهد که نسخهمی

ــری در آمریکا در مارکس در حین  ــپتامبر  ۲۷یافتن ناش ــورج  ۷۷س به آدولف س

ید: می که من هرگز در ترجمه»گو فت  قت مرا گر قدری و به  ـــوی  ی ویرایش فرانس

ــارکت نخواهم کرد. ــپس می۴۵:۲۷۵« )دیگری مش ــد آیا دوای )( س ( به Douaiپرس

سی ی کافی به زباناندازه ش انگلی شته با ست که توان ترجمه آن را دا سلط ا در  «د؟م

صورت  سویاو باید بدون برو برگرد، چاپ دوم آلمانی را با »این ست فران س ویرا ه مقای

ـــیوه ر ام. دی بازنمایی را بهتر کردهکند که من در آن تغییرات فراوانی وارد کرده و ش

ـــال خواهم کرد:  ۲ظرف هفته جاری  ای از ویراســـت نســـخه -۱چیز را برای تو ارس

با ویراست آلمانی نباید  ویراست فرانسویجاهایی که  رستفه -۲؛ فرانسوی برای دوای

 دســت آخر به او خبر« ، بلکه باید متن فرانســوی یگانه مبنا قرار گیرد.مقایســه شــود

( در نابل با پول Uriel Cavagnariدهد که شــخصــی به اســم اوریِل کاواناری )می

                                                      
ی امهندانشهای گوناگون انگلیسی و تاریخ انتشار آنها، رجوع کنید به جلد دوم برای فهرست کاملی از ترجمه ۱

 ۲۷، اثر هال دریپر، ص انگلس-مارکس

The Marx-Engels Cyclopedia, Vol. II, Schoken Books, NY, 1985 

ی انگلیسی متناسب با ویراست مورد نظر مارکس در دست نیست. به دیده ی این نویسنده، هنوز یک ترجمه

ی بسیار فنی و دقیق آقای استثنای ترجمهاند. بههای فارسی نیز از متن رسمی آلمان شرقی پیروی کردهترجمه

ا احیا ر کاپیتالحسن مرتضوی که یکایک تغییرات مورد نظر مارکس را مشخص و منظور کرده و اصالت ساختمان 

 Benی انگلیسی بن فاکس )هاست که از ترجمهی متن کنونی سالاست. اما متأسفانه از آنجا که نویسنده کرده

Fawks.یادداشت برداشته و کنار متن حاشیه نویسی کرده است، ارجاعات این نوشته به صفحات این متن است ) 
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ـــوی به ایتالیایی بر کاپیتالخواهد خود می گرداند و آن را بدون را از روی متن فرانس

 منفعت به فروش برساند. 

گفتار کوتاه است. مارکس در آن گفتار و یک پیشویراست فرانسوی شامل یک پی

کند که در متن فرانسوی، تجدید نظرهای بسیاری وارد کرده است. گفتار تأکید میپی

ک ای یهای ادبی، ویراست فرانسوی دارنظر از کاستیصرف»کند که: سپس اضافه می

شنایی دارند  ست و خوانندگانی که به آلمانی هم آ صلی ا ارزش علمی مستقل از متن ا

ند. به آن رجوع کن ید  یام ( همچنین در پیش۱:۱۰۵« )با که در واقع پ تار متن  گف

های ی فرانسوی، فصلکند که برای خوانندهتهنیتی به ناشر فرانسوی است، اذعان می

تاکنون در موضــوعات  کاپیتالجا که روش ما از آنهایی خواهد داشــت. ااول دشــواری

صادی به سئلهاقت شواری م ست، این د شده ا ست که برای جبران آن کار گرفته ن ای ا

متعصـــابه در »ای که آید. دســـت آخر به خوانندهنویســـنده بر نمیکاری از دســـت 

ای برای علم مســیر شــاهانه»دهد که از پیش هشــدار می« جســتجوی حقیقت اســت

ــانی میوجو ــوند که از د ندارد و تنها کس ــان آن بهره مند ش توانند از فرازهای درخش

 ( ۲۰۴)ص « خستگی باال رفتن از مسیر تند آن هراسی نداشته باشند.

 کاپیتالهای او شاید جلدهای دوم و سوم که انگلس، که بدون تالشقدر مسلم آن

سال سترس ما قرار نمیبرای  ابتدای کار نبود که متن  گرفت، فقط درهای مدید در د

این واقعاً خطای توســت »گفت: داد و به مارکس میآلمانی را به فرانســوی ترجیح می

شیوه سی، بلکه متعاقبا، وقتیای مؤکداً دیالکتیکی میکه برای علم آلمانی به  پای  نوی

 ۲) «هایی خبیث خواهی افتاد.ویژه به فرانسوی، در میان باشد، به دام دستترجمه، به

یه  به برخی از رهنمود۴۲:۵3۲، 6۸فور مانی  چاپ چهارم آل مارکس در ( او در  های 

توجهی کرد و احتماالً جهت ساده کردن و روان کردن متن، مورد ویراست فرانسوی بی

صل بندی سی های کتاب را هم تغییر داد و آن را مبنای ترجمهف رار ق کاپیتالی انگلی

ـــت تی ترجمهها، حداد. از آن پس کلیه ترجمه ـــه، از ویراس های بعدی به زبان فرانس

 چهارم آلمانی پیروی کردند.

 

 پس از مارکس« مکتب مارکسی»
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سه سی )عبارت مکتب یا مدر ست که Marxian Schoolی مارک صطالحی ا (، ا

ی در توصـیف نقد اقتصـاد سـیاسـ کاپیتالگفتار جلد سـوم انگلس در بند پایانی پیش

 های انگلس، ابتدا بهآید، تالشور که از متن کنونی بر میطبرد. همانمارکس بکار می

صد ترویج  سپس، پس از مرگ مارکس،  کاپیتالق سطح ممکن بود، و  سیع ترین  در و

قدین نوظهور او. در واقع پیش بل منت قا فاع در م های انگلس، در بخش نظری د تار گف

ن مقطع زمانی علیه توان دفاعیه موثری نامید که در آرا می کاپیتالجلد دوم و ســوم 

ــده بود. از رودبرتوس ) ــروری ش ( Rodbertusمنتقدان رنگارنگ مارکس به نوعی ض

(، پرفسورها و اقتصاددانانی سر بر آورده بودند Julius Wolfگرفته تا جولیوس وفلف )

ضافی او  شتند و یا نظریه ارزش ا که یا قصد کم رنگ کردن دستاوردهای مارکس را دا

ـــی بی وقفه نظرات نظرات دیگران وانمود می را کپیه برداری از کردند. انگلس با تالش

ـــتاوردهای تک تک آنها را بررســـی و نقد می کند و، طبعا با برداشـــت خود، اهم دس

 کند.را از نو تشریح و تصریح می کاپیتال

ـــندهاما به دیده ـــطور، انگلس در انجام چنین مهمی، در موارد ی نویس ی این س

ی عصر ما اهمیت بیشتری پیدا کرده است، تا حدودی دچار لغزش معینی که شاید برا

های پیشین این نوشته به یکی از این موارد در ارتباط با فصل اول شود. در قسمتمی

ی مفهوم و شکل ارزشی، پرداخته شد. همچنین تا حدودی در و نظر او درباره کاپیتال

سوی و برخورد متفاوت انگلس ست فران سئله ویرا شد.  مورد م ضیحاتی داده  به آن تو

اکنون ضروری است اندکی در این موضوع بیشتر تأمل کنیم. در نظر اول جای شگفتی 

آورد، فهم کردن متن به مارکس فشــار میاســت که چرا انگلس که همواره جهت عامه

رده تر کها سادهواقع خوانش آن را برای فرانسوینسبت به متن فرانسوی که مارکس به

تواند کامالً مساعدی نداشت. این پرسشی است که الاقل نویسنده کنونی نمی بود، دید

سته  ست، تأکید مکرر مارکس در برج سلم ا شنی برای آن پیدا کند. آنچه م سخ رو پا

 ویژههای دیگر، بهکردن اهمیت ویراســت فرانســوی و پافشــاری او برای پیروی ترجمه

 ی انگلیسی، از متن فرانسوی است.ترجمه

سخه در نامه ۷۷سپتامبر  ۲۷وان نمونه، مارکس در عنبه سورج یک ن ای به آدولف 

ی از ویراســت فرانســوی را برای او ارســال کرده و فهرســت یکایک جاهایی که ترجمه
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ضمیمه نامه می سوی تبعیت کند را  سی باید از متن فران سپس ۴۵:۲۷۵کند. )انگلی  )

س ۱۹در  سورج به همراه د شتهاکتبر نامه دیگری برای  شده آلمانی تنو های ویرایش 

ستد. )می شان می۴۵:۲۸۲فر هایی کند که موارد و مکان( مارکس در این نامه خاطر ن

ـــته ـــتنوش ـــوی را باید جایگزین متن آلمانی کرد را در خود آن دس ها که متن فرانس

سپس تأکید می ست.  سته کرده ا شخص و برج تاری گفکند که مترجم باید در پیشم

عالوه بر ویراست دوم آلمانی، از ویراست فرانسوی استفاده کرده است  توضیح دهد که

 چرا که توسط خود نویسنده اصالح شده و مؤخر تر از متن آلمانی است. 

سی در زمان حیات مارکس انجام میهررو نه ترجمهبه ست ی انگلی پذیرد و نه ویرا

ــت ــوم آلمانی که مارکس در حین کار روی آن یادداش ــته بود. های تازهس  ۱۰ای نوش

ساموئل مور ) کاپیتالسال بعد  سط  ( و ادوارد Samuel Mooreزیر نظر انگلس تو

شود. (، داماد مارکس، به انگلیسی ترجمه و منتشر میEdward Avelingآولینگ )

های مارکس که در در مراحل پایانی ترجمه و ویرایش کتاب، آدولف سورج دستنوشته

گلیسی باید از متن فرانسوی پیروی کند را برای انگلس آن فهرست جاهایی که متن ان

سال می سخ به او در ار سد: ( می۴۷:۴3۹) ۱۸۸6آوریل  ۲۹کند. انگلس در پا به »نوی

ی من، یکم، کار مارکس روی ویراست سوم آلمانی مؤخرتر است، و دوم، با اینکه دیده

 ر کتاب، به جایی انگلیسی بسیاری از صفحات دشوامارکس قصد داشت برای ترجمه

شده ساده  شود، اکنون چنین مالحظهمتن آلمانی از متن  سوی برگردانده  ای ی فران

 «مرتفع شده است.

ی نویسنده متن حاضر، پاسخ انگلس ابداً قابل توجیه نیست. موضوع بر سر به دیده

ست. همان سوم نی ست  طور منظور نکردن مالحظات مارکس در متن آلمانی برای ویرا

تر از زبان خود مارکس بازگو شد، اهمیت ویراست فرانسوی مربوط به جزئیات که پیش

حاوی یک ارزش علمی مسـتقل از متن »و اصـالحات در سـبک نیسـت بلکه آن متن 

طور که مالحظه شــد، مارکس بارها با برجســته کردن ویراســت همان« اصــلی اســت.

های آن ب و بخش بندیهای بعدی، ساختمان کتاورزید که ترجمهفرانسوی، اصرار می
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ـــلبه پاره ـــوی مطابقت کند.ها و فص مارکس حتی در  ۱ها حتما باید با متن فرانس

نگ، در  به دوری ـــخ گویی  پاس مه ۷۷مارس  ۷چگونگی  نا به انگلس از متن در  ای 

 «تر است.راست فرانسوی از متن آلمانی واضحچرا که وی»آورد، فرانسوی نقل قول می

(۴۵:۲۰۷ ) 

سال مآالً وقتی  شر می ۱۸۹۰که انگلس در  ست چهارم آلمانی را منت کند، در ویرا

ــریح میپیش ــه»کند که گفتار خود تص ــوی و پس از مقایس ــت فرانس ی مجدد ویراس

شت ستیاددا سوی به متن آلمانی های د نویس مارکس، مطالب دیگری را از متن فران

ـــت …افزودم ـــی پیهمچنین از نمونه ویراس ـــوی و انگلیس « ام.روی کردههای فرانس

شــود. می کاپیتال( ســپس بالفاصــله درگیر دفاع از مارکس در برابر منتقدین ۱:۱۱۴)

ست: آیا انگلس به ست نهایی، از افزودهپرسش این ا ستی در این ویرا ه های مارکس برا

 توان به این پرسش پاسخ مثبت داد!کند؟ متأسفانه نمیمتن فرانسوی پیروی می

ای گفتار مترجم، مقالهیراست حسن مرتضوی، پس از پیش، وکاپیتالمتن فارسی 

را از کوین اندرسـون به فارسـی برگردانده اسـت که برای شـروع، مطالعه آن ضـروری 

ندی های چاندرسون در این جستار انتقادی، با تکیه بر ویراست فرانسوی، نمونه ۲است.

آلمانی اثری از آنها کند که در متن نهایی انگلیســی و ویراســت چهارم را برجســته می

سان و طبیعت است. در متن آلمانی آمده ها دربارهنیست. یکی از این نمونه ی رابطه ان

سان  ست که ان ست را تکامل میتوانمندی»ا شهایی که در این طبیعت نهفته ا د و بخ

اما در ویراست فرانسوی اثری از « کند.بازی این نیروها را تابع قدرت مطلق خویش می

ژه ویی مهم دیگر بهشــود. نمونهی مطلق انســان بر طبیعت یافت نمیســلطهضــرورت 

سرمایه شانگر روش متفاوت نگرش مارکس به جوامع غیر  شد ن سیر ر ست که م داری ا

کند که جوامعی که داند، بلکه صرفاً ابراز میداری را برای کل جهان جبری نمیسرمایه

                                                      
 کاپیتال چاپ دوم روسیکه برای  ۷۸امبر نو ۱۵برای یک نمونه دیگر، نگاه کنید به نامه مارکس به دانیلسون در  ۱

 (۴۵:3۴3ورزد. )به پیروی از فصل ها، عنوان ها و زیرنویس های ویراست فرانسوی تأکید می

Kevin Anderson, “On MEGA and the French Edition of Capital, Vol. I: An ۲

appreciation and a Critique,” in Bertrage zur Marx-Engels - Forschung Neue Folge, 

1997, Berlin: Argument Verlag, 1988, pp. 131-136 
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سعه صنعتی تو ستند، بهیافتهاز لحاظ  سیر قرار گرفته ک تر ه شورهایی که در همان م

 دهند. ، تصویر آینده شان را نشان میاند

 MEGA) ۲ی کامل آثار مارکس و انگلس در مگای در واقع ویراستاران مجموعه

ست2 ساخته اند. آنها  کاپیتالهای متفاوت ( در مجلد دهم آن، تمامی ویرا شر  را منت

ست »زیر عنوان  ای به این مجلد افزوده اندهمچنین ضـمیمه فهرسـت مطالبی از ویرا

این ضمیمه «. های سوم و چهارم یآلمانی  گنجانده نشده اندفرانسوی که در ویراست

ستدل می سمتم سوی را در متن نهایی کند که انگلس ق ست فران های مهمی از ویرا

ساسی ترین بندهایی که مارکس در ویراست فرانسوی  خود وارد نکرده است. یکی از ا

سرمایه»ی توان در پارهرش داده بود را میپرو مشاهده کرد که از « قانون عام انباشت 

سم حکایت میجهانی سرمایه و ظهور امپریالی شماری کلیه تفاوتشدن   هایکند. بر

سایر ترجمه سوی با متن نهایی آلمانی، و به پیروی از آن،  ست فران ، الکاپیتهای ویرا

ــت. ــر نیس ــلی متن حاض ــوع اص ــت بدانیم خود انگلس اذعان دارد که کاف ۱موض ی اس

ستنویس شتد ست، کالً با یاددا ستاده ا سورج برایش فر های خود مارکس هایی که 

ــافه می ــله اض کند که در مواردی که متن فرانســوی گنجانده مطابقت دارد. اما بالفاص

ــت،  ــده اس ــرط به آن متعهد نمی»ش ، ۸6آوریل  ۲۸« )کنم.من خودم را بی قید و ش

ــالحدید خود ۴۷:۴3۹ ــت که انگلس در عین حال به ص ( همچنین نباید ناگفته گذاش

ی قانون درباره کاپیتالی هفتم ویژه پارهدهد. بههای کتاب را نیز تغییر میفصل بندی

را در آن « انباشت بدوی سرمایه»ی هشتمی افزوده و کند و پارهانباشت را دو پاره می

 ۲ گنجاند.پاره می

 

                                                      
 ی بیشتر، نگاه کنید به مطلب دیگری از کوین اندرسون، زیر عنوانبرای مطالعه ۱

"The ‘Unknown’ Marx’s Capital, Volume I: The French Edition 1872-75, 100 Years 

Later,” in Review of Radical Political Economics, Vol. 15:4, 1983, pp. 71-80 

 برای یک بررسی انتقادی از دوپاره کردن قانون انباشت سرمایه، نگاه کنید به اثر رایا دونایفسکایا، تحت عنوان۲

Rosa Luxemburg, Women’s Liberation, and Marx’s Philosophy of Revolution, 

Chapter 10:2, “Capital: Significance of the 1875 French Edition of Volume I,” 

Humanities Press, 1982  
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نون آورده شــد به هیچ وجه نباید نتیجه گرفت که گویا در ویراســتاری از آنچه تاک

ست که مارکس و  سر این ا ضوع بر  صل مو ست. ا سویی در کار بوده ا صد  انگلس ق

ـــمند مختلف با انگلس، علی ـــابه نظری در اکثر موارد، در عین حال دو اندیش رغم تش

ـــینه ـــته های فکری متفاوت بودند و اینکه آندو در برخی موارپیش د نظر واحدی نداش

باشــند، امری طبیعی اســت. مارکس و انگلس خود به این مســئله اذعان داشــتند. 

مان مارکس در اوت ه که  مه ۱۸۵6طور  نا بارهدر  به انگلس در ند ای  کارل بالی ی 

(Karl Blindیکی از تبعیدیان منتقد مارکس در لندن، ابراز می ،) :جوری که »کند

مارکس 'کند، بسیار عجیب است: صحبت می یک شخص واحدعنوان ی ما بهاو درباره

 (۴۰:6۴.«  'گویدو انگلس می

شه سپهر اندی ضعانه همواره مارکس را بنیانگذار  سهم خود متوا ای انگلس نیز به 

سم»عنوان خواند که بهمی سی صانه او که می« مارک سیم. کالم خال مارکس یک »شنا

ـــتعداد بودیمنابغه بود، درحالیکه ما همه افرادی با  تواند معرف ویژگی و ، نیز نمی«اس

تر طور که پیشجامعیت اندیشه مارکس باشد، چراکه انگلس خود یک نابغه بود. همان

ی موارد با یکدیگر توافق نظری نداشتند ولی نهایتًا دو همیشه در همهمستدل شد، آن

عد می قا ئل انگلس را مت ـــا بهمارکس در اکثر مس نه، کرد.  وقتی انگلس از عنوان نمو

ـــده بود و پیروزی جنوبیزاویه ها را که به ای نظامی از جنگ داخلی آمریکا ناامید ش

پنداشت، مارکس در مخالفت های واشنگتن نزدیک شده بودند، قریب الوقوع میدروازه

سیاه، می ان گفت باید به جنگ داخلی آمریکا بعنوبا او، با تکیه بر روح انقالبی بردگان 

حتی یک هنگ واحد سیاه نیز به تنهایی اثری خارق »رهایی بخش نگاه کرد. یک نبرد 

 «ها خواهد گذاشت.ی جنوبیالعاده بر روحیه

ـــان به راحتی بحث و تبادل نظر مارکس و انگلس در طرح بی پرده ی اختالفاتش

ـــ حکایتی است که به مرور -مارکس -آنها « یگانگی»ی کردند. اما افسانهمی انگلس ـ

بهپس از  مارکس،  یدا کرد. اولین نســــل از مرگ  ویژه پس از مرگ انگلس، رواج پ

های متمادی، آندو را یک روح در دو کالبد معرفی ها، و ســپس نســل«مارکســیســت»

مارکس کردند. آموزهمی ثاری که انگلس پس از  ـــاطت آ با وس ها بطور عمده  های آن

شنوشت، با مقدمه شت،  کل گرفته بودند. همگان های بیشماری که بر آثار مارکس نگا
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ــته ــیک »های او آموزش گرفته بودند: از با نوش ــفه کالس لودویک فوئرباخ و پایان فلس

ـــأ خانواده»تا « آلمان ـــپس «. دیالکتیک طبیعت»تا « آنتی دورینگ»، و از «منش س

ــکی و پلخانف بودند که  ــم»کائوتس ــل« الفبای کمونیس های را بطور عامیانه برای نس

 ۱بعدی هجی کردند.

ـــامین »خود انگلس معتقد بود که  ـــری جزوه که مض را با زبانی  کاپیتالیک س

 Kelley)نامه به کلی ویشــنوفســکی )« عامیانه بازگو کند، کار بســیار خوبی اســت.

Wischnewetzkyشت که جزوه ( از همین رو اظهار می۴۷:۴6۵، ۸6اوت  ۱۴(، ا دا

سم: اتوپیایی و علمی» سیالی سخه م«سو سبت به ، که در هزاران ن شده بود، ن شر  نت

 در میان کارگران محبوبیت بیشتری یافته است. ، کاپیتال

و بر گفتارهای اشاید باور نکردنی باشد اما در هیچ یک از آثار اصلی انگلس و پیش

ــیاســی به درک کاپیتالمجلدهای  ، از ســفارش مؤکد مارکس که فهم کل اقتصــاد س

ستگی دارد، اثری  سرشت دوگانه کار و محصول دوگانه اش، ارزش صرفی و ارزش، ب م

طور که دیدیم، مارکس به او یادآوری کرده بود که من اولین و شـــود. همانیافت نمی

ام. برای همین در همان فصل تنها کسی هستم که این سرشت دوگانه را کشف کرده

ـــنده خبر دارد، یکی از موارد نادری اول بدان پرداخته که ام. اما تا آنجا که این نویس

شاره می سال انگلس به چنین مهمی ا ست که در  در نقد  ۱۸۸۴کند، مطلب کوتاهی ا

«  امروز»در مجله آمریکایی  کاپیتالهایی از فصــل دوم ترجمه فصــل اول و قســمت

(To-day ِنگاشته بود. او زیر عنوان )«م ، به مترج«چگونه نباید مارکس را ترجمه کرد

ندمن ) کایی، هنری هی فاهیم (، میHenry Hynmanآمری با م نه  که او  تازد چرا 

ست.  سلط ا سی م شنایی دارد و نه به زبان متعارف انگلی  یکی از مهم ترین»آلمانی آ

ست.پژوهش سرشت دوگانه کار ا ضافه می« های مارکس، پرده برداری از  کند سپس ا

ــت که بین کار) ــی از این مزیت برخوردار اس ــبختانه زبان انگلیس ( به workکه خوش

( به معنی کار مجرد، تفکیک قائل اســـت؛ که یکی laborکار انضـــمامی و کار)معنی 

سانی  صلت عام کار بارآور ان ست، و دیگری خ سی، کار خاص ا مانند بافندگی و نخ ری
                                                      

ی های پس از مارکس، چه انقالبی و چه رفرمیست، این فقط لنین بود که در آستانهاز میان تمام مارکسیست ۱

 هگل علم منطقهای نظری آن در و ریشه کاپیتال، مستقیماً به «الملل دومبین»جنگ جهانی اول و فروپاشی 

 ی فکری خود را بازسازی کرد.بازگشت و از آن طریق شالوده



 

 
 

 علی رها 439

یکی کار انضمامی و دیگری کاری تجریدی »ی کارها مشترک است؛ است که در همه

 (۲6:33۹« )است؛ یکی کار فنی و دیگری کاری اقتصادی است.

ـــکافتن مفهوم کار به دو پاره در فرآیند تولید کاالی آیا به ـــتی مارکس با ش راس

دهد؟ آیا دوپارگی سرشت کار بدان معناست که کار ارزشی، چنین برداشتی را ارائه می

انضمامی به موازات و در کنار کار تجریدی، در جریان است و یا اینکه سرشت تجریدی 

الزم، کارِ بالواقع موجود اســت؟ از همه چیز مهمتر، پرســش  عنوان کار اجتماعاکار، به

ــه مارکس، ماهیت  ــت که در افق اندیش ــرمایه« کار»این اس ــا س داری در اجتماع پس

مبانی »ای زیر عنوان تر در مقالهمستلزم چه تحوالتی است؟ نویسنده متن حاضر پیش

 ۱ن مهم پرداخته است.تفصیل به ای، به«مارکس سرمایه داری دری پسا سرمایهجامعه

شاره شود که چشم انداز مارکس، بازگشت به کارِ صرفاً انضمامی نیست.  کافی است ا

ما باید »است. « روح انسانیِ کارِ جامع»نامد، به معنی می« جامعیت انضمامی»آنچه او 

شتراکی را از هم تفکیک کنیم شافات،  …کارِ جامع و کارِ ا شامل کلیه اکت کار جامع 

ت، و تمامی کارهای فکری و عملی اســت. اما کار اشــتراکی، صــرفاً دربرگیرنده اختراعا

ترین تجســم دوپارگی کار، ( عالی3:۱۹۹، کاپیتال« )همکاری مســتقیم افراد اســت.

داری، معارض دوپارگی کارِ جســمی و کارِ فکری اســت که در روابط اجتماعی ســرمایه

اند، ی بشــریحصــول تکامل عام جامعهمطلق یکدیگرند. با اینکه علوم، خود به نوعی م

صل تولیدی، به شتی ابزاری در فرآیند بالف سر سرمایه فعلیت یافته،  سان قدرت بارآور 

 شوند. کشی از نیروی کار مییافته و باعث تشدید بهره

نزد مارکس، کارِ دوگانه، معرف تعارضی در درون خودِ فرآیند کاری است، تعارضی 

ـــانی آزاد. بین ظرفیت کاری، یا برد گی نیروی کار و ذهنیت تولید کننده بعنوان انس

ضی بیرونی که همچنین از درون ازاین سطه تعار رو، دیالکتیک رهایی نیز نه فقط به وا

گیرد. پس در حقیقت، آنچه برای گفتمان کنونی حائز همان شــکاف ذاتی شــکل می

                                                      
 ،«نقد اقتصاد سیاسی»نگاه کنید به  ۱

https://pecritique.com/2018/12/30/مبانی-جامعه%E2%80%8C-ی

 /داری-در-سE2%80%8C%پساسرمایه
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 د کاالی ارزشی واهمیت است، این پرسش بنیادین است که: چه نوع کاری معرف تولی

 از آنجا، ارزش اضافی است؟ 

 

 ی کار، کاالی ارزشی و شکل ارزشسرشت دوگانه

ناب واگنر فراموش می» نه ج ـــوع مورد نظر من  که موض ند  ارزش 'و  'ارزش'ک

ـــت. درثانی، این آدم مرموز بدون درک کلمه'مبادله  ، اینکاپیتالای از ، بلکه کاالس

ـــکل دوگانهکند که من واقعیت را کتمان می ای که پدیدار هنگام تحلیل کاال، در ش

ضوع پرداختهشود توقف نکردهمی صراحتا به این مو ی ام که در این مفهوم دوگانهام و 

 «شود که کاال محصول آن است.ی کاری بیان میکاال، سرشت دوگانه

 (۲۴:۵3۱) ۱۸۸۱ی آدولف واگنر، هایی دربارهیادداشت

 

ست را تلخیص کرده و مارکس محتوای بالفعلی » شترک ا که در چیزها و روابط م

شان تقلیل می ضامینی آنها را به بیان عام منطقی  صرفاً م دهد. بنابراین، تجریدات او 

 «کند.که در چیزها وجود دارد را در شکلی عقالنی منعکس می

 (۴۷:۱۹3) ۱۸۸۴سپتامبر  ۲۰ی انگلس به کائوتسکی، نامه
 

به  کاپیتالای که در صــفحه اول از فصــل اول ئلهی نخســت، اولین مســدر درجه

صل از چشم می صرف و ارزش مبادله»خورد، تغییر زیرعنوان آن ف ( به نقد « )ارزش م

ارزش »ی اســـت. در ادامه آن فصـــل، مارکس کاربرد واژه« ارزش مصـــرف و ارزش»

سؤال می« مصرف ه ل بوقتی در ابتدای این فص»کند که برد و عنوان میرا هم به زیر 

ی متعارف ابراز کردیم که کاال هم ارزش مصرف و هم ارزش مبادله است، این به شیوه

 'ارزش'ای قابل مصرف و بیان دقیق کلمه اشتباه بود. یک کاال یک ارزش مصرف یا ابژه

اندازد و همه جا از ( نهایتاً مارکس عبارت ارزش مصــرف را از قلم می۱:۱۵۲« )اســت.

صرفی» ستفاده م« جنس م صرفاً بر زمینه یک « ارزش»ی کند؛ چرا که اطالق واژهیا

 کند. روابط اجتماعی معین تاریخی موضوعیت پیدا می

ــله در صــفحه اول  چشــمگیر اســت، تعریف  کاپیتالدومین موضــوعی که بالفاص

ــرفاً  ــت. این نیازها ص ــانی اس ــتند بلکه همچنین می« مادی»نیازهای انس توانند نیس
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شند.« نیازهای ذهن» ند کهای مختلفی از تجرید را بازنمایی میسپس مارکس الیه با

 که چند نمونه آن به قرار زیر است:

(، یعنی ۱۲۸)ص « تجرید از مصرف، که همچنین به معنی تجرید از مادیت است»

 « خصوصیات محسوس آن.»تجرید از 

ست»تجرید بعدی، حذف  صول آن ا ست که کاال مح ، «تمام انواع کارهای خاص ا

ـــول کار باقی می« کار تجریدی.» یعنی « عینیت کاذب»ماند، یک لذا آنچه در محص

ست.  صرفاً کمیت»ا شدهآنها  شرده  سانی اند، بدون توجه به های ف سان ان ی کار هم

ــرف آن. ــی»پس « چگونگی مص ــر اجتماعی اند.»تبلورات « کاالهای ارزش « این عنص

ارزش مصرفشان به کلی مستقل از »شوند، هنگامی که این کاالهای ارزشی مبادله می

 «هستند.

ست که ازاین شکل پدیداری»رو، تجرید بعدی، تجرید ارزش از مصرف ا «  مصرف، 

ست. بنابراین،  سی »آن ا شکل پدیداری آن برر ستقل از  شت ارزش را م سر ما باید 

شانگر « مبادله»)همانجا(، چون « کنیم صرف ن ست. م صرف نی س« کیفیت»ذاتی م ت ا

ه های کمیت و کیفیت، باست. حال با عبور از مقوله« کمیت»نشانگر  درحالیکه مبادله

سیم: مقدار ارزش با می« مقدار»مقوله  صر ارزش زا»ر شود. خود اندازه گیری می« عن

ـــنجیده می ـــر، یعنی کار، با طول زمان یا زمان کاری س ـــود. ما در اینجا این عنص ش

ــله با مقوالت  ــابه»بالفاص ــویم. زدودن تفاوت از کارروبرو می« تفاوت»و « تش های ش

که از « همســـان»و « مشـــابه»، «برابر»مشـــخص و تبدیل آن به انبوهی از کارهای 

میانگین واحدهای »اند، یعنی «فردیت»واحدهای انفرادی تشــکیل شــده اند ولی نافی 

 (۱۲۹)ص « زمان کار اجتماعا الزم.»یا « اجتماعی

اری که در کاالها درون ســـرشـــت دوگانه ک»زیرعنوان قســـمت دوم فصـــل اول 

ست نام دارد که الیه« ماندگار شامل میا شود. در اینجا، های عمیق تری از تجرید را 

به کار  ید، مفهوم  یک عام ترین تجر ـــرورت ازلی»عنوان  مام »و « ض قل از ت ـــت مس

ست )ص « های اجتماعیصورتبندی سطه۱3۲ا سان و »ی ( که وا سم بین ان متابولی

 (۱3۴کند. )ص ی مصرفی تولید میمفیدی که ابژه است، یعنی کار« طبیعت
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سمت بعدی،  ستحاله کار مفید به کار تجریدی و «شکل ارزش»مارکس در ق ، از ا

اال، کند. کشکاف درونی در فعلیت کار، مفهوم شکاف اجتماع و طبیعت را استخراج می

 شــود، وارد یک( و هنگامی که مبادله می۱۴۹اســت )ص « چیز اجتماعی ناب»یک 

در واقع « شــکل ارزشــی»شــود. با کاالهای دیگر می« ماوراء طبیعی»رابطه اجتماعی 

شکل جامعه سیده اند. معرف  ستند که به تعاون ر ست که در در آن این کاالها ه ای ا

شیاء به افراد و »پس  در درون کار تعارضی ذاتی مشهود است؛ تعارضی بین استحاله ا

 (۲۰۹ )ص« صیت یابی اشیاء و شیئی شدن افراد.شخ»، یعنی «استحاله افراد به اشیاء

شکل ارزشی از حیطهمارکس تأکید می سیکند که تبیین  سیا  ی مفاهیم اقتصاد 

عنوان کالسـیک خارج بوده اسـت. آنها با اینکه با تاخیر نهایتاً قادر به تشـخیص کار به

شت دوگانه« منبع ارزش» سر ستند به  شتند، هرگز نتوان فهمند ب ی کار نفوذ کنند وگ

من اولین کسی هستم ( »۱۷۴)ص « کند؟چه نوع کاری است که کاال تولید می»این 

ی کاری که در کاالها نهفته است را برجسته کرده و نقادانه بررسی که سرشت دوگانه

داری که در حکم مجتمع عظیمی از ی تولید ســرمایه( در شــیوه۱3۲)ص « ام.کرده

، «استحاله دیالکتیکی»بندی آن است، همه چیز با یک های پیکرعنوان سلولها بهکاال

ست. از اینرو،  شده ا ضد خود تبدیل  شده و به  ضد خود، به »واژگون  ضمامی به  کار ان

ــود؛ و نیز کار اشــکل تجلی کار تجریدی، به کاری غیر قابل تفکیک، تبدیل می فراد ش

 (۱۵۰)ص « گردد.مستقل، به شکل کاری مستقیما اجتماعی، پدیدار می

ـــرفاً  ـــه مارکس ص بازتاب تعقلی چیزها در پس چنانچه بنا به نظر انگلس، اندیش

ست بود، او چگونه میشکلی عام می شی»توان شکل ارز ر را تبیین کند؟ و د« تعینات 

ها در ذهن، چه مفاهیمی تولید شرایطی که خودِ آن چیزها واژگون باشند، انعکاس آن

شی، انتزاعی ترین »کنند؟ می ست.شکل ارز شکل تولید بورژوایی ا از  «و جامع ترین 

سطو، قادر به نفوذ در اینرو، مارکس می صر کهن، ار شمند ع سته ترین اندی گوید، برج

ـــان»( چرا؟ چون ۱۵۱نگردید. )ص « مفهوم ارزش» در ذهنیت « مفهوم برابری انس

یت له کم باد کان م که ام یدار نشـــده بود؛ چرا  پد عه  با جام هایی  کاال های معین 

های متفاوت با یکدیگر قابل فهم نبود؛ چرا که کار یکســان، مشــابه و تفکیک تکیفی

 ها بود!توانست در مخیله او شکل بگیرد؛ چرا که کار، کارِ بردهنشده انسانی نمی
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شف رابطهبه دیده شت، ک سی دا سا ضروری ی مارکس، آنچه اهمیتی ا ی درونی و 

، اثبات اینکه «بیانی مفهومی»یا به بین شــکل ارزش، جوهر ارزش، و مقدار ارزش بود. 

 تحلیل ما نشان»گیرد که لذا نتیجه می« شود.شکل ارزشی از مفهوم ارزش ناشی می»

ست. شده ا شی منتج  شت کاالی ارز سر شی از  شکل ارز ست که  ( ۱۵۲)ص « داده ا

به کاالی دیگر را  یک  که  عادل خود میکاالیی  با خود عنوان ارزش، م ند، خود را  ک

ست. با مرتبط کردن خود با خود بهمرتبط کر عنوان ارزش، در آنِ واحد، خود را از ده ا

ی بیان مقدار خود در یک اندام واره، عنوان ارزش تفکیک کرده است. به واسطهخود به

عنوان ارزش، شــکلی ارزشــی اعطا کرده در یک کاال، مثل یک کفت، به واقعیت خود به

تفاوت است. پس وقتی بدین گونه خود را بعنوان ی آن مکند که با وجود بی واسطهمی

ست بازنمایی می شده ا سان چیزی که در درون خود تفکیک  کند، برای نخستین بار ب

 یعنی چیز مفیدی که در عین حال ارزش است. -یابد یک کاالی واقعی تجلی می

ــل اول،  ــمت چهارم فص ، ما را در برابر «وارگی کاالیی و راز آنبت»مارکس در قس

شکل »دهد: این پرسش قرار می سرار آمیز محصول کار، به محضی که  سرشت ا پس 

واضح است »دهد: و بالفاصله پاسخ می« شود؟گیرد، از کجا ناشی میکاال به خود می

( ۱6۵)ص « از سرشت مجعول اجتماعی کار.»( یعنی ۱6۴)ص « که از خودِ این شکل.

شت نامعقول کار، نه فقط مقوالت سر صل این  سی، که  ماح سیا صاد  غیر عقالنی اقت

شیاء و رابطهرابطه»واقعیت وجودیِ  ست.ی اجتماعی بین ا )ص « ی مادی بین افراد ا

۱66 ) 

ساده شکل  ست که  ست ا های کهن تجلی بدوی ی کاالیی در دورانی مبادلهدر

ــورتبندی»یابد. اما می ــمانی تر میوقتی که به ص ــم های انض ــیم، حتی این تجس رس

تأمل »( در واقع استدالل مارکس این است که ۱۷6)ص « گردد.ناپدید می سادگی نیز

صورتبندیدرباره صورتبندیی  سانی، و از آنجا تجزیه و تحلیل آن  ستی ان ها، های ه

ل، تأم …کند که مستقیما مخالف تکامل یتاریخی  واقعی آنهاستمسیری را طی می
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سینه آغاز می شرفته و پایانی ( اما دقی۱6۸)ص ۱« گردد.به وجهی پ شکل پی قاً همین 

ســرشــت اجتماعی کار خصــوصــی و روابط اجتماعی افراد را »جهان کاالیی اســت که 

برابری بین انواع کارهای متفاوت »توانیم به بنابراین، فقط زمانی می« ســازد.پنهان می

صل کنیم و آنها  شویم که از نابرابری بالفعل آنها تجرید حا ا ردر مفهوم کامل آن نایل 

 جا()همان« به کار انسانی مجرد تقلیل دهیم.

ت توان با نظر انگلس موافقی نکات باال کماکان میپس آیا با درنظر گرفتن کلیه

ـــه»کرد که برخالف دیالکتیک هگلی که به معنی  ـــافی اندیش ـــت و « خود انکش اس

ــی « هادیالکتیک فاکت» ــتند، دیالکتیک مارکس ــرفاً پژواک آن هس ــرفاً بازتاب»ص  ص

تکامل بالفعلی است که در جهان طبیعی و تاریخ انسانی بر طبق اشکال دیالکتیکی در 

ست شمیت، «جریان ا ( انگلس در ادامه این ۴۹:۲۸۵، ۱۸۹۱نوامبر  ۱؟ )نامه به کنراد ا

چنانچه تکوین کاال به ســرمایه در مارکس را با انکشــاف وجود به ذات »گوید: نامه می

بی پیدا خواهی کرد؛ در اینجا تکوینی انضمامی که از در هگل مقایسه کنی، معادل خو

 « ها منتج شده اند، و آنجا ساختمانی تجریدی.فاکت

ــد که مارکس پیش ــلول»را با کاال، با  کاپیتالتر گفته ش ــرمایه« س داری روابط س

ـــروع می خواهد با من ای که میکند، خوانندهطور که خود او تأکید میکند. همانش

اید مســیری از ســاده به مرکب یا از ســلول به کل اندام را طی کند. اما همراه شــود، ب

شیمیاییهای اقتصادی نه میکروسکوپ و نه معرفهدر بررسی صورتبندی»چون   های 

( بنابراین، ریکاردو که ۹۰)ص « کاربرد دارند، قدرت تجرید باید جانشــین هردو شــود.

اوت بین ارزش مصــرف و ارزش برجســته ترین اقتصــاددان کالســیک بود، با اینکه تف

مبادله را فهمیده بود، درک نکرد که ارزش مبادله صرفاً شکل پدیداری محتوایی است 

ـــت.  گیرند که بیش از حد انتزاعی به ریکاردو خرده می»که در خودِ ارزش نهفته اس

                                                      
بعنوان شکلی تاریخی که راهنمای درک شکل « مبادله ی ساده کاالیی»نظریه در نقد برداشت انگلس از برای یک  ۱

گاه (، نکاپیتالگفتار جلد سوم داری است ) پیشانضمامی و همه جانبه مبادله کاالیی در روابط اجتماعی سرمایه

 کنید به مقاله کریس آرتور:

Chris Arthur, “The Myth of ‘Simple Commodity Production’”, 

http://www.marxists.org/subject/marxmyth/chris-arthur/article2.htm 

 

 

http://www.marxists.org/subject/marxmyth/chris-arthur/articleZ.htm
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شد. ولی در واقع میمی سبت داد: اینکه او از قدرت تجرید اندی ضد آن را به او ن تواند 

 (3۱:۴۱6 ،۱۸6۱-63 های مقدماتی کاپیتالدستنویس)« رخوردار نیست.ب

شر بیش از »به قول مارکس،  ست به « سال تالش بیهوده ۲۰۰۰ذهن ب سته ا نتوان

شت بتواره کاال  سر ست از مفهوم ارزش و  کنه ارزش پی ببرد. پس مارکس چگونه توان

ــمند تر از دیگران ب ــایی کند؟ چون نابغه بود؟ چون هوش ود؟ چون بیش از هر رمزگش

ک دیالکتی»و مقوالت تجربی، « امور مادی»کســی تحقیق کرده بود؟ آیا در برخورد با 

وان از تها بی کران اند. نمیی منطقی کافی بود؟ فاکتو انتقال آنها به حیطه« هافاکت

ضمامی»آنها یک « سنتز» ستی نامرئی»بوجود آورد. پس آیا « کلیت ان رنگ نی»یا « د

 نان روحی فرا اجتماعی در کار بوده است؟ ، چو«عقل

اجازه دهید خود مارکس زبان سخن بگشاید: نه حرکت دیالکتیکی خود مقوالت و 

ـــانی که میرا می« ی خوداندیشایده»نه  ـــد، یعنی کارل توان جایگزین انس ندیش ا

کلیت انضـــمامی، کلیتی در ذهن، یک وجه انضـــمامی تعقلی و در »مارکس، کرد. اما 

( بنابراین بدون کلیتی که ۱۰۱، ص گروندریسه« )حصول ادراک و اندیشه است.واقع م

، «غیبی»توانست به سرشت ، مارکس چگونه می«قدرت تجرید»در ذهن است، بدون 

جهان اشــیائی که در واقع بر روی ســر « تئولوژیک»و « ماوراء حســی»، «متافیزیکی»

ستاده اند نفوذ کند؟ به دیده سنده، ایای ستلزم عبور از ی این نوی « ) اتدکترین ذ»ن م

به  ـــکل، محتوا، و الخ( و ورود  دکترین »و مقوالت منطقیِ کمیت، کیفیت، مقدار، ش

 ۱ یا مفهوم است.« ایده

ـــالودههمان ـــاهده کردیم، ش ـــعهطور که مش ترین جوامع یافتهی ارزش در توس

 ه جهان کاالیی باها صرفاً با وساطت انبوداری از این ناشی شده است که انسانسرمایه

ــت و »کنند. یکدیگر ارتباط برقرار می ــانی، یک تجرید اس این همانند کلیت تفکر انس

ها فقط تا آنجا واجد هستی است که از تفکر و قدرت تجرید روابط اجتماعی بین انسان

                                                      
لی طه ی دیالکتیک هگ، راب«مارکس گروندریسهکندوکاوی در »ای تحت عنوان نویسنده متن حاضر قبال در مقاله ۱

 و دیالکتیک مارکسی، تشابه و تفاوت آنها را بررسی کرده است. نگاه کنید به:

https://pecritique.com/2020/08/08/کندوکاوی-در-گروندریسه-مارکس-دست%E2%80%8Cن/ 

 

https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
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ــد. ــتنویس« )آنها برخوردار باش ( زبان 3۰:33۲ ،۱۸6۱-63 های مقدماتی کاپیتالدس

ی های انباشته شدهشن است به شرطی که حاضر باشیم انبوه الیهمارکس واضح و رو

 که در ذهنیت ما رسوب کرده است را الیروبی کنیم!« مارکسیسمی»

دهد که ، به او امکان می«دکترین ایده»نه فقط ورود، که آزادی عمل مارکس در 

ـــایی کند، بلکه تأکید کند: نه فقط از بت ـــار فر»وارگی کاالیی رمزگش ند آیاز رخس

ید مادی، پرده بر نمی ـــتی، یعنی فرآیند تول به تولیدی اجتماعی هس افتد مگر آنکه 

هایی که آزادانه به تعاون رســیده اند، وتحت نظارت با تبدیل شــود که توســط انســان

 (۱:۱۷3 ،کاپیتال« )برنامه و آگاهانه آنها، قرار گرفته باشد.
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ی که در تالش هستیم از تحمیل لکنونی، درحا در گیرودار شرایط متالطم

 یگرایانهیا الگوهاى دولت« جمهورى ایرانی»اى همچون های خودمحدودکنندهنظریه

ی هاند که بعضاً زادهای نظری گوناگونى پیدا شدهپرهیز کنیم، گرایش مشابه به عموم

ها با شروع از یک کل انتزاعی، ذهنى جدید هستند. این گرایش همین شرایط عینى و

های اعتراضی اخیر، یک مجموعه واحد و ، و غیره، از حرکت«ملت»یا « وطن»همچون 

معین  تری مانند مطالباتهای سادهکنند، بدون آنکه به تعینناپذیر ترسیم میتفکیک

 !است« وحدت اضداد»ارچه که نه یک کل یکپ« ایران»طبقات اجتماعی راه باز کنند. 

نقد اجتماعى از کجا باید فعلى بپرسیم:  معضل نظری عنوانالزم است، به پس

دارند باید با نقد « سکوالر»آیا آن طیف وسیعى که در مجموع هویتى  آغاز کند؟

ع واقتوان مشکالت بهخودى خود شروع کنند؟ آیا مىذهنیت مذهبى، و یا نقد دین به

« ماوىس»براى دین منشأیى   خصوص کسانی کهمور دینى تقلیل داد؟ بهدنیوى را به ا

قائل نیستند، با تناقضات زمینى و تعارضاتى که به جوهر هستى اجتماعی انسان مربوط 

ی سکوالر غایتى در خود جامعهشود، چگونه باید برخورد کنند؟ آیا نیل به یک می

ی مجرد و عام تکیه کنیم و توسط آن که عجوالنه به یک مقولهجاى آنشاید به است؟

پر  ای را با مضمونى انسانىچنین مقوله بهتر باشد گیرى نماییم،ی کنونى را قالبوهله

نحوی که تر دهیم بهکنیم. اجازه دهید تا حد ممکن به چالش زمان خود پاسخی کامل

 یک یدر آستانهزمانی که  گیرى نکند. دقیقاً از مطالبات معین و مشخص فاصله

 م.نیاز داری روش جدید فکرىهستیم، بیش از هر زمان دیگری به  ی گذار نویندوره

عنوان حرکتى تاریخى و هم هم به« سکوالریسم»پس اجازه دهید در ابتدا با 

در   آغاز کنیم. قطعًا سکوالریسم در بدو تولد ماحصل انقالبى گسترده ریاى نظمقوله

آل ها را در کلیتى ایدهکه سپس تمامى این شکلهای متنوع فرهنگى و علمى بود شکل

 ی آن انقالبو در انقالب کبیر فرانسه به اعتال رسانید. عصر مدرن زاده آورى کردجمع

قتی و  ی خصوصى روانه کرد.ی قدرت سیاسى به عرصهاست؛ انقالبى که دین را از حوزه

ه زیر کشید و ( فاتح، دین حاکم را از تخت بEnlightenmentروشنگرىِ )  که

راستى جهش عظیمی به پیش را به ارمغان آورد، به« اینجا و اکنون»محصوالت و ادوات 

 بود.
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سال از انقالب فرانسه، ما نه فقط شاهد برآمدن  ۲۰۰با وجود این، با گذشت بیش از 

نیز با هجوم بنیادگرایى « غرب»هستیم، بلکه همچنین در « شرق»اسالم سیاسى در 

ماندن کم باید نمودار الینحلی عمومى مواجهیم. این مهم دستمسیحی به عرصه

باشد که ظاهراً جهان معاصر را به « سکوالریسم»ی خودِ های درونی تاریخچهتناقض

 مرز یک دوراهى رسانده است.

در عین حال میراث متناقض سکوالریسم در این واقعیت مشهود است که دنیاى 

اجتماعیتى مجازى بازآفرینى کرده است؛ اجتماعى  مدرن، ازخودبیگانگى مذهبى را در

هاى تجریدی عینی و خارج از خود است. ی قدرتکه در آن انسان بازیچه و بنده

یح از توض اش تحلیل برد،ی دنیوىرا در شالوده جهان مذهبى کهسکوالریسم پس از آن

نسان در بیگانگى ا یو نقد مثبت تعارضات بنیادین مدرنیته باز ماند و نتوانست از چهره

ی ایمان و دانش، محتوای انسانى اش نقاب برگیرد. مضافاً اینکه برابرنهادهقالب مادى

ر د و آزادی اندیشه « حق خردورزی»گذارد. با توسل به هر دو را بدون توضیح باقى می

د کرد که خو شعورى اجتماعیروشنگر را جایگزین « منِ»توان برابر ایمان جزمى نمی

  سازد.های انقالبی، متجلى میی اوج جنبشمواره در نقاط عطف تاریخى، در نقطهرا ه

اندیشم، پس وجود من می»ی دکارتىِ حق خردورزی، در بهترین حالت به وهله

شود؛ یعنى به خاستگاه فردیتى که از بند روابط اجتماعى می نایل «دارم

ن انسان به ساختارهایى بدون دارى خالصى یافته است؛ روابطى که تحت آپیشاسرمایه

ورت، صرسید. بدیننظر میانعطاف زنجیر شده بود و ارتباطش با جهان از پیش مقدر به

ا ر  واسطهارتباطى بیدین رسمى، با حقیقت  نقاد، در تعارضش با مطلقِ « منِ»این 

کنم معیار سنجش واقعیت نشاند. آنگاه فقط آنچه من در ذهنیت خود کشف میبرمى

اى که خویشتن را مستقل مى شود. این یعنى یقین به خودتجریدى سوژهی میعین

« من»کران با خود، بین ذهنیت و عینیت، بین مثابه ارتباط بى، به«من»انگارد. لذا این 

کند، چرا که تمام تعینات را مغلوب خویش و جهان، یک دوگانگى الینحل برقرار می

 «نیکى»کند، حتى اگر ظهور می« اراده»ن یک همچو« من»که این و هنگامی کند.می

تار کند و خواسرا اراده کند، سلبیتِ انتزاعىِ برخوردى ویرانگر نسبت به دین ایجاد می

 شود.عاجل دین می« الغاء»
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ی روح اما همانطور که مارکس مشاهده کرد، حرکت روشنگرىْ دین را از حوزه

وقتی که انسان با وساطت دولت »ت. ی مدنى رها ساخاما در جامعه دولتى حذف کرد

نامد، هنوز اسیر دین است... دین تشخیص غیرمستقیم انسان از خود را خداناپرست می

به بیان  «ی بین انسان و آزادى انسان است.است و دولت واسطه واسطهطریق یک 

 که انسان را بهتواند خود را از دست دین خالص کند، بدون آندیگر، دولت سیاسى می

نى ی مدجامعه»آزادى رسانده باشد. دستاورد انقالب فرانسه یک آزادى سیاسى بود که 

 دستخوش انقالبکه این عناصر را اش تحلیل برد، بدون آنرا در عناصر سازنده

حساب آورد هاى سکوالر بهتوان دین را مبنای محدودیتاز آن پس دیگر نمی «کند.

روست که مارکس . هم از اینبلکه باید همچون تجلیِ صرف آن دانست

۱امد.نمى« خدا منفىی نهایى خداپرستى، یعنى تأیید مرحله»خداناپرستى)الحاد( را 
 

اما آنچه با موقعیت امروز ارتباطى مهم دارد، تشخیص این مسئله است که عصِر 

، همراه با برخورد منفى محض با ایمان مذهبی، طرز تلقى عجیبى نسبت «روشنگرى»

ولى  کندها تفهیم میگرى ابژهارد. یعنى عینیت را فقط از طریق میانجیبه عینیت د

یابى کنِش عینیتپندارد، و نه به مثابه ها را همچون موجوداتى خارجى میاین ابژه

« شیئى». فعلیت براى روشنگرى ماحصل  خودآفرینى انسان نیست بلکه بارور انسانى

ابراین با تعهد به عینیت نامعین بن از کالبدش خارج شده است.« روح»است که 

کند که در ایمان محکوم ، درست همان چیزی را تأیید می«امپراتورى اشیای بیجان»

که  «چیزی در خود» عنوانواسطه بهحضور موجودی بیکرده بود؛ یعنى تأیید 

رى روشنگ ی غیرعقالنِى عقالنیتِوهلهاین درواقع به معنی  ناپذیر است!شناخت

طى شود؛ روابدارى مدرن بدل میی که به بیان نظری روابط کاالیى سرمایهاست، به نحو

 کند.ی مرده بر انسان زنده حکمفرمایى میکه در آن ماده

 خاطر از زنجیرهاى انسانهاى خیالى فقط بدینپس ناگزیر باید پرسید: آیا آن گل

کوتی، مل« نجات»ی برچیده شده بودند تا انسان بدون امید، التیام و وعده

را تحمل کند؟ پس چگونه است که نفیِ ایمان مذهبى توسط  اشزمینی زنجیرهای

هاى زنده نشد؟ آورى گلشدن زنجیرهاى انسان و جمعروشنگرىِ سکوالر منجر به پاره

                                                      
۱  Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 4, P.11 
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سکوالریسم انتزاعى نتوانست فراخوانى براى رفع شرایط اسفناک روى زمین بدهد، 

در عوض،  «ی مقدس آن است.است که دین هاله هایىفغان اشک»ی شرایطى که زاینده

ی روحانى و دانشمند به و استحاله« ی مقدساتکلیه»کردن پس از دنیوى

به تشدید جهانى واژگونه همت گماشت که از درونش هم  بگیران سرمایه،مواجب

کند. این ( تراوش میdeification) شدن( و هم رهبانىreificationشدن )وارهشی

ها، ژهشدن ابسوژه»کند: گونه توصیفش میان شرایطى است که مارکس بدیندرست هم

  ۱«گونه.بستانى مذهبشدن علت و معلول؛ بدهها، جابجاشدن سوژهشیئى

مردم ایمانى را که به یک شیئى دارند به یکدیگر »پس پرسش این است که چرا 

 یکه آن شیئى رابطه رومسلماً از این»؟ پاسخ مارکس روشن است: «کننداعطا نمی

ى بین اشخاص است؛ براى این که افراد در روابط اجتماعى خود را از خود یافتهعینیت

در جایی که  ۲«کند.نحوی که این روابط نمادی شیءواره پیدا میاند بهبیگانه کرده

ن جا ای، در آناى مادى پنهان شده باشدها زیر پوستهروابط اجتماعى بین انسان

از آنکه توسط کار انسانى از مرده به زنده تبدیل شدند، نه فقط تحت کنترل  اشیا پس

گیرند بلکه انسان را اسیر خود مى سازند. در چنین جهان واژگونى ها قرار نمیانسان

یابد و سپس در منظرى است که ثروت حقیقى انسان به تجریدى محض استحاله می

 مایه.شود یعنى به شکل سریکسره مادى پدیدار مى

شود که به ورای تمام شمول مىجهان« قدرت االهى»بنابراین، سرمایه معادل یک 

باید هایش مىاش فرآوردهواسطهعمل اجتماعى انسان که به»رود. تخاصمات مذهبى مى

به شیئى  کند؛ یعنىمکمل یکدیگر باشند، از انسان بیگانه شده و به پول تعلق پیدا می

بیگانه به خدایى واقعى  یخارج از انسان است... این واسطهشوند که مادى متعلق می

ی جهان اشیاء شدهآیا چنین وجه تشابهى بین دین و خصلت بیگانه 3«شود.بدل می

خصوص کند؟ این مسئله به« سکوالر»ی مفهوم نباید ما را وادار به خردورزی درباره

                                                      
۱ Karl Marx, Theories of Surplus Value, Vol.3, (Moscow: Progress Publishers, 1971), 

p.494. 

۲ Marx, Grundrisse (London, Penguin, 1973), p.160. 

3 Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 3, p.212. 
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ر آن گویا بدون دخالت تر است؛ عصرى که دبراى عصر ما از هر زمان دیگری حیاتى

اند. به عبارتى با پیدا کرده «خودمختارى» آالتانسان، امپراتورى پهناور ماشین

اند! پس آیا انسان مدرن در ، در حال خودزایى خویش«غیبى»بردارى از قدرتى بهره

نه گونمایاند، بدانمی« ابدى»افسون نظری روابط اجتماعى معینى نیست که خود را 

دیِن اند؟ این چیست مگر استقرار یافته« قانون طبیعت»ی واسطهکه گویى به

بخشد؛ ایمان به ارزش پولى این ایمان است که رهایى مى»گوید: ؟ مارکس میمدرنیته

ی تولیدى و موقعیت ازپیش مقدرش، مثابه روحِ نهفته درون کاالها، ایمان به شیوهبه

 ۱«زا.ی خودارزشصرف سرمایهیابىِ عنوان شخصیتایمان به عامالن مولد به

ی جدایى دین و دولت، هر چند همین دلیل است که نقد دین، یا حتى مطالبهبه

ز کار باگذارد. اینکه حائز اهمیت است، مضمون دنیوی دین را بدون تعریف باقى می

گذارد. پس بگذارید بپرسیم: آیا ما از هم جامعه را براى حوادث بعدی نامهیا باقی می

 شدهدارى جهانیکنون محکوم به گذار به درون تالطمات ناشى از رشد یک سرمایهاهم

ی اما سکوالر هستیم؟ مگر این همان رشدى نیست که در جهان کنونى حتى ادامه

ن توانیم مطمئزیست بشر روى کره زمین را نیز زیر سؤال برده است؟ پس چگونه می

اً در چارچوب شکل دولت سیاسى درجا ی امروز صرفهای آزادیخواهانهشویم که حرکت

 را فراهم کند؟ نزند و امکان تداوم به رهایى اجتماعی

های های مشخص حرکتتشخیص بلوغ و توانمندى است، آنچه امروز ضرورى

ی کنند. اگر خانهی تکوین خود را طی میاجتماعى اخیر است که هنوز دوران اولیه

یا اگر مطالبات مقدماتى امروز را در  بنا کنیم،ى در ورای زمان «شهرآرمان»خود را در 

مخرج » گیرى کنیم و اصول وحدت را بهشده قالبهایى ازپیش طراحیخطابه

. ایستداش باز مىی کنونی از حرکت تکاملىتقلیل دهیم، جامعه محدود« مشترکی

را « فرجام»های یک ، ریشه«مبدأ» دارند که دریک صورى هویتیهایى چنین گزاره

« نینىج»کنند که یک حرکت نوپا حتى در حالتی دهند. یعنى درک نمىشخیص نمیت

ی یک کلیت است. در عوض باید با الهام از واقعیت جدید کنونى، از طریق دربردارنده

                                                      
۱ Karl Marx, Capital, Vol. 3 (New York: Vintage Books, 1981), p.727. 
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یابى هایى جهتمان ادامه دهیم و به سوى ایدهگفتگویی گسترده، باز و عمومى به تالش

  های متنوع و خودجوش جنبش عملى باشد.کنیم که بتواند تبلور نظری شکل

که مشخص و جامع باشد، به شرط به شرط آن تئورى خود نیرویى مادى است

« خودبیانى»پرورانده شده باشد که بتواند معادل  قدرىکه کامالً درونى باشد، و بهآن

بر عینیت وجود طوری که یک حرکت اجتماعى بتواند سرشتِ یک جنبش شود؛ به

گذارد جامعه شود و مىکامل پیدا کند. در آن صورت تئورى میانجی میوقوف  خود

در خالل  «ی مدنیجامعه» دهد کههویت روشنى از خود بازیابى کند، یعنى اجازه می

دهنده شود. تئورى کار شاقى است و تمام مراحل سخت و ضرورى تکاملش، خودجهت

تئورى هم مستلزم رشدی  درک شود. خود واسطهبىتواند وحى منزل نیست، و نمى

شده تمسک کند و از تواند به مفاهیمی جامد و ازپیش ساختهدائمى است. تئورى نمى

است. تئورى هم  روشهایى حاضر و آماده معنا پیدا کند. پس مستلزم یک طریق داده

ر است. درغی دیالکتیکی درونیمانند یک جنبش تاریخى خودزا و خوداندیش، حاوى 

ل گوته، درخت زندگى همواره سبز و تئورى خاکسترى خواهد ماند. پس قوصورت بهاین

 به مارکس بازگردیم بلکه او ی کنونى،اجازه دهید با توجه کامل به بستر تاریخى وهله

  مان دهد.واقعیت کنونى یاری زبان خودش در روشن کردن از بتواند

« ذهنیت خود»نگرد که مى« نیرویى فعال»همچون « ی مدنىجامعه»مارکس به 

آن حاصل یک فرآیند است؛ « تعیین سرنوشت»را داراست ولى از خود گسسته است. 

 ی شروع مارکسی حرکت تمام عناصر ذاتى موجود در واقعیت تضادمندش. نقطهنتیجه

را دربردارد و پیدایش « ضمیر خود فرجامى جهانشمول»است که در « ذهن بالفعل»

د خودفعلیت بخشى آن است. او با توجه به هاى گوناگون نتیجه ی فرآینقدرت

یابى آنها را بررسی ی جامعه مدنى، عینیتعنوان بنیان یا زمینهبه« هاى واقعىسوژه»

بخشیدن به خویش که در حال فعلیت کند. عقالنیت نزد او به معنى خردى استمی

 «.فعالیت آزاد سوبژکتیو» ی به فعل درآمدنمنزلهو عینیت به است

ی فلسفه و پدیدارشناسى روح ی مدنى درمارکس با دیدى که هگل از جامعهالبته 
تمامى عناصر »پرورانده بود مخالفتی ندارد. او مدعى بود که برداشت هگل حاوى  حق

پرداخته و فراهم شده است که بسیار فراتر از خاستگاه هگلى »وجهى است و به« نقادانه



 ی مدنیمارکس، سکوالریسم و جامعه 454 
 

ه معنى کلیت فرآیند خودسازى انسان است هگل ب «مطلقِ»گوید مارکس مى« رود.مى

 ۱«رو بیان غایى هستى انسانیتى است که خود را هدف خویش قرار داده است.از این»و 

است که در آن « نزاع همه با همه»ی به طورمشخص، جامعه مدنى نزد هگل عرصه

ى ذات آزادى که یوهله»جا یافتن نفعی خودمدار است. در ایننفع عام به معنى عمومیت

ها خصوصى بودن هدف»ــ چرا که « آزادى صورى»شود ــ می کار است انتزاعى

« ی نظام اخالقىمجموعه»چه هگل آن« ماند.عنوان ماهیت اساسى آن باقى میبه

گشته است، بیرون از خود طور مفرط گسسته و خودگمی مدنى بهنامد، در جامعهمی

« ی اجتماعىوهله»یا « جامعیت»براین، است. بنا« مادى»یا « دولت خارجى»است، 

حامل انبوهى از خصوصیات متضاد است. یعنى هنوز در مرحله انفصال و وابسته به 

خواند. هگل و مارکس هر دو مى« نظام نیازها»را نحوی که هگل آناست، به« ضرورت»

ی مدنى براى و جامعه« دولت سیاسى»فهمیده بودند که با پیدایش جهان مدرن، 

  اند.ستین بار از هم تفکیک شدهنخ

ی مدنى به معنى کنونى آن وجود نداشت. در آن در واقع در قرون وسطا، جامعه

بود. انقالب فرانسه در حکم آخرین کنشى ی خصوصى مستقیماً سیاسى عرصهزمان 

بود که طبقات سیاسى را به طبقات اجتماعى تبدیل کرد. یعنى اختالف طبقاتى را به 

یرسیاسى که فقط به زندگى خصوصى افراد مربوط است بدل کرد. با این یک جدایى غ

 «ی مدنى به کمال رسید.جدایى بین زندگى سیاسى و جامعه»قول مارکس کنش، به

خود برابرند در حالی که در « آحاد مردم در بهشت جهان سیاسی»جا تمامى در این

 موجودیتی آسمانى است، بنابراین، هستى سیاسىْ»هستى زمینى اجتماع نابرابرند. 

  ۲«ی مدنى است.ی ماوراءلطبیعه جامعهعرصه

اند. در درون فرد در نتیجه شهروندان دولتى و اعضاى جامعه مدنى نیز جدا از هم

کشمکشى ذاتى بین شهروند سیاسى و انسان خصوصى وجود دارد. دولت به کمال 

                                                      
۱ Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 3, (International Publishers, 

1975), p.342. 

۲ Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right, (‘Critique’)  trans. Annette 

Jolin and Joseph O’Malley (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), p. 80. 
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عارض در ت اشهستى مادىی سیاسى به معنى هستى انتزاعى انسان است که با رسیده

که بندگى شخصى هدف غایى است، در حالی»ی مدنى برد. بنابراین، در جامعهسر میبه

فردگرایى اصل حاکم است. در  ۱«فعالیت، کار، ضمیر و غیره، صرفًا در حکم ابزارند.

کند ای پیدا میانسان زندگى دوگانه»جایى که دولت به رشد کامل خود رسیده باشد، 

ی مدنى کند، ولى در جامعهی سیاسى خود را موجودى اشتراکى قلمداد میدر جامعه... 

در چنین اوضاعى که وابسته به ضرورت  ۲«کند.عنوان فردى خصوصى فعالیت میبه

دهد، ضرورت طبیعى، نیاز و نفع خصوصى هم پیوند مىاى که آنها را بهتنها رابطه»است 

  3«شان.ودخواهاست؛ حفاظت از مالکیت و خویشتن خ

ی مدرن، ذات عینى انسان را همچون عنصرى خارجى و مادى از او جدا جامعه

ود. فرد شعنوان فعلیت حقیقى او شناخته مىنیست که بهماهیت انسان کند. این مى

شود. هم هگل و هم ارزیابى نمى« فردى اجتماعى و موجودى اشتراکى»همچون 

کنند؛ خاص ارزیابى مى« خودکفا»جهان مدرنْ  را در« عام»و « خاص»مارکس دو اصل 

گر هم وابستگى دارند و یکدیطور متقابل بهاند، اما بهکه ازهم گسیخته شدهبا این»و عام 

ی مدنی هدف همانا رفع تعارض خاص و عام است. ولى در جامعه« کنند.را مشروط می

با عامیتى وساطت »شان هدف، «انداز بند رسته (Burgherبورژوا یا شهروند )»که افراد 

اما وقتی نیازها و ابزار کیفیتى انتزاعى پیدا کرده « شود که خود یک وسیله است.می

خرد »ا شود. در اینجی روابط متقابل افراد با یکدیگر بدل میباشند، انتزاع به خصیصه

کند که از نظارت اعضای تصریح میعمومیتى انتزاعى خود را به صورت « جمعى

 ع خارج است.اجتما

ی هستى مجموعه»خواند، مى ۵«دولتى حقیقى»یا  ۴«دولتى عقالنى»  آنچه مارکس

است که با هستى سیاسى آنها مغایرت دارد. اگر منصفانه قضاوت کرده باشیم، « مردم
                                                      
۱ Ibid., p.63. 

۲ Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 3, p.154. 

3 Hegel, Philosophy of Right, Trans. T.M. Knox (London: Oxford University Press, 

1952), p.267. 

۴ Critique, p.81. 

۵ Ibid., p.50. 
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توان به دولتى صرفاً سیاسى تقلیل داد. اما از دید هگل را نیز نمى« دولت اخالقى»

 دوگانگىباشد چرا که در  بخش خارجىعامل وحدتتواند نمی مارکس چنین دولتى

ان تووساطتى نمى« بورژوا»عنوان و انسان به« شهروند»مثابه بین انسان به

ه ب« یکى در بطن خود نیت، نیاز و انتظار دیگرى را در بر ندارد.». به بیان او کرد

 «ى سیاسى است.انسان بیش از شهروند و زندگى انسانى فراتر از زندگ»ی او عقیده

را آزاد کرد ولى نتوانست عناصر مادى و معنوى « روح سیاسى»انقالب فرانسه 

ى تضاد»ی  ی جامعه را به آزادى برساند. پس دولت سیاسى بر شالودهدهندهتشکیل

استوار است. درجایی که سازماندهى « ی عام و هستى فردىشده بین ایدهسازماندهى

ده نیز به کمال  رسی« ی مدنىبردگى جامعه»سیده باشد، ی اوج خود رسیاسى به نقطه

  است.

را  توان آنقدمى بزرگ به جلو است، ولى نمى« آزادى سیاسى»که بنابراین با این

قدرتى واال « دموکراسى سیاسى»شمار آورد. انسان در هدف نهایى آزادى اجتماعى به

ی بیگانه شده و تحت سلطه خود را گم کرده،»شمرده می شود، اما همچون انسانى که 

 واقعىوع نعناصر و شرایطى غیر انسانى قرار گرفته باشد. یعنى انسانى که هنوز یک هم

نخستین وحدت حقیقى بین خاص و »، «دموکراسى حقیقى»از نظر مارکس  ۱«نیست.

ی بنیادى است، جایی که اصول صورى و مادى قرین هم شده باشند. خصیصه« عام

که یافته باشد حال آن« هستى انسانى»آن انسان  تحت که  استاین  «دموکراسى»

هم شکل است و هم « دموکراسى»دارد.  حقوقىاو در سایر اشکال فقط یک هستى 

ی حاکم بر آن دیگر دولتی انتزاعى نیست. بنابراین، مارکس نتیجه محتوا که وهله

آنچه در مارکس  ۲«شود.در دموکراسى حقیقى، دولت سیاسى ناپدید مى»گیرد که می

ی مدنى انسان درون جامعه« روح اشتراکى»فرد است، کشف کامالً جدید و منحصر به

آزادى فردى به عنوان پیش است، اما نه همچون تجریدى در ورای فرد بلکه با 

                                                      
۱ Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 3, p.159. 

۲ Critique, p.31. 
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همچون انتزاعى در مقابل “ اجتماع”پیش از هر چیز مى باید از گزینش . »اشنهاده

۱.«ن وجود اجتماعى استفرد همافرد پرهیز کنیم. 
 

های اجتماعی و یک چنین روحى است که  معموالً در فرازهای جنبش

ی مدنى در چنین شود. جامعههای خودجوش همبستگى اجتماعى رها میبندیصورت

گونه نحوی که ناگهان اینیابد، بهمواقعى همواره به یک خودآگاهی جدید دست می

ى ایم که جدایجدید از تشریک مساعى روبرو شده رسد که با برآمد یک حسنظر میبه

بخش در اوج یک جنبش رهایى  بین فرد خصوصى و عمومى را در هم شکسته است.

شود که هنوز محتواى اجتماعی خود را در قالب خود به نیروى عظیمى تبدیل مى

از خود بیگانه نکرده است، حال این کلیت چه یک دولت یا یک حزب  کلیتى انتزاعى

 ی سیاسى باشد. کپارچهی

ی آزادى، ضروری است پس همپا با تداوم مبارزه و تعمیق گفتگو پیرامون ایده

را دهشتناک آن  و نیز پیامدهاى ۵۷بخش در فرآیند زایش انقالب ی آزادىتجربه که

ی انقالب ناتمام و سقط شدهاز وقوع یک  توانخاطر بیاوریم و بپرسیم: چگونه مىبه

باید در یک نیروی سیاسى محض   ی مردمشدههاى آزادانرژی ری کرد؟ آیاگیدیگر پیش

فشرده شود و دوباره فقط به سرنگونى شکل خاصى از دولت سیاسى منجر شود، یا 

 اینکه تا آزادى کامل اجتماعی ادامه پیدا کند؟

فقط وقتی که فرد بالفعل انسانى، شهروند تجریدى را به خود بازگردانده »

قتی که قدرت اجتماعى خود را به وجهی ادراک و سازماندهى کرده باشد... و

همچون نیرویی سیاسى از او جدا نشود، فقط  اجتماعىباشد که دیگر قدرت 

 ۲«شود.در چنان موقعی است که رهایى انسانى کامل می

۱3۹۹بهمن    

                                                      
۱ Ibid., p.299. 

۲ Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 3, p.299. 
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 پیشگفتار

)از این پس  هگل« ی حقفلســفه» نقدســال از نگارش  ۱۸۰با گذشــت قریب به 

(، اثری که سالیان سال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، هنوز ابعاد مهمی از نقد

ارکس سپهر اندیشه م آن شناخته نشده است؛ ابعادی که نه فقط نشانگر فرآیند تکوین

 دانیم که دیویدهســـتند، بلکه برای شـــرایط امروز نیز موضـــوعیتی بالفعل دارند. می

سال  ست که در  سیال  ۱۹۲۲ریازانف اولین کسی ا سو شیوهای حزب  این اثر را در آر

آن  ی اولدموکرات برلن پیداکرد. بنا به گزارش او، جلد این دستنوشته و چند صفحه

ــت. ن ــده اس ــتهمیمفقود ش ــتنوش ها چه عنوانی دانیم که خودِ مارکس برای این دس

 انتخاب کرده بود. 

ستان  در کروزناخ نگاشته بود. از  ۱۸۴3قدر مسلم این که مارکس این اثر را در تاب

ست که  شت بجا مانده ا ی کتاب درباره ۲۴قلم مارکس در کروزناخ کالً پنج دفتر یاددا

شامل می سی را  سیا سالتاریخ و نظریات  ی ( مارکس در مقدمه۱۸۵۹ها بعد )شوند. 

سی،  سیا صاد  سفه۱۸۴3 سال سهمی بر نقد اقت سی انتقادی فل ی حق هگل را و برر

ــرآغاز پاالیش افکارش و جهت برای رفع تردیدهایی »کند. یابی نظری خود اعالم میس

ــی انتقادی  ــت گرفتم، بررس ــتین اثری که در دس که بر من هجوم آورده بودند، نخس

  «ی حق هگل بود.لسفهف

 درستی بر رویصورت گرفته است همگی به نقدی هایی که تاکنون دربارهپژوهش

گسست نظری مارکس نه فقط با مفهوم دولت سیاسی نزد هگل بلکه با سرشت دولت 

ـــه به ند. برای مارکس این ی مدنی تکیه کردهعنوان میانجی رهایی جامعهفی نفس ا

ـــ ـــت پیامدهایی دربر داش ـــس توان در اثر جاودانی او ی اوج آن را میت که نقطهگس

ویژه مشاهده کرد. خطای نابخشودنی جنبش سوسیالیستی به کمون پاریسی درباره

پس از مارکس، به خصــوص در رابطه با حضــور پر رنگ فردیناند الســال، در کژفهمی 

دیدگاه او نســـبت به دولت و انقالب ریشـــه بســـته اســـت. مارکس به الســـال لقب 

ه گرا تشبیهای دولتداده بود و نظرات او را به جناح راست هگلی« آلیست دولتیایده»

کرد. آنچه در اینجا ضرورت تأکید دارد تشخیص این مهم است که گسست مارکس می
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ست که نیازمند بررسی  سفی ا سی نیست بلکه گسستی فل سیا صرفاً  با مفهوم دولت، 

 است. 

ضر، آنبه دیده سنده متن حا چه به حد کافی مورد واکاوی جدی قرار نگرفته ی نوی

اســت نه فقط تشــخیص ســرشــت هگلی نقد دولت ســیاســی هگل بلکه پرورش بدیل 

 نهفته است.  نقدداری است که مبانی نظری آن در همین ی پساسرمایهجامعه

  بازگشت به هگل پس از گسست

ا د. امناپذیر بوگســســت مارکس با مفهوم دولت ســیاســی هگل قطعی و بازگشــت

، گروندریسهگرفته تا  ی مقدسخانوادهدر آثار مارکس، از  ی حقفلسفهحضور پررنگ 

ست. اما برخالف ، قابلکاپیتالتا  ایدئولوژی آلمانیو از  صرفاً یک نقدانکار نی صل  که  ف

ــفهواحد از  ــی انتقادی قرار میی حقفلس ــایر آثار ، یعنی دولت را مورد بررس دهد، س

ــفه، نه فقط وجوه دیگری از پیتالکاویژه مارکس، به ــته میی حق فلس ند، کنرا برجس

به هگل بر زمینهبلکه کالً مؤید نظرات هگل کایک ارجاعات او  ند. ی ی مباحثی که ا

سی جداگانه ست، نیازمند برر شخص، جلد اول به ۱اند.مارکس به آنها پرداخته ا طور م

اشــاره  ی حقفلســفهمتفاوتی از مورد معین به بندهای کامالً  6کم در دســت کاپیتال

پردازند. ( نمی3۲۹تا  ۲۵۷دارد. هیچ یک از این مراجعات به مبحث دولت )بندهای 

 شاید ضروری باشد به چند نمونه از این ارجاعات اشاره کنیم. 

ـــل  ـــکل ارزش ۱۸۵)ص « فرآیند مبادله»مارکس در فص ( مفهوم ارزش را از ش

یی که به پول تبدیل شده است، نه ارزش بلکه فرآیند گردش به کاال»کند. تفکیک می

کند که با اینکه پول صرفًا سپس اضافه می« کند.شکل ارزشی مشخص آن را اعطا می

نیست، با این وصف، موجب این کنجکاوی شده است که شکل پولی یک « نماد»یک 

شت آن  ست که در پ شکل پدیداری روابطی ا صرفاً  ست؛  سبت به آن خارجی ا شیء ن

                                                      

شود. این خود مبحثی نمی علم منطقی حاضر، موضوع بازگشت مارکس به هگل شامل البته در چارچوب نوشته۱ 

باشند. در اینجا تمرکز پژوهان کماکان در حال کلنجار رفتن با آن میمفصل و جداگانه است که بسیاری از مارکس

ی منطق هگل و نقد اقتصاد سیاسی ی متن کنونی دربارهاست. برای دیدگاه نویسنده ی حقفلسفهصرفاً بر روی 

 مطلب زیر: مارکس، لطفا رجوع کنید به

https://pecritique.com/2020/08/08/کندوکاوی-در-گروندریسه-مارکس-دست%E2%80%8Cن/ 

https://pecritique.com/2020/08/08/کندوکاوی-در-گروندریسه-مارکس-دست%E2%80%8Cن/
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ی عنوان ارزش، هر کاالیی یک نماد است؛ یعنی پوستهشده است. بدین معنا، به پنهان

ست. مارکس در این شده ا صرف  ست که در آن م سانی ا ی جا به افزودهمادی کاری ان

کند و از قول هگل اشــاره می« مصــرف یک شــیء»زیر عنوان  ی حقفلســفه  63بند 

به مفهوم ارزش توجه کن»آورد: می به آن چیز بهیم، میاگر بخواهیم  عنوان یک باید 

عنوان ارزشـی که دارد برشـمرده طور که هسـت بلکه بهنماد نگاه کنیم. آن چیز نه آن

 ۱«شود.می

صل  ستمزدی، کار را از « خرید و فروش نیروی کار»مارکس در ف شریح کار د در ت

ـــان تفکیک می ش کند. کارگر خودش را، تمام وجودش را، به فروظرفیت کاری انس

صله زمانی معین از خود بیگانه کرده و نمی گذارد بلکه ظرفیت کاری خود را در یک فا

، گفتاوردی ی حقفلســفه 6۷دهد. ســپس با رجوع به بند در اختیار ســرمایه قرار می

 توانممن می»کند که تکرار آن در اینجا حائز اهمیت است: مشروح از هگل را بازگو می

صوالت واحدی از مهارت وی سمانی و فکری خود را به دیگری واگذار کنم و ژهمح ی ج

هایم را برای زمان محدودی به او بدهم چرا که بر اساس این توانم مصرف توانمندیمی

ای خارجی ام رابطههای من نســبت به تمامیت و جامعیت هســتیمحدودیت، توانایی

اسـت و در کار تجسـم  کنند. یاما  با بیگانه کردن کل زمانی که در اختیار منپیدا می

صیتم را به یابد، کلیهمی شخ ستی، فعالیت جامع و فعلیت  صوالتم، کل جوهر ه ی مح

  (۲۷۲)ص  «ام.دیگری واگذار کرده

ـــیم کار اجتماعی، فرآیند  مارکس همچنین در موارد معین دیگری، ازجمله تقس

سرمایه و از آنجا تفکیک رابطه شت  سرمایهبازتولید و انبا سرمی  شیوهدار و  ی ایه با 

ی فهفلسبه « ی مدنیجامعه»داری، و نیز مفهوم انسان در زندگی اشرافیت پیشاسرمایه
چه در رجوع می حق ند.  تالک چه در  کاپی ندریســـهو  جا  گرو مه  مارکس در ه  ،

صدیق و تأیید میظرگاه ضر، به دیده ۲کند.های هگل را ت سنده متن حا سفهی نوی ی فل

                                                      

د آید. رونکل کمیت در میشود و به شدر اینجا کیفیت ناپدید می»گوید: . هگل می۲۴۰، ص ی حقفلسفههگل، ۱ 

یت، آن تفاوت است. در مورد مالکی یک شیء به سوی خصلتی است که نسبت به کیفیت بیاندیشه از کیفیت ویژه

 «شود، ارزش است.کمیتی که جایگزین کیفیت می

، یسهدر)گرون« ی حقوقی سوژه است.ترین رابطهکند که سادهی حق را با تملک آغاز میدرستی فلسفههگل به»۲ 

 (۱۰۲ص 
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ـــت که به مفهوم مبحث دولت جانبهیم و ابعاد همههگل دربردارنده مفاه حق ای اس

سی کاهش ست. فرجامین مبحث آن سیا ست که به« تاریخ جهانی»پذیر نی ستیا  در

شخص می شروط برخوردارند؛ در مراحل معین ی دولتکند که همهم شتی م سر ها از 

 ( ۱۷۲)ص  ۱گردند!کنند و سپس ناپدید مییابند، قوام پیدا میتاریخی ظهور می

ضیح باقی می« آلیجهان ایده»ولی هگل آن  گذارد. اما همانطور که در را بدون تو

ـــگفتار» ـــتی اخالقی یونانیان و پذیرش بردهکتاب درباره« پیش اری دی افالطون، هس

رغم نبوغش دارد. اما افالطون علی« آزاد»و « سرشتی بیکران»عنوان کرده بود، انسان 

تر در حال ورود به هســتی جدیدی با اصــولی عمیق به چنین اصــلی پی نبرد. جنبش

در شرف وقوع بود که بر محور چنان اصلی بنا « انقالب جهانی عنقریبی»یونانیان بود. 

سفه از پس وقوع حادثه، یا بعد از   انقالب»شده بود. اما نزد مارکس، برخالف هگل، فل

 ین در فرآیند انقالبشود بلکه خود عنصری بنیادی تاریخ ظاهر نمیدر صحنه« جهانی

ـــت.  ـــتراند بلکه خود های خود را نمیپس از غروب آفتاب بال« جغد مینروا»اس گس

 دار یک صبح روشن است!طالیه

 ی مدنی و دولتجامعه

ـــفهدر  ی هایی از پارهی مدنی و هم دولت، زیرعنوانهگل، هم جامعه ی حقفلس

ی رکز مارکس بر روی جامعهکه تمهستند. با این« هستی اخالقی»سوم کتاب، یعنی 

ی مدنی را در بخشی کند که گفتمان جامعهمدنی نیست، در موارد متعددی اشاره می

ی ناتمام ( اما چنین مبحث مجزایی در دستنوشته۸۲جداگانه پرورش خواهد داد. )ص 

سر شود. معمارکس یافت نمی کند و ی مدنی رجوع میبه جامعه نقدالوصف او در سرا

 داند. ی دولت معاصر را صرفاً در ارتباط با آن قابل فهم میشکافانهبررسی مو

به معنی تشــابه « آزادی انضــمامی»کند: نزد هگل گونه آغاز میرا این نقدمارکس 

ـــت. جامعه ـــاد منافع ی مدنی در حکم انبوهی از الیهمنافع عام و خاص اس های متض

                                                      

رفع شده،  خانواده؛ اخالقیات رفع شده، خانواده؛ خالقیاترفع شده، ا قانون مدنیی حق هگل، در فلسفه»۱ 

های دستنوشته« است. تاریخ جهانیرفع شده،  دولترفع شده، دولت؛ و  ی مدنیجامعهی مدنی؛ جامعه
 (۴:3۴۰، )کلیات آثار، ۱۸۴۴فلسفی -اقتصادی
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نافع خاص، نمایندگی و خاص اســت. اما ضــرورت وجودی دولت ســیاســی، در ورای م

ت دولت سیاسی اس« آلیسمایده»گری تجسم بخشی به وجه عام است. فقط با میانجی

کند ی مدنی را مرتفع کرد. هگل از سویی تصریح میجامعه« ماتریالیسم»توان که می

عنوان است اما از سوی دیگر مدعی است که دولت به« ضرورت خارجی»که دولت یک 

ماندگار است. لذا توانمندی و تداومش ی مدنی درونخود جامعه در« هدف غایی»یک 

 آن دو عرصه است.« وحدت»در گرو 

ضی می شابه بلکه تعار صه نه ت ر بیند که هگل داما مارکس از ابتدا بین آن دو عر

بینش دقیق هگل در این امر نهفته اســت که او جدایی »واقع قادر به حل آن نیســت. 

دهد. اما اشتباه او اسی را همچون یک تعارض تشخیص میی مدنی و دولت سیجامعه

ـــاد را واقعی می ـــت که حل ظاهری آن تض ی ( به دیده۷6)ص « پندارد.در این اس

درستی تشریح کرده ی مدنی را بهمارکس، هگل هم دولت سیاسی مدرن و هم جامعه

 . ی مدنی مخالفت خاصی نداردرو مارکس با تعریف هگل از جامعهاست. ازاین

کند که ی نزاعی همگانی ارزیابی میی مدنی را عرصهبه طور خالصه، هگل جامعه

ی مجموعه»یافتگی منافع خاص اســت. آنچه هگل در آن منافع عام به معنی عمومیت

ست؛ از نامد، در جامعهمی« نظام اخالقی شته ا سم و گم گ ی مدنی به طور مفرط منق

، حامل «ی اجتماعیوهله»، یا «جامعیت»رو ینای مادی است. ازاخود بیرون، یا عرصه

ی انفصال به سر برده، و وابسته انبوهی از خصوصیات تضادمند است؛ یعنی در مرحله

 نامد.می« هانظام نیازمندی»به ضرورت است به طوری که هگل آن را 

ـــیده بود که با پیدایش جهان مدرن،  مارکس نیز همانند هگل به این نتیجه رس

ی او، اند. به دیدهی مدنی برای نخستین بار از هم تفکیک شدهی و جامعهدولت سیاس

سان  شهروندان بود ولی ان سرشت واقعی  سی منطبق با  سیا در جمهوری یونان، دولت 

سیایی»خصوصی، برده بود. در ستبداد آ ی خصوصی فردی واحد ، دولت معرف اراده«ا

بردند. در قرون وســطا نیز یبود و دولت ســیاســی و مادی هر دو در اســارت به ســر م

بندی جامعه، مترادف محتوای واسطه، سیاسی بود. شکلطور بیی خصوصی بهعرصه

( انقالب 3۲)ص « انتزاع فی نفســه، فقط به عصــر مدرن تعلق دارد.»مادی دولت بود. 

سی را به طبقات اجتماعی تبدیل  سیا شی بود که طبقات  سه در حکم آخرین کن فران

جا در این« ی مدنی را به کمال رسـاند.ن هسـتی سـیاسـی و جامعهجدایی بی»کرد و 
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تمامی آحاد مردم در بهشت جهان سیاسی خود برابرند در حالیکه در هستی زمینی »

ی موجودیتی آسـمانی اسـت، ماورای طبیعه»لذا هسـتی سـیاسـی « اجتماع نابرابرند.

ست.جامعه شهروندان دولتی و اعض۸۰)ص « ی مدنی ا ی مدنی ای جامعه( در نتیجه، 

 نیز از هم مجزا هستند.

صی وجود دارد.  صو سی و فرد خ سیا شهروند  شی ذاتی بین  شمک در درون فرد ک

اش ی هستی انتزاعی انسان است که با هستی مادیمنزلهیافته بهدولت سیاسیِ کمال

گی بند»ی مدنی است. بنابراین، برد. فردگرایی، اصلِ حاکم جامعهسر میدر تعارض به

ست در حالی صی هدفی غایی ا ضمیر و غیره، در حکم ابزارند.شخ  «که فعالیت، کار، 

انسان یک زندگی دوگانه دارد... در »( در جایی که دولت به اوج رسیده باشد، ۸۱)ص 

ـــی خود را جامعه ـــیاس ی مدنی انگارد ولی در جامعهمی موجودی اشررتراکیی س

صیعنوان به صو ــان را همچون جامعه« کند.فعالیت می فردی خ ی مدرن ذات انس

ــان نیســت که بهعنصــری خارجی و مادی از او جدا می ــازد. این ماهیت انس عنوان س

ا شود. لذادارک نمی« فردی اجتماعی»سان شود. فرد بهفعلیت حقیقی او شناخته می

در حین ارتباط متقابل، یکدیگر را مشـــروط و محدود کرده و نافی « عام»و « خاص»

ی مدنی، جایی ردند. هدف، رفع تعارض خاص و عام اســت. اما در جامعهگیکدیگر می

سته»که افراد  شهروندِ از بند ر ساطت می»، اهداف آنها «اندبورژوا یا   شودبا عامیتی و

ها و ابزار از کیفیتی انتزاعی برخوردار هنگامی که نیازمندی« که خود یک وسیله است.

ــوند،  ــلت ارتباط متقا« انتزاع»ش ــود. در چنبل افراد با یکدیگر تبدیل میبه خص ین ش

 کند که ازصورت عمومیتی تجریدی تصریح مینیز خود را به« خرد جمعی»شرایطی، 

 نظارت مستقیم خودِ اعضای جامعه خارج است.

ی اختالف آنها ی موارد باال اتفاق نظر دارند. ریشـــهمارکس و هگل در تفهیم کلیه

ی مارکس، ی مدنی اســت. به دیدهضــات درون جامعهدقیقاً بر ســر چگونگی رفع تعار

ـــلت اتمی جامعه ـــر، میهگل با اذعان به خص ی ی پراکندهخواهد مجموعهی معاص

صه شتی عر صی را با حفظ طبقات اجتماعی، در کلیتی انتزاعی آ صو ضادمند خ های ت

ذهن »ی مدنی نیازمند روح و عقلی جامع اســت. اما هگل جامعه« ماتریالیســم»دهد. 

ــهروندان و روح اجتماعی آن»را در « عام ــتجو نمی« هاخودآگاهی بالفعل ش کند. جس
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 دهدحل را تشخیص میهگل، تعارضی غیرقابل« ذهن»ی جا، در فلسفهمارکس در این

ــان بخش خارجی نمیکند که یک عامل وحدتو تأکید می تواند میانجی دوگانگی انس

اشــد، چرا که یکی در درون خود اهداف، ب« شــهروند»و یک « بورژوا»ی یک مثابهبه

کند. انســـان فراتر از یک شـــهروندِ آرزوها، انتظارات و نیازهای دیگری را برآورده نمی

صرف و هستی انسانی نیز فراتر از موجودیتی سیاسی است. بنابراین، مارکس در برابر 

 دهد.را پرورش می« دموکراسی اجتماعی»دولت سیاسی، مفهوم 

  سلطنت مشروطه؟ جمهوری، بدیل

ـــروطیت  ـــب ظاهر طرد کامل مش ـــت. برحس مارکس جوان منفی اس ـــخ  پاس

تر از آن است که نیازمند بررسی باشد. اما چون در اوضاع کنونی، گرایش افتادهپاپیش

ست سبی برای خویش د صل و ن ست تا ا شروطه در تالش ا سلطنت م و پا کند و از به 

ی خود ایجاد کند، تأملی هرچند اجمالی در آن راه در درون اپوزیســـیون جایگاهی برا

گونه که رســـد. ابتدا باید تأکید کرد که هماناین مبحث تاحدی ضـــروری به نظر می

شاره میمارکس به ستی ا سفهکل »کند، در  قمنطصرفاً یک پرانتز در درون ی حق فل
ـــت. به۱۸)ص « اس لتِ  یک دو نه  لت هگلی  که دولتی در ( درواقع دو واقع موجود بل

ی واقعی عالقه»منطبق اســت. « ی دولتایده»ی مفهومی اســت. دولتی که با رصــهع

 جا( )همان« ی حق بلکه منطق است.هگل نه فلسفه

را نوشت، پادشاه پروس فردریک ویلیام سوم بود. اما  ی حقفلسفهزمانی که هگل 

ش ن مرگکند. ویلیام سوم تا زماای به او نمیترین اشارههگل در سراسر کتاب کوچک

سال  سیه، تکیه۱۸۴۰در  ساندر رو صر اروپا علیگاه واپس، در تبانی با الک ه گراترین عنا

سلطه شین او، ویلیام چهارم،  سه بود. هم او و هم جان ای خفقانی بر آلمان انقالب فران

« مفهوم دولت»نامد، دولتی که معارض می« دولت بد»حاکم کرده بودند. آنچه هگل 

صف ح ست، دقیقاً و ست. به دیدها ی هگل، جوهر دولت معادل ال دولت وقت پروس ا

«  آزادی»که محتوایش « هســـتی اخالقی»حکومت نیســـت. دولتی که بر مبنای یک 

 دولت است. « جوهر»است برقرار نشده باشد، فاقد 

های عینی وابسته به قانون اساسی و نهادهای دولتی ی عرصهدر دولت هگلی، کلیه

را اراده کند. « هســتی اخالقی»تا جایی مرجعیت دارد که « اهپادشــ»ی اســت و اراده
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« جز امضــای نامش، کار دیگری ندارد.اغلب به»و « وجود او، مقید و مشــروط اســت»

پادشــاهان توان جســمی و »ی ( بنابراین وجه مشــخصــه۲۸۸، ص ۲۷۹ی بند )افزوده

گفتن او، « نه»و « آری»( در سازماندهی یک دولت، ۲۸۹)ص « خالقیت فکری نیست.

 است.« صوری»یک روند 

پس پرسیدنی است اساساً علت وجودی یک پادشاه برای چیست؟ شاید بفرّاترین و 

ـــوف ترین انتقادی که میعمیق کرد، فروافتادن ایده در « ی مطلقایده»توان به فیلس

ـــت که « طبیعت»جهان آمپریک و درغلتیدن آن در  ـــد. دقیقاً چنین نقدی اس باش

طبیعی پادشــاه و تولید مثل -مفهوم پادشــاهِ هگل، وجود جســمانی مارکس درمورد

ی او، هگل هســتی برد، چرا که به دیدهجانشــین خود در ســلطنتی موروثی به کار می

یده تاج و تخت را معادل ا ته معرفی میی تحققآمپریک  با تجرید از خرد یاف کند و 

 کند.سم مییافتگی خرد را مج، در شخص پادشاه، شخصیت«نوع انسانی»

باید از یک ســازماندهی درســت اســت که یک نظم اجتماعی کلیتی اســت که می

شد، اما هگل به ساندرونی برخوردار با سازای اجتماعجای ان اند، بیان هایی که اجزای 

ــاه می ــکلای بیمردم توده»یابد که در غیاب او، عالی چنان کلیتی را در پادش «  اند.ش

همانا هستی اجتماعی است که بدون آن، دولت « کنکرت»( از نظر مارکس، ۲۹۰)ص 

سلطنت موروثی گردد، به عوض خود  ضافاً اینکه وقتی  ست. م انتزاعی محض بیش نی

ستیم. در اینجا دیگر« طبیعی»یافتگی ، با یک تعین«عقل»یافتگی تعین بین  مواجه ه

صه سایر عر شاه و  سکلیت پیکریافته در وجود یک پاد اطتی در های خاص اجتماع، و

ی وهله»کند که کار نیست چرا که هگل درواقع مشروط را نامشروط کرده و اعالم می

صمیم سته به حق وراثت بیت سطهگیری نهایی در دولت واب ست.وا شاه ا  )ص« ی پاد

3۵ ) 

ــاه هگل، به ــرورت طبیعی»عنوان یک پس پادش ــایر ، کلیه«ض ــات در س ی تعارض

اش گذارد. اتحادی که شــاکلهده باقی میهای خاص اجتماعی را دســت نخورعرصــه

وابسته به وجود یک فرد واحد باشد نه یک اتحاد درونی که ساختگی و خارجی است. 

سفی عقب»کند که برای همین، مارکس هگل را متهم می ستگاه فل شینی کرداز خا ه ن

ست سب وجودِ برای به»( چرا که او ۱۱۸)ص « ا ستجو برای یافتن تحقق منا جای ج
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( بنابراین منطق 6۴)ص « امر عام، به یافتن موجودی آمپریک بسنده کرده است. خودِ

ر خواستا»که آگاهی بالفعل اجتماعی را در تجریدی تصنعی منحل کرده است، حال آن

ـــت که منطق را به یک عینت کنکرت تبدیل کند. )همانجا( پس آیا مارکس « آن اس

خاص و عام را در وجود جسمانی خود به دربرابر این نهاد تصنعی، در فردیتی که گویا 

کند؟ اجازه دهید پاسخ را از تعامل رسانده است، شکل دیگری از دولت را جایگزین می

 زبان خود او بشنویم.

دو مفهوم متضــاد از »مبانی نظری نقد مارکس از دولت و فردیت پادشــاه نشــانگر 

عه هرچند ذاتاً ی هگل، جامو تعیین ســرنوشــت اجتماع اســت. به عقیده« حاکمیت

گنجاند. هگل انضــمامی به نظر برســد، فردیت را فقط به وجهی تجریدی در خود می

ه کخواند. برعکس، مارکس با اذعان به اینمی« شــخصــی تصــنعی»چنین فردیتی را 

ست، تأکید می صیت یک انتزاع محض ا شخ شخص،  شخص در »کند که بدون  یک 

ست که با ایده ستی نوعی ا صیه شخ ( یعنی ۲۷)ص « شود.ت مترادف میی بالفعل 

ــه ــت که فرد بالفعل محتوای بالفعل خود را به عرص ــورتبندی نوعی اس ی دقیقاً در ص

سانده، به خود عینیت می سر می« شخص فی نفسه»بخشد و ظهور ر  گذارد.را پشت 

ـــتگاه نظری می ـــهدر این خاس ـــکال دولت ی فراروی مارکس از کلیهتوان ریش ی اش

شده را دریافت « انسان اجتماعی»ریزی مفهوم ی مدنی و پایهز جامعهسیاسی و عبور ا

 کرد.

شتار کنونی پیش سمت نو مشخص کرده بود که « ی مدنی و دولتجامعه»تر در ق

سی، مفهوم  سیا سی اجتماعی»مارکس دربرابر دولت  شاند. مارکس را برمی« دموکرا ن

ست که با ارائه شمندی ا ستین اندی ساس وجودی دولت ی چنان مفهوجوان نخ می، ا

ــی به ــیاس ــکال کند. به دیدهرا مرتفع می« جامعیت»عنوان یک س ی او، هر یک از اش

درنظر گرفت. فقط در دموکراسی است « خاص»عنوان یک شکل دولت را باید فقط به

« شدهانسانِ اجتماعی»رسند، چرا که در دموکراسی، این که عام و خاص به وحدت می

شت قانون سر ست که  سی را تعیین می ا سا سی بها سا سنکند. یعنی قانون ا د عنوان 

ـــازماندهی اجتماعی، خرد عمومی را محدود نمی کند و مضـــمون آن را به تعامل س

، «شهروند سیاسی»زند. ی مدنی رقم نمیناپذیر جامعهرساندنِ تعارضات مادی و آشتی

ستی واقعی ست که با ه سانی تجریدی ا صو»عنوان اش بهان در تعارض « صیفردی خ
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سانیدموکراســی، همان » برد. اما ســر میبه ستی ان که در ســایر اســت، در حالی ه

 (۲۰)ص « برخوردار است. قانونیاشکال سیاسی، انسان صرفاً از یک هستی 

ــی را حل »گیرد که بنابراین مارکس نتیجه می ــیاس ــی معمای قوانین س دموکراس

واقعی خود، به انسـان بالفعل، بازگردانده  یجا قانون اسـاسـی به زمینهکند. در اینمی

ست... فرآورده سانشده ا ست.ی آزاد ان شاهی و هم در )همان« ها جا( هم در نظام پاد

عنوان اشکال معین یک دولت سیاسی، کماکان حاکمیت دولتی تجریدی جمهوری، به

سی، دولت دیگر مرجع تعیین ست. اما در دموکرا  -ی خود کنندهبرفراز اجتماع برقرار ا

ای در ی بین نظام پادشاهی و جمهوری، مبارزهمبارزه»سازی جامعه نیست. سرنوشت

ای در درون شکل چارچوب شکل تجریدی دولتی است. جمهوری سیاسی، دموکراسی

ست. ازاین ست... مالکیت، و تجریدی دولت ا سی ا شکل تجریدی دموکرا رو، جمهوری 

صه کل محتوای قانون وغیره، به شمالی  طور خال دولت، با تعمیماتی، هم در آمریکای 

جا همانند پادشاهی، جمهوری صرفاً یک و هم در پروس، یکسان است. بنابراین در آن

 (3۱)ص « شکل دولتی است.

خارج از یکدیگرند « دولت مادی»پس حرف هگل صحیح است که دولت سیاسی و 

صه صهچون بیگانگی عر سی و عر سیا ستی  ست.  ای که واقعاً جامع ا کماکان پابرجا

ـــه» ـــت.جمهوریت نفی این بیگانگی در درون عرص فرآروی از این « ی بیگانگی اس

در دموکراســی حقیقی، »اســت. در اینجا، « دموکراســی حقیقی»بیگانگی، برنشــاندن 

سی زوال می سیا دموکراســی اســت، نه دولت « عام»( وجه 3۱)ص .« یابددولت 

سی. کلیه سا سی و حتی قانون ا ست که جامعیت ی اجزسیا سی ا اء اجتماع در دموکرا

اســت... دموکراســی، هم محتوا و هم دموس  ای از کل، ازهر یک وهله»کنند. پیدا می

 (۲۸)ص « شکل است.

، نیازمند دگرگونی «دموکراسی حقیقی»ی مارکس، حصول به اما در سپهر اندیشه

ضات درونی  صر مادی»کل تعار ست. پیشیا جامعه« عن عملیِ چنین شرط ی مدنی ا

. ی عزیمت تئوری استعنوان نقطهای بالفعل بهمهمی بسته به شناخت و معرفی سوژه

عنوان مبنای دولت آغاز به کار های واقعی بهبا سوژه»ی مارکس، چنانچه هگل به دیده

( ۲3 )ص« دید که برای دولت سوبژکتیویته قائل شود.وقت ضروری نمیکرده بود، آن
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یابی آنها های واقعی و خودآگاهی بالفعل آنها آغاز کنیم، عینیتهدر عوض اگر با ســـوژ

یدا می ـــوعیت پ چه موض یان دیگر، چنان به ب جامع »کند.  با هدفی  بالفعل،  ذهنیت 

صورت قدرتعنوان محتوای آن، نقطهبه شروع قرار گرفته بود، در آن  های گوناگون ی 

سرشت معین آن یبخشی آن، هستی واقعی یا مادی اش متحقق-در حکم خود بود و 

 (۱۷)ص « گردید.از محتوای هدفش استخراج می

ــاهده»با وجود این، هگل  ــات طبقاتیِ درون « گری تیزهوشمش ــت. او تعارض اس

خواهد بین آنها، با حفظ آن تعارضـــات، دهد ولی میی مدنی را تشـــخیص میجامعه

ـــکاف جامعه دولت را برطرف  ی مدنی وتفاهم و تعامل ایجاد کند و از این طریق ش

ـــازد. اما چون خود آنها قادر به حل ـــل اختالفات خود در مجلس نمایندگان س وفص

نیســتند، به دخالت یک قدرت اجراییِ فراطبقاتی نیازمندند. ســتون فقرات این قدرت 

 دهند که هگلاجرایی را مسئوالن، مدیران و خدمه و یا بوروکراسی دولتی تشکیل می

 نامد.یم« ی عامطبقه»آنان را 

 «پرولتاریا»، بوروکراسی و «ی عامطبقه»

ــد، هگل طبقههمان ــایی میطور که بازگو ش ــناس کند؛ ی عام را با بوروکراســی ش

اش حامل اهداف عام و مجتمعی که گویا بری از منافع خاص طبقاتی اســت و ذهنیت

ست. مارکس در نقد این مفهوم به جه وگوید: گویا هگل بین طعنه میذهنیت عمومی ا

شکاف جامعهعام و خاص رابطه ساطت آن،  ست و با و ستین یافته ا ی مدنی را، ای را

گوید که اســاســاً علت الاقل در ظاهر، برطرف کرده اســت. اما مارکس، معترضــانه می

ــت. هگل برای مقوله ــی، مبتنی بر آن دوپارچگی اس ــی وجودی بوروکراس ی بوروکراس

هایی از سازماندهی رسمی )فرمال( آن ه نشانهکند بلکه صرفاً بوپا نمیمحتوایی دست

ست.  سنده کرده ا ست که »ب سمِ محتوایی ا صرفاً درحکم فرمالی سی  در واقع بوروکرا

 (۴۵)ص « خارج از خودِ بوروکراسی است.

شرکت سلطنت از باال و  ست  صی از پایین، از زیادهگویا قرار ا صو های رویهای خ

ستبد  ها جلوگیری کنند و مانع ازبوروکرات شرافیت و قدرتی م شوند که به یک ا آن 

سی اهداف شوند. اما در عمل، بوروکرا را به اهداف دولت و اهداف دولت اداری  تبدیل 

کس را ای اســت که هیچبوروکراســی چرخه»کند. را به اهداف بوروکراســی تبدیل می
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ی سی، دولتمراتبِ آن، هیرارشیِ دانش است... بوروکرایارای گریز از آن نیست. سلسله

موازات دولت واقعی اســت... بوروکراســی هســتی دولتی و هســتی اجتماع را موهوم به

، اصلِ دانشِ وجود آن است اقتدارهمچون مالکیتی خصوصی، در تصاحب خود دارد... 

اش به ماتریالیســمی و تفکرش، الوهیت اقتدار. اما در قلب این بوروکراســی، روحانیت

لیســـمِ اطاعت منفعالنه، اعتماد به اتوریته، مکانیســـم گردد؛ ماتریاخشـــن تبدیل می

شده. سخت  سفت و  صولی  سم، مفاهیم و ا شده؛ مرا )ص « رفتاری فرمال و منجمد 

۴۷) 

کاش این نوشــته گنجایش آن را داشــت تا توصــیف و تشــریح کامل بوروکراســی 

سط مارکس به شروح در آن بازگو میتو شخیص و درایت شد. بهطور م ستی قدرت ت را

ــی ارکسِ جوان دربارهم ــاس ــر کنونی از اهمیتی اس ــی، که در عص ی مفهوم بوروکراس

ی مارکس، ، کامالً بدیع اســت. کافی اســت خالصــه کنیم که به دیده برخوردار شــده

سی دولت را به حوزه شده تبدیل میبوروکرا اط کند که ارتبهای گوناگون بوروکراتیزه 

اراده گرایی، اصل بنیادین آن است. « ل است.برداری و اطاعتی کر و الفرمان»بین آنها 

سی ( »۴۸)ص « پندارد.ی عمل خویش میبوروکرات، کل جهان را ابژه» الغای بوروکرا

شود و این زمانی امکان صی تبدیل  ست که نفع عمومی در واقعیت به نفع خصو پذیر ا

 جا( )همان« موقعی عملی است که نفع خصوصی واقعاً عمومی شده باشد.

ــته هنوز ــتنوش ــده بود که مارکس اثر خارق نقدی جوهر دس ــک نش العاده و خش

نویسد. این اثر که ( را میمقدمه) ی حق هگلی سهمی بر نقد فلسفهمقدمهی فشرده

های ســالنامه»در  ۱۸۴۴نگاشــته شــده اســت، در ســال  ۱۸۴3حدوداً در اواخر ســال 

سوی-آلمانی ر برای نخستین بار با وضوح شود. او در این اثدر پاریس منتشر می« فران

ـــیم می« ی عامطبقه»کامل مفهوم کامالً متفاوتی از  ـــم آن را در را ترس کند و تجس

 ی او به مرزهای چنینتر دســتنوشــتهیابد. البته پیشمی« پرولتاریا»شــرایط هســتی 

ــده بود ولی آن را هنوز همچون مقوله ــمامی پرداخته نکرده مفهومی نزدیک ش ای انض

ه ای کطبقه»است؛ « فاقد مالکیت»کند که ای اشاره میجا به طبقهس در آنبود. مارک

ی او ی مدنی دربرگیرندهای که جامعهنیاز عاجل به کار دارد؛ به کارِ مشـــخص؛ طبقه

 ( ۸۱)ص « کند.ی او بنا شده و حرکت مینیست ولی برپایه
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ــراحت اعالم می ا رهایی پرولتاریا کند که رهایی مثبت آلمان فقط باما اکنون با ص

و  ی حقنقد فلسفه»مشخص کرده بود که:  مقدمهپذیر است. مارکس در ابتدای امکان

ـــط هگل پرداخته ترین و کاملترین، عمیقدولت آلمان که منطقی ترین بیان آن توس

ی دولت مدرن و هم واقعیت متصل به آن، و شده است، در آنِ واحد هم تحلیل نقادانه

ست. ینفی قطعی کلیه ست آلمانی ا سیا شکال قدیمی حقوق و  ( اما این ۱3۸)ص « ا

وان عنبه»ی حق باقی مانده است. ولی ی نگرورزانهی فلسفهنقدی است که در محدوده

سفه سیاسی کنونی در آلمان، نقد فل ی نگرورزانه در درون خود معارض مصمم آگاهی 

جود حل وای آن فقط یک راهرود که برای پیش میماند بلکه به سوی وظیفهباقی نمی

 )همانجا( .« پراکسیسدارد: 

تواند جایگزین نقد ســالح )نقد که ســالح نقد نمیگوید، با اینســپس در ادامه می

شود، به نیرویی مادی تبدیل می شود. عملی( گردد، خود تئوری نیز زمانی که فراگیر 

شهتئوری زمانی فراگیر می سائل پی ببرد. شود که به ری شها»ی م سان، ری ، ما برای ان

ست. سان ا ( برای آلمان حتی از منظری تاریخی، رهایی نظری دربر ۱3۷)ص« خود ان

سیون، و پیدارنده ست. رفرما آمدش در جنگ دهقانی، ی یک اهمیت مشخص عملی ا

ــتهبه طور که در آن زمان یک همان»ی انقالبی آلمان، دقیقاً نظری اســت. عنوان گذش

که  هب )لوتر( بود  غاز را ـــوف آ به انقالب دامن زد، اکنون نیز انقالب در تفکر فیلس

 اشطور که فلسفه سالح مادیهمان»گیرد که: ( سپس نتیجه می۱3۸)ص « شود.می

سالح روحانیرا در پرولتاریا پیدا می سفه میکند، پرولتاریا نیز  )ص « د.یاباش را در فل

۱۴۲ ) 

ـــرایط عقب ـــش بنیادینی که مارکس برای ش ی آلمان آن زمان مطرح ندهماپرس

شد، این می شته با ضوعیت دا ضعیت امروزی ما نیز مو شاید برای و شی که  س کند، پر

تواند خود را نه فقط به ســطح ی پراکســیس انقالب میاســت که: آیا آلمان به واســطه

ـــایر جوامع مدرن، بلکه به مرتبه ـــت س ـــانی ارتقا دهد؟ آیا این یک درخواس ای انس

سخ مارکس قابلگرایانه، آرمان ست؟ پا ست: یک اتوپیای محض ا برای آلمان، »تأمل ا

ست  سی ا سیا صرفاً  سانی، بلکه انقالبی ناقص و  این نه انقالبی رادیکال، رهایی جامع ان

شالودهکه رؤیایی آرمان ست؛ انقالبی که  ستشهری ا ساختمان کنونی را د  نخوردهی 

 (۱3۹)ص « گذارد.باقی می
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ای معین، در اوج شـــور و ای خاص در وهلهپیشـــین، طبقه هایی انقالبدر کلیه

ـــت. یعنی،  هیجان عمومی، با ادعای نمایندگی منافع عام اجتماع، چیرگی یافته اس

ــطهی مدنی، بهبخش معینی از جامعه ــرفاً آزادی خود را واس ــی، ص ــیاس ی انقالبی س

مدنی، به بیرون از ی ای درون جامعهعنوان طبقهدســت آورده اســت. اما پرولتاریا بهبه

ای از اجتماع است که از سرشتی عام برخوردار است، چرا آن پرتاب شده است؛ عرصه

ای که خواستار یک حق خاص نیست چون از جانبه است؛ عرصهکه رنج و دردش همه

سوژهکلیه ست؛  شده ا ست که ی حقوق محروم  سایر »ای ا سازی خود از  بدون رها 

ها را رها سازد؛ خالصه جا تمامی آن عرصهند خود و از آنتواهای اجتماعی، نمیعرصه

 ی رستگاری کامل بشریت قادرگشتگی کامل انسان است و فقط به واسطهی گمعرصه

 (۱۴۱)ص « به احیای خویش است.

 گیریجای نتیجهبه

ترین و پرمحتواترین های آن، یکی از طوالنیبه همراه مالحظات و افزوده ۲۷۰بند 

جامعیتی »عنوان جاست که هگل مفهوم دولت را بهاست. در این ی حقسفهفلبندهای 

ـــطه« منافع عام»کند و هدف آن را تعریف می« جوهر»عنوان ، به«بالفعل ی به واس

ست که دولت به، تعبیر می«حفظ منافع خاص» ذهنی دانا و »سان کند. هگل مدعی ا

تر مالحظه طور که پیشاما همان کند.انتخاب می« آگاهانه»، هدف خود را «با اراده

کند که هگل ای را کامالً انتزاعی دانســـته و اســـتدالل میشـــد، مارکس چنین گزاره

 پندارد.ای فعال میهای فعال و اهداف آنها، خود دولت را سوژهجای شروع از سوژهبه

در عین حال حاوی مفاهیم و مباحث دیگری از جمله جدایی  ۲۷۰مالحظات بند 

ـــت. مارکس در خالل دین و  ی این ما بعداً مالحظه»کند که: اظهار می نقددولت اس

( اما ۱۵)ص « پردازد بررســـی خواهیم کرد.ی دولت و کلیســـا میبند را که به رابطه

ـــته ـــتنوش زمان با نقد گردد. ولی مارکس همی ناتمام او به چنین مبحثی بازنمیدس

 ۱۸۴3ناتمام گذاشــته و در پاییز  در این دســتنوشــته، آن رای حق فلســفهبندبند ِ

ویژه مبحث دین و کشــد که بهرا به قلم می« ی یهودی مســئلهدرباره»ای جامعِ مقاله

گردد و ابراز باز می ۲۷۰جاست که او به بند دهد. در ایندولت را مورد بررسی قرار می
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 «ست.و مذهب را تعریف کرده ا دولت سیاسیی درستی رابطههگل به»کند که: می

ان عنوچنانچه دولت بخواهد به»کند: ای از آن بند را بازگو می( سپس تکه۴:۱۵3)آثار، 

شکل اقتدار و  ست که از  سی ا سا شود، ا خودفهمیِ واقعیتِ اخالقی ذهن واجد هستی 

ضافه می« شود. تفکیکایمان  ست که دولت »کند: سپس ا دقیقاً. تنها از این طریق ا

 جا()همان« کند.ا همچون یک جامعیت متشکل می، خود رخاصعناصر  ورایدر 

ـــی موردنظر هگل، دین و دولت باید کامالً از یکدیگر در این ـــیاس که در دولت س

ست. همان شند جای تردیدی نی شده با شد، به دیدهطور که پیشتفکیک  ی تر ابراز 

سه و نیز جامعهمارکس، هگل به ستی دولت مدرنِ برآمده از انقالب فران نی را ی مددر

شت خود این  سر ست. نقد مثبتِ مارکس  شکل مارکس این نی ست. م صیف کرده ا تو

ست که برقراری یک دولت  سخن او این ا ساس  ست. ا شانه گرفته ا دولت مدرن را ن

 یی جامعهی مذهب در عناصر پراکندهجانبهسکوالر ابداً به معنی فرآروی از نفوذ همه

ـــت. کامالً برعکس! ازاین «  جمهوری دموکراتیک»رای اثبات این ادعا، رو بمدنی نیس

گذارد و با تصــدیق نظرات توکویل و همیلتون، نشــان آمریکای شــمالی را به بحث می

 دهد که آمریکا کشوری کامالً مذهبی است. می

ی اصلی این است که پس موضوع اصلی برسر جدایی دین و دولت نیست. مسئله

 یرابطهبرای ما، »دهد که س پاسخ میی رهایی سیاسی با مذهب چیست؟ سپرابطه

سی و مذهب سیا سئلهرهایی  سانیرابطهی ، به م سی و رهایی ان سیا  ی رهایی 

ـــود.تبدیل می ـــی می۱۵۱جا، ص )همان« ش ـــیاس تواند خود را از ( یعنی دولت س

هایی آزاد که انســان از چنان محدودیتهای مذهبی منفصــل کند بدون آنمحدودیت

شاکل شد. پس  های خودِ یک انقالب ی نقد مارکس ناکافی بودن و محدودیتهشده با

 صرفاً سیاسی است.

رهایی سیاسی گام بزرگی به پیش است. حقیقت »کند که البته مارکس اذعان می

این است که شکل عام و نهایی رهایی انسانی نیست بلکه شکل نهایی رهایی انسان در 

ست. چارچوب سی با ( پس د۱۵۵)ص « نظم موجود جهان ا سیا ر واقع یک انقالب 

نخورده ی مدنی را دســتی مدنی، تعارضــات موجود در جامعهتفکیک دولت از جامعه

ستخوش انقالب نمیباقی می صم درون جامعه را د صر متخا کند. در گذارد، یعنی عنا
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ــتراکی  ــتگی و منافع اش ــی، حذف همبس ــوص این حالت، جامعه به جوالنگاه نفع خص

ی پیشــبرد مقاصــدِ دِ خودبنیاد و خودکفا، کل جامعه را وســیلهگردد و فرتبدیل می

 کند. ی خویش میخودخواهانه

ی مدنی جامعه« شهروند»ای سماوی، یا در دولت سیاسی است که تنها در عرصه

شتراکی ولی تجریدی برخوردار می سب ظاهر از یک هویت ا ی گردد. او در جامعهبرح

وردار برخ« هستی تمثیلی»دولت سیاسی از یک  است و در« ای تخیلیپدیده»مدنی، 

ی هی رابطگیرد که رهایی انســان، باید دربرگیرندهاســت. بنابراین مارکس نتیجه می

شد.  سان با سان با خود ان شهروند تجریدی را » ان سانی،  فقط هنگامی که فرد بالفعل ان

به ند، و  ـــتی روزمرهجذب وجود خود ک ـــانی در هس یک فرد انس به ی خوعنوان  د 

سان توانمندی موجودی نوعی شود، فقط زمانی که ان های خودش را همچون تبدیل 

سازماندهی کند، و در نتیجه قدرت اجتماعی را قدرت شخیص داده و  هایی اجتماعی ت

از خود جدا نکند، فقط در آن هنگام است که رهایی انسانی  سیاسیدر وجود قدرتی 

 (۱6۸)ص « رسد.به انجام می

ستاوردهای مارکس را برای خود  قطعاً چالش ست که د سلی در این ا صر و ن هر ع

ست که از نتیجه آیند های مارکس، بدون توجه به فرگیریتعبیر و تبیین کند. کافی نی

ستی و کاهلی فکری خود  س سیدن به آن نتایج، الگوبرداری کرده و آنها را جایگزین  ر

ـــفی کنیم. عطف توجه به فرآیند نظری مارکس به معنی نف وذ ادراکی به مبانی فلس

سی  سیا شکل دولت  ست. چه در مورد جدایی دین و دولت، چه در مورد فرآروی از  او

سی و انقالب  –سلطنت یا جمهوری  – سیا شخیص و تفکیک انقالب  و چه در مورد ت

ـــاع  اجتماعی، چالش روبروی ما بازآفرینی روش فکری مارکس برای ادراک و نقد اوض

ی ی این مهم، بازیابی پیوند تاریخی خود با کل پیکرهنهادهمشخص کنونی است. پیش

 های مارکس است.اندیشه

گیری با دو ســمت ی حقنقد فلســفهطور مشــخص، مارکس در زمان نگارش به

متضــاد، که تاریخاً همزاد یکدیگرند، روبرو بود. یکی گرایش نظری محضــی که پس از 

م عقل خودِ اندیشــمندِ نقاد را بر تارک ، آنه«عقل»هگل، در میان مقلدان او، ســروری 

شتن را بهاجتماع برمی شاند و خوی سالت هدایت « روح زمان»سانِ ن تعبیر کرده که ر
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شی عمل« مادی»و « منفعل»مثابه عاملی ، به«توده» ست را دارد. آن دیگری گرای گرا

سیس»که   آنها کهکند. مارکس به می« ی نقادتوده»ی خود را جایگرین و اراده« پراک

را، درخود و برای خود، بر فراز زمان و مکان همچون قدرتی « فلسـفه»مثابه فلسـفه به

ی خود را به تاریخ دهد که فلســفهپندارند، هشــدار میو خودســاالر می« اســتعالیی»

ی تحمیل نکرده، چیزی سوای بیان واضح خصلت عصر خود نیست. یعنی منشأ اندیشه

ی ی فلســفهزند. وظیفهرا دیالکتیک واحدی رقم می« روح جهان بالفعل»فلســفی و 

سطه شدهوا ست که ذهنیت رها ستر گر این ا ی عمومی در یک فرآیند انقالبی را در ب

 اش قرار داده و به خرد عمومی بیانی تعقلی ببخشد.معین و ظرف تاریخی

سپس به گرایش عمل ا توانید بشما نمی»زند که گرا رو کرده و نهیب میمارکس 

ــفهپ ــت کردن به فلس ــفه»موفق به « ش ــاندن یک « نفی فلس ب انقال»و به فرجام رس

ی اهمیتی عملی است... قدرت نبوغی است رهایی نظری، دربردارنده»شوید. « رادیکال

ست.که به نیروی مادی روح می شور ا ست، بلکه مغز  شور مغز نی سفه،  شد... فل  «بخ

کند: را برجســته کرده، اعالم می« ادینانقالب بنی»، نیاز به یک مقدمهجمالت پایانی 

تواند سرِ این رهایی، فلسفه، و قلب آن پرولتاریاست. بدون نفی پرولتاریا، فلسفه نمی»

سفه، نمیفعلیت پیدا کند؛ و پرولتاریا بدون فعلیت شی به فل شبخ )ص « ود.تواند نفی 

۱۸۲) 
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 یادداشت مترجم

اش گر به تثبیت نهاییدی« تمدن»ی رسید که مقولهتا چندی پیش به نظر می

ها باشد. ولی اکنون مسئله ملتدر درون دولت تربیشی رسیده و مسئله فقط توسعه

. )پاندمی اندترِ تهدیدهای تمدنی بازگشتهها به تراز بنیادیملتبرعکس شده است: دولت

 در این میان فقط یکی از مسائل است.( مسئله در واقع انتقال تاریخیِ مسائل حیاتی ما

ها بوده است، از تراز وجودی به تراز )اقتصاد( سیاسی؛ ملتاز تراز تمدنی به تراز دولت

این توهم که دیگر خطر تمدنی وجود ندارد، و خطرات فقط سیاسی هستند: جنگ 

اثر( دانشمندان همواره وجود )خارجی و داخلی(، شورش و انقالب. البته هشدارهای )بی

ی روزافزون، خود، دانند که همان اصرار بر توسعهمه میداشته است. و تقریباً دیگر ه

گیری تهدیدهای تمدنی در این سطح حیاتی شده است: یک آخرِ زمانِ کامالً باعث شکل

ای که با همین های قطبیکه یخانسانی، اگر اغراق نباشد. ولی چرا اغراق باشد وقتی

اند. حتی ست که آب شدههاشدند مدتروند تهدیدکننده باید صد سال دیگر آب می

آموزی برای نجات زمین به راه افتاده است و همه خطر کامالً فراگیر های دانشجنبش

شود و این دگرگونیِ انسانی اند. تقدیر معلوم است: زمین دارد دگرگون میرا حس کرده

کند. مسئله دیگر خود حیات های جدا از هم بلکه خود تمدن را تهدید مینه تمدن

های یا به عبارت دیگر، چگونگی بازگرداندن ثبات نسبی به ناپایداریاست. 

ی طبیعت. تمدنی که با غلبه بر طبیعت شکل گرفته بود اکنون فقط با گرفتهشتاب

تواند زنده بماند. البته دَور همچنان ادامه دارد، چرا که تثبیت طبیعت است که می

ی صنعت زین پس فقط یک است. ول« صنعت»تثبیت طبیعت باز هم مستلزم یک 

گذاری بر صنایع گریزی نخواهد دهنده. دیگر از این ارزشصفت خواهد داشت: نجات

 بود.

ها را وادار کنیم که خود را وقف این نجات کنند؟ ملتتوانیم دولتولی چگونه می

ی «جامعه»های سیاسی؟ پاسخ هرچه باشد باید یک با فعالیت جوامع مدنی؟ با انقالب

اگر پیشرفت حاضر »که ریکور گفته است؛ ، چنان«جمعی»ی ولید کند: جامعهجدید ت

ی یک آفرینش جمعی باشد، یک مسئولیت جمعی را نیز ایجاب جوامع ما نتیجه

رو باید ابزارهای این مسئولیت جمعی را خلق کنیم. و این همان چیزی کند...از اینمی



 

 
 

 رسالت آموزگار سیاسی 481

ای خواهد بود که ی جمعی جامعهجامعه« خوانم.است که من اقتصاد دموکراتیک می

ه بلک« باال و پایین»مراتب نه عمودی بلکه افقی خواهد بود. در آن نه در آن سلسله

ی انتخاب خواهد بود یک مسئله ی ماآنگاه هر مسئله»وجود خواهد داشت. « کنار هم»

ست. ا که ریکور نشان داده، چنان«ی اخالقیی انتخاب در نهایت یک مسئلهو هر مسئله

ها یعنی داللت اخالقی هر تصمیمی پیشاپیش باید معلوم شود. در واقع تمام تصمیم

باید به آزمون اخالقی گذاشته شوند. هیچ تصمیمی، چه پزشکی باشد چه امنیتی و 

 و مانند آن نباید ما را نسبت به« برگزیت» مانند آن، نباید تخصصی تلقی شود. مورد

چه سست و بدبین کند؛ در واقع آن« سیاسیـاخالقی گیریِمسئولیت تصمیم»اکتساب 

این انتخاب بود. به هر حال، باید « داللت اخالقی»به بحث گذاشته نشد « برگزیت»در 

یا « کرروشنف»و امثال آن پیشاپیش از افول نقش « برگزیت»این هشدار را بپذیریم که 

   دهند. های جهان ما خبر میگیریدر جهت« آموزگار سیاسی»

*** 

دهم که خود را نه روشنفکرانی گیرم که زنان و مردانی را مخاطب قرار میپیشفرض می 

را  کنم که روشنفکرانیدانند و نه مبارزانی تابع انضباط حزبی. فرض میغیرمتعهد می

هایی هستند که بتوانند صادقانه کنش مؤثری را دهم که در پی راهخطاب قرار می

ی گویم که در این دستهیاسی صورت دهند. در عین حال، میعنوان آموزگاران سبه

دهم که در قبال دگرگونی، تحول و انقالب بس وسیع تمامِ کسانی را جای می

عالوه، کنند. بهشان، با کار فکری، گفتاری و نوشتاری احساس مسئولیت میکشورهای

شوند. به این ها یافت میهای  فرهنگی و در کلیساها، احزاب، گروهاین افراد در اتحادیه

 سطح از مسئولیت است که پیوسته خواهم کوشید خود را بدان محدود کنم.

کند: نخست، خواهم کوشید معین کنم که ما، ی من دو بخش را ایجاب میارائه   

توانیم اثرگذار باشیم؛ دوم اینکه، عنوان آموزگاران سیاسی، در چه سطحی از جامعه میبه

 نمای کلی این اثرگذاری را مشخص کنم. خواهم کوشید تا
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 ی تمدنتحلیل پدیده

ی تمدن، در عین حال باید نشان دهم که روش من پیش از اقدام به توصیف پدیده

خواهد بود. مقصودم از تحلیلی این است که از  تحلیلیچه خواهد بود: روش در اصل 

ها ک رشته از سطوح یا ترازهایی آغاز خواهم کرد که فقط موقتاً یبندییک رشته تقسیم

ی این روش را روشن کنند. به وقت خودش فایدهبندی میرا تعیین و آنها را مفصل

 خواهم ساخت.

ه گیرم که سترش فرض میرا در معنای گسترده« تمدن»ی یک تذکر دیگر: واژه   

هرقدر  ای ـها. یعنی من در منازعهنهادها، و ارزش ۱دهد ـ صنایع،واقعیت را پوشش می

ـ دربارهقدر بیآکادمیک همان وارد نخواهم شد. این منازعه « تمدن و فرهنگ»ی حاصل 

ی شناسی آلمانی، واژهخورد. در جامعهی متفاوت واژگان پیوند میبه سرچشمه

Kultur  یفرهنگ  میِل آن دارد که معنایی محدود بگیرد که فقط واقعیت سوم را

ـ کاربست ارزشپوشش می یتمدن  با شتاب  Civilizationی ـ حال آنکه واژهها دهد 

تری یافته است که هر سه واقعیت مورد اشاره را پوشش زیاد معنای بس گسترده

رود تا رشد تمدن را در تمام پذیری سخن میدهد. ولی همچنین از فرهنگمی

 یم.رو دلیلی ندارد که بر این منازعه درنگ و تأمل کناش نشان دهد. از اینجوانب

 ی بسی تراز صنایع سخن خواهم گفت. مقصودم از این تراز جنبهنخست درباره   

رود. یک صنعت هر آن وسیع تمدن است که از تراز ابزار، ماشین و حتی فنون فراتر می

ین شک با ابزار و ماشی انباشت تجربه تلقی شود. بیمثابهتواند بهچیزی است که می

ای فهمیم. حفظ و نگهداری نخستین پدیدههترین وجه میاست که معنای صنعت را به ب

 اش را زندهی حفظ و نگهداری، ابزار کاربردِ موردیواسطهاست که باید مالحظه شود؛ به

سان یک شده اِعمال شود، و اینسان حفظتواند بر ابزارِ ایندارد. نوآوری مینگه می

شود. این خصلت تاریخی ه میخصلت تاریخی کامالً خاص به انباشت ابزارها ضمیم

د، شوعبارت است از این واقعیت که هر ابداعی، که در یک زمان و مکان تاریخی ظاهر می

شک با یک تأخیر بیش و کم بزرگ ـ ولی بر شود ـ بیها کسب میبرای تمام انسان

                                                      
« ابزارها»گذارد که در سراسر متن به می outilsاست که ریکور کنار  outillagesی ترجمه« صنایع» .۱

(tools) )ترجمه شده است. )مترجم انگلیسی 
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یابد ناپذیر. تولید و انباشت ابزارها نه خصلت ملی میطبق یک تقدیر جهانشمول چالش

شود. تولید و انباشت ابزارها از همان آغاز یک و نه به یک فرهنگ خاص مقید می

 کند.ها توصیف میاکتساب فراگیر را به نفع اجتماع انسان

ها به بهترین شکل مشاهده ی اکتساب که در تراز ابزارها و ماشیناما این شیوه   

، تا آنجا که ابزارها و کندی زندگی ما را توصیف میشود، بیش از پیش هر جنبهمی

ای بس کلی، ی انباشت تجربه مالحظه شوند. به شیوهتوانند از زاویهها میماشین

هایی است که به یک تجمع توان گفت که صنعت در کار تجمیع وسایل و میانجیمی

ای را بیافریند. بنابراین، دانش و علوم، تا جایی که دهند تا کاالهای تازهانسانی اجازه می

عت توانند یک صنی جمعی تلقی کنیم، میآنها را نه فقط ابداعات واقعی بلکه تجربه

است  «کاالهای در دسترس»تبلوریافته در کاالهای در دسترس تلقی شوند. این مفهوم 

 دهد این تراز راهبردیِ نخستینِ تمدن را توصیف کنم.که به من اجازه می

ی انسانی تا جایی که اثری از خود به بهتر کردن این توصیف، هر تجربرای وسیع   

ـ اسناد، یادمانجای می ـ به تأسی از شیوهگذارد  ی یمرسوم  یک صنعتِ در دسترس ها 

های دیدنی، های فکری، اخالقی و معنوی به صورت آثار، یادمانیاید. تجربهتوسعه می

 گیرند. رمیی انسانیت را دربشوند که تجربهها انباشت میها و کتابخانهکتاب

از این زاویه، تمدن امری یگانه است. هر ابداعی به حق برای تمام آدمیان کسب    

سان واحد ی یک انمثابهشود. تاریخ تکنولوژیک نژاد انسان تاریخِ انسانیت است که بهمی

د و آموزوقفه میبی»گفت: ی او میشود، همین انسان واحد که پاسکال دربارهتلقی می

وجود  (a civilization)در این معنا تمدن مفرد است: تمدنی «. سپاردمیبه خاطر 

 وجود دارد. (the civilization)دارد؛ تمدن 

ی یگانه و فراگیر تمدن همواره وجود داشته است، ولی فقط اکنون این جنبه   

ی تاریخی شک ما نخستین دورهروشنی از آن آگاه شویم. بیتوانیم بهاست که می

ع ی یک امر واقمثابهکه باید آگاهی از تعلق به یک تمدن واحد و فراگیر را به هستیم

زارها اش، ابعنوان یک انسانیت واحد که سرمایهغالب و حاکم فرا بگیریم، و خودمان را به

دهد تجربه کنیم. این انسانیت اش را گسترش میو وسایل کارش، زیستن و اندیشیدن

ی ی یک سوژهمثابهدهد، خود را بهاحد را توسعه میواحد، که یک تمدن فراگیر و
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توان کند. حتی میاش اضافه میکند که یمدام  به دانش و قدرتتاریخی واحد تجربه می

شود که در اسناد ی معنوی برای این تاریخ یگانه همان طور ظاهر میگفت که تجربه

شود. یشوند متبلور ممی های یک صنعت انباشتفرهنگیِ دیرپایی که به تأسی از شیوه

 تراز نخست چنین است.

 ست.هانهادتراز دوم تراز    

م ایتواند گفته شود که نخستین خوانشی که از وجودمان داشتهدر نتیجه می   

 ی تجمیع وسایلِ در دسترسمثابهماند به این معنا که تمدنی که بهتجریدی باقی می

شود هیچ کجا به صورت ناب و خام وجود ی تاریخیِ مفروض تعریف میدر یک لحظه

ندارد. هر گروه تاریخیْ واقعیتِ فنی و اقتصادیِ خودش را فقط از طریق نهادها تصاحب 

های تاریخی را ی نهاد، در عین حال، کثرت تجربهکند. و در به میان آوردن پدیدهمی

ن وجود تمد چندیناکنون باید جمع فرض شود: « تمدن»ی سازیم. واژهنمایان می

ای که در آنها انسانیت های نهادینهرسد کل شکلدارند به این معنا که به نظر می

توانیم نشان دهیم، نخست یک کثرت گیرد، تا جایی که در زمان میاش را پی میتجربه

اش را ی متناهی است. انسانیت آگاهیتاریخی باشد. سبکِ این تاریخ سبکِ یک تجربه

ی متکثری های نهادینههای نظامفهمد، که شکلبسته میهای فقط از طریق شکل

کنند. هر تمدن، به این معنا، مرزهای انسانیت را تنظیم می ی تاریخیِهستند که تجربه

اش، اش، مراکز حیاتیاش، محیطگشاید. هر تمدن گسترهاش را میتاریخی و جغرافیایی

اش را زمانه»ای دارد، مدن زمانهاش، مناطق نفوذش، را دارد. هر تهای متشعشعهسته

 زند.کند که با مفهرش آن را نشان میای را در تاریخ حک می، دوره«سازدمی

های وجود ها چیست؟ به نظرم دو چیز. نخست، شکلاینجا مقصودمان از نهاد   

وق شوند. حقای هنجارین تنظیم میاجتماعی که در آنها مناسبات میان آدمیان به شیوه

های ی شکلی نخست ـ جنبهها  هستند. تحت این جنبهترین بیانِ آن ینهادیتجرید

ِی شدگها با درهمکنیم. این ایستاییهای جامعه را تعریف میوجود اجتماعی ـ ایستایی

 شوند )حقوق مبتنیآیند و در پیچیدگیِ فرامعمولیِ حقوق مدون مینهادین به وجود می

حقوق مدنی، حقوق جزایی، حقوق تجاری، حقوق بر قانون اساسی، حقوق عمومی، 

تری را از نظام قضایی ی بس وسیعی تجربهاجتماعی و غیره(. ولی مفهوم نهاد حوزه
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ی پویایی اجتماعی در دهد. اگر نهادها را اکنون از زاویهی فرضی پوشش مییک جامعه

رِ واژه تعنای وسیعتوانیم در منظر بگیریم، نهادها دیگر نه با حقوق بلکه با آنچه می

شوند ـ یعنی اجرای تصمیم و اِعمال زور در سطح سیاست بخوانیم نمایندگی می

 اجتماع.

ی بندبرم توجیه کنم. مفصلای را که به کار میتوانم روش تحلیلیاینجا می   

دهد که در ی ظهورِ آن چیزی را میتنهایی اجازهی تمدن در ترازهای جداگانه بهپدیده

ناپذیر است. مادامی که صنعتِ یک تمدن را در رابطه با اقتصاد و فنون تقلیلسیاست 

یم. آورگیریم، واقعیت بنیادین اِعمال قدرت را به حال تعلیق درمیجداگانه در نظر می

گیری اجتماع به مثابه یک پیکر واحد، به مثابه فقط وقتی که منحصراً قدرت تصمیم

توانیم آنچه را که در گیریم است که میظر مییک کل واجد قدرت مرکزی، را در ن

واهم الحال ارائه خی سیاستْ امر اولیه است نمایان کنیم. بحث مارکسیسم که فیپدیده

نماید که کرد اهمیت این تمایز را به سهولت نمایان خواهد کرد. برای من ضروری می

قتصاد، که گروه مناسبات واقع روشنی داشته باشیم از تمایز میان ااز همان آغاز دید به

توانیم تاریخ قدرت بخوانیم که یاین تاریخ  نه کند، و آنچه میکار و کاالها را تنظیم می

شود و یا همان کند بلکه همان امراض را نیز سبب نمیتنها همان مسائل را طرح نمی

وان تشود. میدهد، و در نتیجه با همان معالجات نیز درمان نمیعارضه را نشان نمی

کند های اقتصادی و اجتماعی را پیشنهاد میعدالتیرژیمی را تصور کرد که اصالح بی

ای  در نظم سیاسی است. استالینیسم در تاریخ ای عارضی ییا عارضهولی خودش پدیده

رو در واقع ضروری است که میان دو تراز راهبردی ای بود. از اینمعاصر چنین پدیده

اقتصاد در یک طرف، سیاست در طرف دیگر. آنچه به نظرم  تمایز بگذاریم ـ فنون و

درت ی قرسد که در مرکز تراز دوم باشد نقش تصمیم سیاسی و اِعمال زور به وسیلهمی

عمومی است. آنجاست که پویایِی نهادی باید نه تنها از ایستاییِ صنعت بلکه حتی از 

ی بداع و نوآوری بود، که به توسعهپویایِی تراز اول متمایز شود. اصلِ این پویایی اصلِ ا

رو اینجا در تراز آفرینش آزاد هستیم، ی مهارت علمی وابسته بود. از ایندانش و توسعه

حال آنکه پویایی نهادی به ساختارهای کاماًل متعین قدرت، که به ساختارهای دیگر 

 پذیر نیستند، وابسته است. تقلیل
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ناپذیر به هایی کاماًل خاص و تقلیلمقولهدر عین حال، این تراز دوم مستلزم    

ـ از قبیل مفاهیم صنعت، هایی است که قادر بودهمقوله ایم در تراز نخست مالحظه کنیم 

انباشت و پیشرفت. اکنون ضروری است که صنعت را با مفهوم نهاد، انباشت را با مفهوم 

یزی ه در نظم نهادی چگیری و پیشرفت را با ابهام متناظر کنیم، به این معنا کتصمیم

ه کآموزد که قدرت اوج و حضیض دارد، اینی تاریخی به ما میشود. تجربهکسب نمی

رو، سیاست همان فراشد انباشت را تولد و مرگ امپراطوری وجود دارد. از این

اکتسابی  یی سیاسی هرگز یک تجربهکند. تجربهنمایاند که صنعت را متمایز میبازنمی

اند. همان تظاهرها، همان است  هم پیشرفت و هم پسرفت، هردو، ممکننیست؛ یدر سی

های  مختلف تاریخ تکرار شوند. در واقع یک توانند در لحظهها، همان خطاها میتوهم

ِی شناسدهد. حتی یک جامعهی تاریخی به امکانِ انحطاط یا زوال فرصتِ بروز میتجربه

 شناسیِ پیشرفتْ حیاتیناسیِ شکوفایی یا جامعهشی جامعهزوال وجود دارد که به اندازه

 است.

شود. اینجا ما در نظمی هستیم که در آن، اِعمال قدرت رخدادها را شامل می   

ن یک عنواتوانیم یک کشف را بهها رخدادهایی در نظم صنعتی نیستند. در واقع میاین

ی یک صنعت محاط هرخداد در نظر بگیریم، ولی این یکشفررخداد  آنگاه که در توسع

شود. از این نظر، ی تکنولوژیک میشود تا رشد آن را نشان دهد فقط یک پدیدهمی

که به  ی تاریخی قدرت استای متفاوت از تجربهطور ریشهساختار زمانِی انباشت به

دهد تا توسط اشخاص، و عاقبت توسط اشخاص مهم و بزرگ، به راه رخدادها اجازه می

گیری. می ستیز و تصمیاست، به معنای دوگانه« بحران»انباشت ِسرمایه  بیفتند. متناظرِ

نظمِ بحران نظمِ امکان و احتمالِ اساساً تاریخی است. به همین دلیل است که اینجا من 

رین معنایی تام. پیشرفت در نظم صنعتی، در وسیعاز ابهام در مقابل پیشرفت سخن گفته

دارد که نه فقط فنون مادی بلکه دستاورهای فکری  توان به این کار داد، وجودکه می

کنند همواره شود. ولی آنچه آدمیان از طریق نهادهایشان میو معنوی را هم شامل می

ی ی تاریخ قدرت ـ نامعلوم است. این تاریخ مجموعهمثابهنامعلوم است. تاریخ ـ به

ادن همه چیز. در ها و خطرهاست، امکانِ به دست آوردن همه چیز و از دست دبخت

 کنند.واقع، همان مفاهیم خطر و نجات فقط در این تراز شروع به معنایافتن می
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که بر یک خوانش  هاارزشاکنون اجازه دهید تراز سوم را در نظر بگیریم، تراز    

 توانی فراگیر تمدن. از آن چه میکند، یعنی قسمت سوم در پدیدهسوم تأکید می

را در معنایی تجریدی، و اگر خطر کنم، در « ارزش»ی واژهفهمید؟ الزم نیست که 

ها ارزش گرا درمعنایی خیلی فلسفی فرض کنیم. مقصودم این است که تعمقِ یک اخالق

ها در یک ی مشترک ارزشدهد که تجربهمندسازی را نشان میسطح دومی از نظام

گویم به سخن می هارو وقتی از ارزشگیرد. از ایناجتماع فرضی را پیشفرض می

کنم، از قبیل مفاهیم عدالت، برابری؛ چه ی تعمق فلسفی فکر نمیتجریدهای برساخته

های گذاریخواهم از ارزشرسد به ذوات موقر مندرج در یک بهشتِ قابل فهم. من می

توانند در رویکردهای افراد نسبت به همدیگر ـ در کار، ای سخن بگویم که میانضمامی

ی آخر، ادوارِ ی زمانی و غیره ـ درک شوند. در خصوص این نکتهت، تجربهمالکیت، قدر

ی ادوار یک شک همان داللت را ندارند و به همان شیوهی صنعتی بییک جامعه

 شوند. گذاری نمیی کشاورزی ارزشجامعه

نهایت انضمامی این مفهوم ارزش، دوباره تحلیل برای نشان دادن خصلت بی   

توانیم فکر کنیم این ه خواهم داد تا نشان دهم که برخالف آنچه که میصنعت را ادام

صنعت است که تجریدی است و این ارزش است که انضمامی است. یک ابزارِ در دسترس 

دهیم و آن را درون یک بافت ماند مستقل از ارزشی که ما بدان مییک تجرید باقی می

ه کند اگر قدر دانستو فقط کار می کنیم. یک صنعت فقط مفید استتاریخی وارد می

 Tristesسادگی دو مثال آماده را یادآور خواهم شد. در شود و مثبت ارزیابی شود. به

Tropiques نویسد هایی میاستروس از تمدن ، کلود لِویهای غمگینگرمسیریی

ار ها  قریی بومیآمده توسط استعمارگران مورد استفادهکه در آنها ابزارهای فراهم

بینیم که ی درک آنها وجود نداشت. حتی قبایلی را میگرفتند چراکه مقولهنمی

تواند در درون شوند زیرا این صنعت نمیرغم همسایگی یک صنعت دچار زوال میدرربه

سازند. همان تجربه در هایی ادغام شود که حیات این گروه را برمیی ارزشمجموعه

ای که قادر بود صنعتی را بر اساس ت پذیرفت، جامعهی یونانی صورسطح دیگر با جامعه

مند طور نظامابداعِ فنونِ هندسه و فیزیکِ نوظهور پرورش دهد. ولی این صنعت هرگز به

رزش نفسه اداری فیپرورش نیافت زیرا طرح نجات کار انسانی یاز بردگی  در دوران برده
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ونه شد که چگد که سؤال میمثبتی را برنساخت. این یساختن  فقط وقتی یممکن  بو

توان از کوشش انسانیْ این ایده را دریغ کرد که جایگزین کردنِ ماشین به جای می

استان ی بتواند ارزش مثبتی شود. بسنده نیست بگوییم که جامعهداری، خود، میبرده

 یهها داشت؛ عکس قضاش را توسعه نداد که یکسانی را به عنوان  بردهبه این دلیل فنون

هایِی ی رنیز مهم است.  به این دلیل شخص به کار بردگی راضی بود که نه کسی ایده

ی یثابت و  فنیِ در دسترسِ کار انسانی یررهایی انسان از کار  را آزمود و نه رشد سرمایه

 عنوان یک ارزش تلقی شد.جامعه به

شوند. در میهاست که وسایل کارآمد گذاریها و ارزشهمواره از طریق ارزیابی   

دانند و حتی وجود شان را قدر میکنیم که صنایعمقابل، ما در جوامعی زندگی می

شان هستند یک زندگی الگویجوامع ِدر حال پیشرفت را که پیوسته در کار بهبود 

کنیم ای زندگی میکنند. بنابراین ما تحت یک رژیم زمانیِ تازهارزش مثبت تلقی می

 شود.که با رشد مداوم تعریف میکه دیگر نه با ثبات بل

خوانیم همان جوهر حیات یک قوم است. این در ها میرو آنچه ما ارزشاز این   

ها، را نشان شود که نوعی سکون، ایستایی ارزشای متجلی میآداب و رسوم عملی

یابیم که به ساِن ها را میدهند. زیرِ این قشر نازک آداب و رسوم عملی، سنتمی

یابیم تری، چیزی را میی یک تمدن هستند. در نهایت، در سطح عمیقی زندهخاطره

ای از تصاویر و نمادها که با آنها ی تمدن باشد ـ مجموعهی پدیدهکه شاید همان هسته

های دیگر و برای تاریخ بیان اش با واقعیت را برای گروهیک گروه انسانی سازگاری

ا همان بازنمودهای کامالً انضمامی است که با آنها کند. مقصودم از تصاویر و نمادهمی

توان از نمایاند. در این معنا میهای خودش را بازمیگروهی وجود خودش و ارزش

ی هم اخالقی و هم تخیلی که قدرت ای سخن گفت، هستهاسطورهـی اخالقیهسته

مدنْ ه تنوعِ تبخشد. در این سطح از ژرفاست کی نهایی یک گروه را تجسم میمخلوقانه

ی انضمامی از وجود خودش توان گفت که هر گروه تاریخی یک ایدهترین است. میژرف

دهد. هر گروه تاریخی در این معنا اش را نشان میدارد که شکلِ مستقرِ وجود انتخابی

گی اخالقی، دارد که یک قدرت آفرینش پیوسته به یک یسلوک ، یک یکه ethosیک 

شک اینجاست که به قلب انضمامی ی کهن، است. بیبه یک ریشه سنت، به یک خاطره،

های گریی میانجیرسیم، در حالی که صنعتِ در دسترس فقط مجموعهتمدن می
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ی رویکردهای انضمامِی ی مجموعهواسطهدهد. فقط بهتجریدیِ وجود گروه را نشان می

 فهمد. ا تاریخاً میی انسان خود رگذار است که پدیدهیافته از تخیلِ ارزششکل

خوریم. در واقع، اینجا به آنچه رازآمیزترین امر در وجود تاریخی انسان است برمی   

جهانشمول را بیابیم، حال آنکه در تراز نخست قادر  ethosتوانیم یک هیچ کجا نمی

، گیر را تشخیص دهیم. پیشاپیشبودیم پیشروی به سوی یک تمدن تکنولوژیکِ عالم

ین ایم. در تدفی قدرت را بازشناختهپاره یو ناپیوسته ی تجربهم، خصلتِ پارهدر تراز دو

، رسیمی تناهیِ تاریخی خواند میتوان تجربهی اخالقی، به آنچه میخودمان در تجربه

های اخالقی، و تنوعی از ها، تنوعی از تجربهزیرا انسانیت تقدیرش را در تنوعی از زبان

 ناپذیری جمعی است.طور تقلیلن داده است. انسانیت اینجا بهها نشاها و دینمعنویت

های خالقیت ـ اگر بتوان آن را چنین مطرح کرد ـ که هر یک شک، این شاخهبی   

از  ایطور ریشهانجامند که بههایی نمینمایانند به تجربههای تاریخی بازمیاز تمدن

ها دهد که اگر زبانها داریم گواهی میای که ما از تنوع زبانهمدیگر جدا باشند. تجربه

رار ارتباط برق»ی توانند ارتباط برقرار کنند. بر واژهکم میگوناگون هم باشند، دست

تواند بندیم که میای را کشف کنیم، شرط میکنم. اگر زبان بیگانهتأکید می« کردن

انی وجود ندارد کم زبتوان همه چیز را ترجمه کرد، ولی دستشک نمیترجمه شود. بی

که زبان دیگری نتواند با آن برابری کند، که نتواند برای واژگان آن مترادفی در معنا 

دهد که انسانیت، در ژرفایش، یکی است. بیابد. این امکان جزئِی ترجمه گواهی می

 یتوان از آن به وسیلههرچند این وحدت و یگانگی نتواند درک شود، با این حال می

ترازی. در حالی که در همانی و همی یک فراشد اینی یافت و نه به وسیلهارتباط آگاه

خی، ترِ آفرینش تاریهمان شوند، در تراز عمیقتوانند با همدیگر اینتراز فنی، آدمیان می

ان ی یک زبان به زبتوانند با همدیگر بر طبق الگوی ترجمههای مختلف فقط میتمدن

داند که کار ترجمه چه پفرزحمت است. اینجا در رکسی میدیگر ارتباط برقرار کنند. و ه

 ی دردناکی است.همانیِ  انسانی تجربهترازی هستیم که در آن، پیروزیِ وحدت یو این

مدن ی تچنانکه مشهود است، من عامدانه یک نظرگاه تحلیلی را نسبت به پدیده   

را به هم پیوند خواهد داد  مند که این سه ترازام و از هرگونه نگرش نظاماتخاذ کرده

رسد که ما ابزار فکریِ دریافت تمامیت پدیده را ام. به نظرم چنین میدوری جسته
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نداریم. نه به این معنا که هیچ احساس یا تصوری از این تمامیت نداریم؛ برعکس، ما 

کنیم. ولی تمام سازی حس میی یک فراشد تمامیتمثابهمان را بهی تاریخیتجربه

ها را نام دهیم یا بشناسانیم پیشاپیش سنتزهایی کوشیم آنهایی که میسازیمیتتما

یسم کنم که مارکسبار. از این نظر، فکر میاند، پیشاپیش سنتزهایی خشونتنابهنگام

ی مثابهتواند ابزار خیلی خوبی برای تحلیل باشد ـ ولی ابزاری خطرناک آنگاه که بهمی

ی تمامیت بس محدود و مهلک است د. هر نظریهی تمامیت فرض شویک نظریه

راز ناپذیر است )با ارجاع به تی سیاسیْ تقلیلتواند با آنچه در پدیدهتاآنجاکه فقط می

ی ناپذیر است )با ارجاع به پدیدهی معنویْ تقلیلفنی و اقتصادی( و آنچه با پدیده

د قادریم درک کنیم بای سیاسی( کامالً منصفانه رفتار کند. در نتیجه، سنتزی که ما

ایم ی سه ترازی که متمایز کردهای کارآ تلقی شود که به اندیشیدن جمعی دربارهفرضیه

ی تاریخی ما بشود. به همین دهد، ولی نباید مانع خوانش آزاد تنوع تجربهفرصت می

شان هایناپذیری تفاوتدلیل است که من تأکید را بر روی تفاوت میان این ترازها و تقلیل

 ام تا بر روی یک دیالکتیک احتمالی این ترازهای متفاوت. گذاشته

 خطوط اثرگذاری

ی کنش مناسب برای آموزگار سیاسی ای هم دربارهخواهم چند کلمهاکنون می

ی ایم مرتبط کنم. زین پس در تراز مداخلهبگویم و آن را به سه ترازی که متمایز کرده

 پرداخت.راهبردی به آن سه تراز خواهیم 

ای خواهد بود که گمان کنیم کنش آموزگار سیاسی به تراز سوم، خطای ناشیانه   

ماند. این توهم مهلکِ یک تصور نادَرگیر و نامجسم فکری ها، محدود باقی میتراز ارزش

خواهم در عوض نشان خواهم نسبت به آن سخت اعتراض کنم. آنچه میخواهد بود. می

ک از این سه تراز، نوع خاصی از مداخله وجود دارد که نه دهم این است که در هر ی

ای ی سیاستمدار حرفهها در تراز نخست، نه به مداخلهی تکنوکراتتواند به مداخلهمی

ی نویسنده، مدرس دانشگاه یا کشیش در تراز سوم تقلیل در تراز دوم، و نه به مداخله

 داده شود.

چیست؟ واقعیت  تراز صنایعر سیاسی در رو رسالت و مسئولیت آموزگااز این   

کند واقعیت صنایعِ در دسترس است که ی معاصرِ مرا را متمایز میای که جامعهتازه
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سازد، و این واقعیت که، با این حال، ما مسئول ی اقتصادی را برمیموضوع یک برنامه

لت تنها بر خصخواهیم نه ی این واقعیت، میواسطهمند این صنایع هستیم. بهرشد نظام

ـ ساختار انتخاب جمعی عقلی برنامه ی اقتصادی بلکه بر ظهور یک ساختار انسانی جدید 

د. کنی فعال تقدیرش تعیین میـ تأکید کنیم. آدمی خودش را به طور جمعی سوژه

این مفهوم انتخاب جمعی است که، به نظر من، باید در این تراز مداخله مورد تأکید 

التی عدر سیاسی، خاصه در جوامع صنعتی پیشرفته، در مواجهه با بیقرار گیرد. آموزگا

ر شده، دیگهای جدید مخلوقِ اقتصاد صنعتیهای قدیم فقر و شکلو نابرابری، شکل

که هنوز هم باید باشد(؛ که بوده است و چنانصرفاً یک معترض نخواهد بود )چنان

یِ جمعی آماده کند. تاکنون به گیرهمچنین باید مردم را برای این مسئولیتِ تصمیم

های فردی. همچنین بارها ی فعالیتمثابهایم، و خاصه به آزادی، بهانتخاب اندیشیده

شان را بر اساس اصل ریزی نیروی انسانیها که طرحآزادی را با آزادیِ رؤسای شرکت

د صاایم. این آزادی برای ابتکار فردی با یک اقتدهند یکی انگاشتهسود انجام می

های اقتصادی همزمان بود که طرز کارشان بد نامنسجم و یک مجموعه شوربختی

فهمیده شد و آموخته نشد. ولی ما باید بیاموزیم که چگونه خودمان را در جهانی راه 

شده در مقیاس جمعی خواهد بود. به های گرفتهببریم که پیش از پیش تئاترِ تصمیم

ِی رسد: نخست او باید داللت اخالقدوگانه به نظر میاین ترتیب، رسالت آموزگار سیاسیْ 

نماید نمایان کند. دوم، او باید برای برپایی هر انتخابی را که به نظر محضاً اقتصادی می

 یک اقتصاد دموکراتیک مبارزه کند.

 ریزیداللت اخالقی هر انتخاب اقتصادی: هرچه اقتصاد در واقع یک اقتصاد طرح   

 کند. برخالف یک تصور کامالً اشتباه که برتر میولیت را گستردهی مسئباشد، گستره

ن فکر دهد مکردنِ زندگیِ انسانی معنا میی اقتصادی پیشرفتِ ماشینیطبق آن، برنامه

ی یک اقتصاد عقلی پیروزیِ تصمیم بر بخت و اقبال را کنم که، برعکس، توسعهمی

ار سیاسی مهم است که تمام دهد. به همین دلیل است که برای آموزگنشان می

 شده، چه آنریزیپیامدهای اخالقی یک انتخاب جمعی را نمایان کند. هر اقتصاد برنامه

های خلقی باشد و های اقتدارگرای اتحاد جماهیر شوروی و دموکراسیی برنامهمسئله

 های سرشار ازمراتبِ انتخابپذیرتر نوع فرانسوی، سلسلههای بس انعطافچه برنامه
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ی بخشیدنِ جایگاه مخصوص و ضرورت اندازد. این هر بار مسئلهداللت انسانی را راه می

های قدرت و حیثیت، و فرهنگ است. عاقبت چه نسبی به مصرف، فراغت، نمایش

گرایی؟ یا قدرت؟ یا حیثیت؟ یا ضروری است که مصرف خواهیم؟ یک اقتصاد مصرفمی

تر قربانی کنیم؟ با این انتخاب چه دیررس و لذت یک یا دو نسل را به خاطر فضیلتی

سازیم؟ این مسئله است. بیش از پیش این رسالت خواهیم؟ چه نوع انسانی را میمی

آموزگار سیاسی دوران مدرن خواهد بود که شهروند را آگاهی بخشد تا پیوسته 

 های جمعی را اجرا کند.انتخاب

شویم؛ باید برای ساختن جه میولی در عین حال، با رسالت آگاه شدن نیز موا   

 های آزادیجاشدگییک اقتصاد دموکراتیک مبارزه کنیم. در واقع، تنها راه جبران جابه

ی مشارکت دادن در بحث های جمعیْ اجازهی ابتکار فردی به بخش تصمیماز منطقه

ی اقتصاد ترین جمعیت ممکن از افراد است. این مسئلهگیری به بزرگو تصمیم

تیک است: چگونه مطمئن شویم که انتخاب جمعی توسط جمع کوچکی مصادره دموکرا

های ها و یا گروهنخواهد شد ـ چه این جمع کوچک ماشینِ حزب باشد، چه تکنوکرات

های آینده خواهد بود که ی بزرگ دههی اقتصاد دموکراتیک مسئلهفشار. این مسئله

ی ریزی اقتصادی برنامهاَشکال سبوعانهفعالً جایی وجود ندارد. اکنون فقط در حال فهم 

های اقتدارگرا؛ آنجا ائتالف عالیق شخصی پنهان هستیم. اینجا شدت و سختی برنامه

جا. پیکاری که یوگسالوها با ی عمومی؛ بوروکراسی در همهدر پِس ظاهر عالقه

راستی هب تواندآید: چگونه انتخاب جمعی میاند به نظرم کامالً مهم میبوروکراسی داشته

ادی ای، در تراز اقتصانتخاب هر کس، انتخاب همه، باشد؟ بنابراین در حال بازیابی مسئله

ی متفکران سیاسی بزرگ انگلیسی از زمان الک ـ و در و اجتماعی، هستیم که مسئله

تواند ی قرارداد اجتماعی. چگونه تصمیم هر فرد میفرانسه با روسو ـ بود: مسئله

ی هر شخص خواهد شد؟ مردم ی عمومی چگونه ارادهمه شود؟ ارادهپشتیبان تصمیم ه

ی مدنی مطرح کردند. امروزه ی تولد جامعهعنوان مسئلهقرن هجدهم این مسئله را به

ترین ی خود اقتصاد در وسیعگیر در ادارهی اقتصادی یتصمیمی تولد جامعهما در آستانه

 کنیم.معنای آن  زندگی می

ی ی داخل شدن در این ساختمان، یک برنامهوزگار سیاسی، به واسطهبنابراین آم   

 ها بلکه انسانِکند، که او را در واقع نه تنها انسانِ ارزشی راهبردی را تعریف میمداخله
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 ی انتخاب است، و هری صنعتی یک مسئلهسازد، به این معنا که هر مسئلهصنعت می

ی نخست را با گفتن اخالقی. من این نکتهی ی انتخاب در نهایت یک مسئلهمسئله

ی یک آفرینش جمعی باشد، یک مسئولیت که اگر پیشرفت حاضر جوامع ما نتیجهاین

رو باید ابزارهای این مسئولیت کنم. از اینکند، خالصه میجمعی را نیز ایجاب می

 خوانم.جمعی را خلق کنیم. این همان چیزی است که من اقتصاد دموکراتیک می

، به ما دقیقًا فرصت بیان مناسبات میان اخالق سیاسیدر تراز دوم و به راستی    

ت. هاسدانیم، دشوار و سرشار از تلهشود ـ مناسباتی، که چنانکه میو سیاست داده می

شناس آلمانی بزرگ خواهم بگویم تمایز بس مفیدی را که از جامعهدر عین حال می

کنم و ی کارآ اتخاذ میعنوان یک فرضیهگیرم بهآغاز این قرن، ماکس وبر، وام می

اش با عنوان شدهی تجلیلکنم. در رسالهی یک راهنمای شخصی اضافه میمثابهبه

کند، آنچه که ، او دو تراز اخالق را از هم متمایز میسیاست همچون یک مشغله

است بدانیم  خواند. مفیداخالق ایمان و اعتقاد، و در طرف دیگر، اخالق مسئولیت می

را برای اخالق مسئولیت « اخالق قدرت»هایش، ماکس وبر نخست نوشتکه در دست

ام آید بس مهم است، زیرا در واقع متقاعد شدهنوشت. این دقت برای آنچه در ادامه می

ی میان دو اخالق استوار است. از یک سو که سالمت یک جمع عاقبت بر عدالت رابطه

های فرهنگی و فکری و با اجتماعات ایمانی حمایت با گروهاخالق ایمان و اعتقاد 

یابند ـ و نه به هیچ شان را اینجا میشود، از جمله کلیسا که جای حقیقی مداخلهمی

د، منرو در سیاست. از سوی دیگر، اخالق مسئولیت نیز اخالق زور، اخالق خشونت روش

صور من، رسالت حفظ یک شده، است. رسالت آموزگار سیاسی، در تجزاپذیری حساب

تنش زنده در این نقطه است. زیرا اگر اخالق و ایمان را به اخالق مسئولیت تقلیل دهیم، 

 شدگی پایدار وسایل وغلطیم، که از درهمبه رئالیسم سیاسی و ماکیاولیسم فرو می

آید. ولی در طرف دیگر، اگر اخالق ایمان و اعتقاد نوعی کنش مستقیم را اهداف برمی

رویم. اخالق ایمان و اعتقاد گرایی فرو میگرایی و کلیساعا کند، در توهمات اخالقاد

قیم آورد غیرمستتواند با فشار پایداری که بر اخالق مسئولیت و قدرت وارد میفقط می

عمل کند. تفاوت این است که این یاخالق ایمان و اعتقاد  نه به امر ممکن و معقول 

حیث انسانی خواستنی، اخالق مطلوب، خواند وابسته است. اگر  توان ازبلکه به آنچه می
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ـ چنانکه در موعظهیی عیسی مسیح  این اخالق را در باالترین درجه اش در نظر بگیریم 

ـ به سادگی پیداست که مسئله نه مسئلهبر فراز کوه بیان می ی واسطهی تحقق بیشود 

  ط گروهِ فشارهایی است که این یاخالقاین اخالق، بلکه تحققِ بیان غیرمستقیمِ آن توس

تواند بر اخالق مسئولیت وارد آورد. به عالوه، اخالق پرهیزکاری تنها شکاف ناشی از می

 کنم که کلیساگرایی یکی از جوانبی مستقیم اخالق ایمان نیست. فکر میاین مداخله

اب، گری احزی مستقیم اجتماع مذهبی در کنش سیاسی به میانجیاین مداخله

آمیختگی این دو اخالق کلیسایی است که روی درهمهای شبهبندیها یا گروهاتحادیه

ی کنم که مسیحیان خاصه از یک سو باید وابستگی دوگانهکنند. فکر میایفای نقش می

ی اعتقادات ـ را عملی کنند و از سوی دیگر باید پیوندشان با اجتماع کلیسایی ـ رسانه

مسئولیت بپیوندند که تراز زور نیز هست، و با آنها کنشی را عملی به دیگران در تراز 

 تواند یک کنش غیرکلیسایی باشد.کنند که می

مثالی از این فشار اخالقِ ایمان و اعتقاد بر اخالق مسئولیت را ارائه خواهم کرد    

د وـ مثال اتوپیا. در واقع معتقدم که کارکردی تاریخی از اتوپیا در نظم اجتماعی وج

تواند به کنش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قصدی انسانی ببخشد، دارد. فقط اتوپیا می

 ی یک تمامیت؛ از سویمثابهی انسانیت بهو به نظر من، قصدی دوگانه: از یک سو اراده

نون اکگی و تفرد. به همین دلیل است که درست همی شخص به مثابه یکهدیگر اراده

ام. در واقع، این یکنش  بخشی از قصد را مجاز دانسته کنش یک تمامیت نامتعین

؛ تواند آن را به تمامی تحلیل برَدی تاریخی نمیشود که هر تجربهبنیادینی را شامل می

ی ام، یک اخالق جهانشمول وجود دارد. چند سال پیش در مناظرهکه گفتهچنان

ب کمونیست فرانسه )در پاریس که متعلق به حز Mutualitéی تاالرِ منتشرنشده

واند تکه آیا انسانیت میی اخالق مارکسیستی )در خصوص اینی مسئلهاست( درباره

ناپذیر طرح افکند یا نه(، این کارکرد اتوپیا برای وجودش را به مثابه یک کل تجزیه

اعی، ی اجتمهرگونه تحلیل علمیْ انکارناپذیر ظاهر شد. اگر درست باشد که یک طبقه

تر های جهانشمول یاتوپیایی  حساسه له شده است، نسبت به این ارزشرو کاز آن

 ای نخواهد بود. اینشدهشود، آنگاه اتوپیا، به بیان دقیق، ملک هیچ گروه تأسیسمی

قصد یک انسانیت ـ به مثابه یک موجود واحدِ واجدِ رنج و اراده ـ است که افق تمام 

ی ی تهدید اتمی، درباره، دربارهی نابرابری در جهانمناظرات ماست درباره
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اقتصادی  (Francois Perroux)ی آنچه فرانسوا پرو زدایی، یا دربارهمستعمره

 خواند.عمومی)شده( می

ولی نمی توانیم به سادگی اتوپیای یک انسانیت تام را اعالم کنیم. برای ما در    

م ی انسانی را اعالغلهعین حال ضروری است که اتوپیای تحققِ کامالً یکه و منفرد مش

زدودگی مناسبات میان افراد در نامی و انسانی دوم خاصه در برابر بیکنیم. این جنبه

شود. اَشکال نامتمدن شهرنشینی که در آن غوطه ی صنعتی ظاهر میدل جامعه

ها و استعدادها با فنون مصرف و فراغت، به حد کفایت به ما ترازی ذائقهخوریم، هممی

دهند که ضروری است که در دو جبهه بجنگیم: در یک سو، انسانیت را گرد ینشان م

شود؛ در های رقیب تهدید میهم بیاوریم که همواره با پراکنده شدن به صورت گروه

شود نجات ای که در آن او در تمدن مدرن غرق مینامیسوی دیگر، هر شخصی را از بی

ی امانوئل مونیه ه دوباره واژهدهیم. به همین دلیل برای ما ضروری است ک

(Emmanuel Mounier) گرایانه ورا به دست بگیریم آنگاه که او از انقالب شخص 

گوید. ولی نباید یک اصطالح را از دیگری جدا کنیم، زیرا زندگی اشتراکی سخن می

کند، و امر خواهی روبرو میزندگی اشتراکی به تنهایی، ما را دوباره با خطر تمامیت

 گرداند.صی صرف نیز ما را دوباره به توهم فردگرایی بازمیشخ

قط ای ندارد؛ فی اتوپیایی از خودش اثرگذاریالزم است تکرار کنیم که یک نهاده   

ای را که ما قادریم در ی تاریخیای دارد که گام به گام تجربهتا جایی چنین اثرگذاری

ه  روست که اتوپیا وقتی کون کند. ازهمینها و در تراز صنایع بسازیم دگرگتراز نهادینه

شود دروغین بندی نمیدرستی مفصلهای پیشنهاده برای هر دوره بهتحت امکان

تنهایی درست است. در واقع کنیم که برابری بهشود. برای مثال، همه حس میمی

که آنها عاری از یک ها همه از اساس یکسان هستند، اینشویم که انسانمتقاعد می

که تفاوت خیلی زیادِ که هر یک وارث کار همه هستند، و اینمزیت اصیل هستند، این

دانیم کند. ولی از طرف دیگر، خوب میارزش میسطوح زندگی روابط انسانی را کم

تواند بالفاصله محقق شود بلکه فقط یک تقلیل روزافزونِ خواه نمیی برابریجامعه

تواند تحقق بیابد. آن را به خوبی زندگی می هایهای میان سطوح و شیوهاختالف

های های ارشد گونههای سوسیالیستی دید؛ کمبود تکنیسینتوان در دموکراسیمی
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ها ها  سبب شده است تا این گونهوسیعی را در بازشماری یاین جوامع و دموکراسی

حیحیِ کنش تصتواند با یک خواه فقط میی برابریناپذیر باقی بمانند، و جامعهاجتناب

 ام.پایدار محقق شود که من فشار اخالقِ ایمان و اعتقاد بر اخالق مسئولیت خوانده

در تراز سوم نیز چیزهای بسیاری برای گفتن هست. خودم را به پیشنهاد دو ایده    

ی آموزگار رسد که رسالت عمدهبرای شما محدود خواهم کرد. نخست به نظرم می

ر گروه گیِ تاریخی هراگیر با شخصیت فرهنگی است، با یکهسیاسی ادغام تمدن فنی ف

ی مصرفی که ام. در واقع، جامعهتر آن را تعریف کردهطورکه پیشانسانی است، همان

در سیر این قرن به سوی آن روان هستیم معنایی عمیقاً مبهم دارد. از یک طرف، 

اسی هایی که به کاالهای اسنمایاند ـ زندگی بهتری برای تودهشک پیشرفت را بازمیبی

از محدود ی ممتبار، دیگر به خاطر تأمین منافع یک طبقهدسترسی دارند. برای نخستین

ی سازهاست که قدرتِ تاریخزید. در همان تراز تودهنیست که بشریت تقدیرش را می

ی خالق هر یک از شود. ولی در عین حال، این تمدن فراگیر بر هستهامروزه تجربه می

 کند. با اینهای  تاریخی یک عمل فرساینده و یک تخریب ظریف را تحمیل میروهگ

حال، برای هر یک از جوامع تاریخی، جوامع در حال توسعه و نیز جوامعی که در 

راییِ فنی گاند، رسالتْ اِعمالِ نوعی حکمیتِ همیشگی میان کلیشدن پیش رفتهصنعتی

سیاسی است. تمام پیکارها برای استعمارزدایی ـشده در تراز اخالقیو شخصیت تأسیس

ی ی فنی فراگیر و ریشه داشتن در گذشتهی ورود به جامعهو رهایی با ضرورت دوگانه

 شوند.فرهنگی مشخص می

های متفاوت با هم مندیتعادلی باید به وجود آید در ترازی که در آن، زمان   

ار آفرینش و خاطره. جهان تکنولوژیک کنند ـ ادوار اکتساب و پیشرفت، ادوبرخورد می

ون کند، و ما به درنفسه فاقد یک گذشته است. هر ابداعی ابداع پیشین را پاک میفی

اریم راستی شخصیتی دشویم. و با این حال فقط تا آنجا بهگرایی پرتاب مینوعی آینده

ادهایش، و هایش و نمپذیریم، ارزشمان را کامالً میـ فردی و فرهنگی ـ که گذشته

مندْی توانا به بازتأویل کامل آنها هستیم. این حکمیت و داوری میان چندین زمان

 سازد.ی بزرگ فرهنگ را برمیمسئله

 شود تا به جوامع در حالاین مسئله به جوامع صنعتی پیشرفته کمتر مربوط می   

کاربرِد  شان درپیشرفت. جوامع صنعتی پیشرفته نیز با یخطر  از دست دادن معنای
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کند، ی مصرفی پیشرفت میشوند. تا جایی که یک جامعهتکنولوژیِ محض تهدید می

مان و عقالنیتِ رو به زوال ما هنوز هم تناقض میان عقالنیتِ در حال رشِد وسایل

 کنیم.روشنی تجربه میمان را بهاهداف

د تواننمیهای گذشته نکند: تمام ارزشرسالت نخست رسالت دومی را ایجاب می   

ام توانند زنده بمانند که مستعد آنچه من بازتأویل خواندهزنده بمانند؛ فقط آنهایی می

توانند زنده بمانند که مسئولیت آدمی را در نظر هایی میهستند. بنابراین تنها معنویت

ای کلی به دهند، به جهان فنی، و به شیوهگیرند، که معنایی به وجود مادی میمی

گرای گریزپا ناگزیرند که بمیرند. از این نظر، مسیحیت باید های دوگانهعنویتتاریخ. م

کند خوب تشخیص دهد ـ یعنی گیریهایش را تثبیترمنجمد میبحرانی را که جهت

ی تعمقی دارد و نیچه را واداشت تا بگوید گرایی و تجربهآنچه که رو به سوی افالطون

هاست، و آنچه را که رو به سوی تاریخ دارد، دهای برای توگراییمسیحیت فقط افالطون

ه آن کنم کترین شکل، فکر میها. به کلیی  تجسد، و تحققِ برادری میان انسانیآموزه

توانند بفعد تاریخی آدمی را در نظر بگیرند ناگزیرند که تسلیم اَشکال معنویت که نمی

ته و بازگشتی به گذش کنم فقطفشار تمدن فنی بشوند. ولی در طرف دیگر، فکر می

ای را ترازیی مقاومت در برابر همتواند به جوامع مدرن اجازهی سنت میبازتأویل زنده

تر شود. اینجا به کار فرهنگ و دقیقترازی  میی مصرفی تسلیم آن یهمبدهد که جامعه

گذار ای هرمنوتیکی وی تمدن را به مسئلهخوریم که نقادی ما از ایدهبه کار زبان برمی

 کند.می

ولی من از هیچ کس نخواهم خواست که سه رسالتی را که به آموزگار سیاسی    

ی آموزگار سیاسی متناظر کند. ایم از هم جدا کند و با سه تراز مداخلهواگذار کرده

ها و هم برای ی انسانمبارزه برای یک اقتصاد دموکراتیک طرحی را هم برای مجموعه

ی ی سنتی در مواجهه با خیز جامعهکند ـ بازتأویل گذشتهیشخص منفرد پیشنهاد م

 مصرفی.

 منبع:
Ricoeur, Paul. “The Tasks of the Political Educator,” trans. D. Stewart,  

Philosophy Today, 17:2 (1973:Summer) pp.142-152 
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 کارل مارکس« گذشته را نباید تکرار کرد، آینده را باید ساخت.»... 
 

سال پیش در روز  سفند(  ۲۸مارس ) ۱۸صدوپنجاه  های ، کارگران و الیه۱۸۷۱ا

ششپایینی طبقه شهری که قهرمانانه  سط پاریس،  صرهی متو ی کاملِ ارتش ماه محا

آلمان را پشتِ سر نهاده بود، در شرایطی که هنوز دشمن در خاک فرانسه و در بخش 

درپی دولتِ موقتِ جمهوری سومِ های پیی شهر بود، به مقابله با توطئههایی در حومه

سه پرداختند، و به قول مارکس تازه سیس فران شکوه»تأ ند؛ خود را بر پا کرد« انقالب با

ستقل انقالبی که به سیار کوتاهش نخستین تالش برای ایجاد نوعی دولت م رغمِ عمر ب

های بعدی در نقاط مختلف جهان بود، و پس ها و انقالببخشِ جنبشکارگری، و الهام

آلِ بخشــی از چپِ ســوســیالیســت در کشــورهای ونیم قرن کماکان الگوی ایدهاز یک

 مختلف ازجمله ایران است.

ـــته و کتابی کمون بیها دربارهمدت، پژوهشدر طول این  های وقفه ادامه داش

های مختلف این رویداد عظیم را از زوایای گوناگون ای در زبانبسیار مهم و روشنگرانه

ـــه خطابههای مختلف مورد تحلیل قرار دادهو دیدگاه ند. برکنار از س ی مارکس در ا

جنگ داخلی در انگلس تحت عنوان الملل اول که بعداً از ســوی شــورای عمومی بین

سه شد، از قدیمی ۱فران شر  تاریخ کمون ترین کتب مرجع در مورد کمون پاریس، منت

                                                      
۱ Karl Marx, (1977), The Civil War in France, in K. Marx and F. Engels, Selected 

Works, Vol. 2, Progress Publishers. 

 نشر مرکز، ۱۸۷۱جنگ داخلی در فرانسه ی فارسی: باقر پرهام، ترجمه
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1871/jange-dakheli-

faranseh.pdf  
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است که مارکس دستنویسِ آن را خوانده و  ۱ی پروسپر اولیویه لیساگارِهنوشته ۱۸۷۱

سی ترجمه و در  صحیح کرده بود، و دخترش النور آن را به انگلی شر کرد.  ۱۸۷6ت منت

نگار دوران کمون و خود از رزمندگانِ اره از رهبران کمون نبود، بلکه یک روزنامهلیساگ

شتسنگر صحبت با بازماندگان هایش برپایههای خیابانی بود و یاددا شاهدات و  ی م

قول النور مارکس، لیساگاره با شهامت و صداقت، حقیقت را گفته کمون تنظیم شد. به

های انقالب بپرهیزد. ســازد و از طرح کردن ضــعف ها را پنهانو ســعی نکرده که خطا

ستایش دالوری ضمن  ستاوردها، بهخود او نیز بر این واقعیت که  صد هیچها و د وجه ق

سازی و اسطوره سازی را نداشته، تأکید کرده بود. او پس از شکست کمون به قهرمان

به مدتی نیز  ندگی کرد و  مارکس ز خانواده  با  فت و چندی  ید ر ـــایِی  رغمتبع نارض

ــبختانه این کتاب بهخانواده ــطتمامی و بهی مارکس، نامزد النور بود. خوش  خوبی توس

شده و در اینترنت در  سی بر گردانده  ستاری عباس فرد به فار بیژن هیرمن پور، با ویرا

 ۲دسترس است.

سناد و اعالمیهکتاب مهم دیگرکه در واقع مجموعه های مربوط به کمون است، ی ا

سی جز چند  ۱۸۷۱ریس کمون پا سفانه در فار ست. متأ شول کیند ا شته یوجین  نو

ی محمد قاضــی، بررســی ژلوبوفســکایا ترجمه کمون پاریس ترجمه، و همچنین کتاب

ــورت نگرفته، و نظرات و بحث های نادقیقی در مورد جدی در مورد این رویداد مهم ص

شن مطلبِ حاضـر که عامدانه با جزئیات  شـود.آن طرح شـده و می بیشـتری برای رو

ها، اســناد دســت اولِ ســاختنِ ابعاد مختلفِ این رویداد عظیم نوشــته شــده، از کتاب

های مورخانِ سوسیالیست، و مقاالت معتبر دیگری که در زیرنویس و در کمون، نوشته

                                                      
۱ Prosper-Olivier Lissagaray, (1786), History of the Paris Commune of 1871, 

translated from French by Eleanor Marx, New Park Publications 

 پور، ویراستاری عباس فردی فارسی بیژن هیرمنترجمه۲ 
https://bijan.hirmanpour.net/translations/tarikh-e-komoune-paris/Commune-

Lissagaray.pdf  
 ای اسامی مهم نیاز به اصالح دارد. تلفظ پاره ارزندهی در این ترجمه

https://bijan.hirmanpour.net/translations/tarikh-e-komoune-paris/Commune-Lissagaray.pdf
https://bijan.hirmanpour.net/translations/tarikh-e-komoune-paris/Commune-Lissagaray.pdf
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ای را در های سازندهو بر این امید است که بحث ۱ها اشاره شده، بهره برده،متن به آن

 جنبش سوسیالیستی ایران دامن زند. جهت تقویت

تاریخِ چپ  ـــی و ارزیابی این رویداد عظیم و این نقطه عطفِ مهمِ  عه، بررس مطال

سنجش قرار داد؛ جهانی را می سطح مختلف مورد  توان و باید از چند زاویه و در چند 

ــتند، یکی آنچه که مییکی آنچه که کموناردها می ــتند بهخواس ــت آورند، و توانس دس

ستدی ست با خوا سطح آرمانی ا سطح اول، یک  های کلی و گر آنچه که انجام دادند. 

سطح دوم، به محدودیت سان؛  شخص در رابطه با آرزویِ رهایی و خودگردانیِ ان های م

هایی که در شــود، محدودیتای که با آن مواجه بودند مربوط میزمانی، عینی و ذهنی

شرایط زمانی شخص، مانع تحقق-آن  ست مکانی م شد؛ و ها میهای آنها و آرمانخوا

                                                      
۱ Eugene Schulkind (ed.), (1974), The Paris Commune of 1871: The view from the 

Left, Grove Press.  
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ها ربط پیدا ها در قالب همان محدودیتسطح سوم به دستاوردها و خطاهای ذهنیِ آن

ند دانآلی میکند. اکثر جریانات چپ و افرادی که کمون پاریس را مدل و شکلِ ایدهمی

دشان ند، تأکیخود را باید بر اساس آن تنظیم کن امروزکه فعالیت سیاسی و مبارزاتیِ 

 سازی کرده وبر سطح اول بوده، و بی توجه به دو سطح دیگر، از کمون پاریس اسطوره

 یآلِ بلندمدتایدهعنوان ی حاضر، ضمن باور به سطح آرمانی کمون، بهکنند. نوشتهمی
یداد بزرگ را  که این رو بارزه کرد، بر این تالش اســــت  هت آن م ید در ج با که 

 ش، در هر سه سطح مورد بررسی قرار دهد.درصدوپنجاهمین سالگرد

 ی تاریخیزمینه

 ی تاریخیبرقراری کمون پاریس در شــرایط اســتثناییِ جنگ و محاصــره بر زمینه

ـــتوار بود. برکنار از زمینه های قبلی که به برقراریِ اولین کمون پاریس در معینی اس

سپس به میراث پرودون، مانی ۱۷۹۲ سه،  ستقبل از انقالب کبیر فران ست کمونی ، و ف

ـــاز کمون اروپا، انجامید، یکی از نقاطِ عطفِ مهم زمینه ۱۸۴۸های انقالب ، ۱۸۷۱س

ـــه پایان  ۱۸۵۲جمهور لوئی بناپارت در کودتای رئیس بود که به جمهوری دوم فرانس

مام حقارت با ت یتداد و امپراتوری دوم را  نار از ها و جنا ـــاخت. برک هایش برقرار س

، زمانی که ۱۸۴۸شـــک ســـرخوردگیِ از شـــکســـت انقالب بی ی کمون اول،خاطره

شد، بر حافظهجمهوری ی تاریخیِ کموناردها خواهی بر اثر اختالفات طبقاتی چندپاره 

شهادت میکرد، و برای جمهوریسنگینی می ا داد که بخواهانِ انقالبی بر این واقعیت 

  ۱رسد.استقرار جمهوری، انقالب به پایانِ خود نمی

ستنقطه  شار عطف دیگر، اما با خوا شصت نفر»های محدودتر، انت ستِ  ر د« مانیف

نفر از رهبران کارگری فرانسه  6۰مناسبت انتخابات همان سال توسط بود که به ۱۸6۴

اولین بیان علنِی »انتشــار یافته بود، و با آن که در آن مقطع تأثیر محدودی داشــت، 

شکل  ۲«ی کارگر با هدفِ رهایی آن طبقه بود.گیریِ نمایندگان طبقهجنبشِ در حال 

ست آمده،  سی ما با برقراری حق رأی همگانی از نظر ».... در این مانیف به رهایی سیا

                                                      
۱ David A. Shafer, … p.1 

۲ Eugene Schulkind, … p. 61. 
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به رهایی دست یابیم...  اجتماعیایم؛ حال چالش پیشِ روی این است که از نظر رسیده

سیده که آزادی سوم با تالشهایی که طبقهزمان آن ر فراوان یدر  هایها و مقاومتی 

یا « ی ســومطبقهی»ی شــهروندان تعمیم داده شــود. دســت آورده، به همه  به۱۷۸۹

ی اجتماعی سوم، اصطالحی است که یک کشیش فرانسوی قبل از انقالب کبیر به رده

برای خود یک ملت کامل  -مردم عادی یا عوام  -ی سوم کار گرفت و نوشت که طبقه

ــت و نیازی به  ــراف ندارد، و دو طبقهی «وزنِ مرده»اس ی دیگر، یعنی روحانیون و اش

نفر بر این تأکید کرد  6۰ها شده بود.  مانیفست خواستار نمایندگی مستقیم و برابرِ آن

سی برابر داللت بر حقوق اجتماعی برابر»که  سیا ست پس از « دارد. حقوق  این مانیف

ا روبرو بودند، اعالم ههاشـــان با آنطرح مســـائل و مشـــکالتی که کارگران و خانواده

کند که برابریِ نوشـــته شـــده در قانون در عمل وجود ندارد و کارگران در مجلس می

 شود. نماینده ندارند، و خواستار نمایندگی مستقیم کارگران می

الملل اول( در لندن تشکیل المللی کارگران )بین، انجمن بین۱۸6۴در همان سال 

ین ی اگری فرانسه نیز در آن شرکت کردند. برنامهشد و بسیاری از همین رهبران کار

ت قانون ده ســاع»تشــکل که نهایتاً مارکس تنظیم کرد، ضــمن تبریکِ پیروزی بزرگ 

صل»که آن را یک « کار شده بود، بر « پیروزی در ا شته  سی »انگا سیا سخیر قدرت  ت

سنامهتأکید می« ی کارگری طبقهترین وظیفهعنوان بزرگبه سا یز بر جمن نی انکرد. ا

شت که  ست خود طبقهرهایی طبقه»این تکیه دا صورتی کارگر باید به د  ی کارگر 

  ۱«.گیرد

درصد  6۰داری بود و بیش از ، کشوری عمدتاً پیشاسرمایه۱۸۷۰فرانسه در مقطع 

شرفته سته به زمین بودند. حتی در پاریس که پی  ۴۰ها ترین منطقه بود، تنجمعیت واب

ــد جمعیت مزدبگیر ــرمایهبود. کارگاه درص ــاس ــنعتی عمدتاً پیش داری بودند و های ص

 ۲ود.داری بنفر بود که بیانگر سطح پایینِ تولید سرمایه ۷ها حدود ی آنمتوسط اندازه

                                                      

  6۸-۹جلد اول، ش. تاریخ سه انترناسیونال،(، ۱3۵۸ویلیام فاستر، ) ۱ 
۲ Frank, Jellineck, The Paris Commune of 1871, in Douglas Jenness, (1970), 

“Introduction”, Leon Trotsky on the Paris Commune, p. 6, Pathfinder Press  
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ی فرانسوی شعبهی دو قدرت فرانسه و آلمان، های کشورگشایانهدر جریان رقابت

شور، بین س»الملل با اوج گرفتن بحران بین دو ک ضد جنگمانیف شر ک« تِ  رده را منت

ضد جنگ حمایت کرد.ی آلمانی بینشعبه ۱بود. ست  سیا صله از  اما  الملل نیز بالفا

ــمارک را خورد و با حمایت هر دو مجلس  ــوم احمقانه فریبِ تحریکات بیس ناپلئون س

ـــنا( در ژوئیه ـــمارک با ایجاد  ۱۸۷۰ی )پایینی و س به پروس اعالم جنگ داد، و بیس

صلهائتالف با دی سب گر نواحی آلمان با فا شد. قوای آلمانی با ک ی کوتاهی وارد جنگ 

سه را بههای پیپیروزی سختی شکست دادند و در یکی از درپی، ارتش امپراتوری فران

شخصِ ناپلئون سوم و بخش وسیعی از ارتش فرانسه را  ۱۸۷۰نبردها در دوم سپتامبر 

  ۲به اسارت در آوردند.

ی پاریس رســیدند. وزارت های جلودارِ ارتش آلمان به حومهســپتامبر واحد ۱۷در 

ستمدار کهنهAdolphe Thiersیر )خارجه از آدولف تی سیا ستیِ (،  ستِ را کار و د

ــه و نماینده ــتان و دیگر قدرتی مجمع قانونفرانس ــت که با انگلس های گذاری خواس

سه جلب کند،اروپایی تماس بگیرد و حمایت آن طرف ماندند. ها بیا آنام 3ها را از فران

ــتان ترتیب مالقات تی ــرایط با این حال، انگلس ــمارک ش ــمارک را داد. بیس یر با بیس

ســختی را خواســتار شــد، ازجمله الحاق بخشــی از ســرزمینِ فرانســه به آلمان و نیز 

ی محاصــره را تنگ و پرداخت غرامت ســنگین. با رد این پیشــنهاد، بیســمارک حلقه

 ۴تر کرد.تنگ

 هاها و درگیریی دشمن: سازماندهیاصرهدر مح

ی خبر دســتگیری امپراتور و شــکســت مفتضــحانه ۱۸۷۰در روز چهارم ســپتامبر 

هزار نفر به طرف  3۰ارتش فرانســه در شــهر پیچید. حوالی عصــر جمعیتی نزدیک به 

                                                      
۱ Manifesto Against War Issued by Paris Section of the International, (July 1870), in 

Eugene Schulkind… p. 65. 

۲ Olivier Pissagaray, … p. 14 

3 Olivier Lissagaray, … p.18 

۴ Alistair Horne… 



 سعید رهنما 506 

مقر رسمی امپراتور به راه افتادند و خواستار سقوط امپراتوری شدند. ظرف چند ساعت 

ـــرایط خواه مجمع قانوندگان جمهورینماین گذاری با هدفِ تحت کنترل قرار دادن ش

العاده انفجاری در پایتخت و چند شهر دیگر فرانسه، اعالم جمهوری کرده و دولت فوق

شکیل دادند. جمهوری ساعت قبل از پاریس جدیدی را ت ِسی چند  خواهان لیون و مار

ــی اعالم جمهوری کرده بودند. )در لیون میخائ ــت معروف روس ــیس یل باکونین آنارش

شخصاً در عملیات شرکت داشت.( مورخان اشاره دارند که پذیرش سریع جمهوری از 

مجلس پایینی  --)کر لِژیسـالتیو گذاریخواه مجمع قانونسـوی اپوزیسـیون جمهوری

ـــد(،دوران امپراتوری دوم که با حق رأی همگانی مردان انتخاب می های با تردید ش

دنبال ها از اتفاقی بود که چند هفته قبل در ماه اوت بهمراه بود، و ترس آنفراوان ه

داده بود؛ طرفداران اوگوســت بالنکی به امیدِ برقراریِ  ویهای ارتش راولین شــکســت

ــت  ــکس ــت به قیام زده بودند. هر چند که این حرکت با ش یک جمهوری انقالبی دس

ویژه رو را به وحشت انداخته بود، بهمیانهخواهانِ باری مواجه شده بود، جمهوریفاجعه

که خاطراتِ دوران انقالب کبیر، کمونِ اول پاریس، بیش از پیش در اذهان مردم  زنده 

ــه می ــوم به فرانس ــیاری از تبعیدیان دوران ناپلئون س ــقوط امپراتوری بس ــد. با س ش

ســیاســی  ســال از تبعید ۱۹جمله بود ویکتور هوگو که بعد از گشــتند. از آنبازمی

ـــت.بازمی ـــتقبال کردند و  گش ـــتگاه قطار با هیجان از او اس جمعیت عظیمی در ایس

۱خواندند.های او را میجمعی شعردسته
  

 دفاع ملیدولت 

فاور )  ندهJules Favreژول  مای ندگان جمهوری دوم، ن ما باز پاریس، و (، از  ی 

ـــیونِ جمهوری قانون خواهرهبر اپوزیس گادر مجمع  تا )گذاری و لئون   Leonمب

Gambettaخواه، خواستارِ گذار پارلمانی به جمهوری ( از دیگر رهبران مهم جمهوری

سپتامبر سبب شد که عجوالنه دولت موقتی را متشکل از نمایندگان  ۴حوادث  بودند.

گر خارجی، با هدف بیرون راندن قوای اِشـــغال« دولت دفاع ملی»پاریس تحت عنوان 

خواه بودند تمامی لیبرال و یا مشــروطهخواه بهندگانِ جمهوریبه وجود آورند. این نمای

                                                      
۱ Rupert Christiansen, … p.167. 
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ها ایجاد . هدف آنخواهان سوسیالیست و رادیکال نداشتندای با جمهوریو هیچ رابطه

ـــت و چپ بود، ازاین ناتِ راس ـــو )تعادلی بین جریا  Julesرو ژنرال لوئی ژول تروش

Trochu) مدافع پایتخت، اعم از ارتش و ی کل نیروهای یفرماندارِ پاریس و فرمانده

ــت ــبی اورلئانیس ــت دولتِ موقت انتخاب کردند تا حمایت نس ها گارد ملی  را به ریاس

سلطنت شروطهی نگار مترقی را خواه  را جلب کنند، و همزمان نیز یک روزنامهطلبان م

که چند روز قبل از زندان آزاد شـــده بود وارد دولت کردند، به آن امید که چپ هم از 

ــی چون  ۱دولت موقت حمایت کند. ــناس ــرش اما این برای چپ رادیکال که رهبرانِ س

(، Gustave Flourens(، گوستاو فلورانس )Auguste Blanquiاگوست بالنکی )

ــارل دو لِکلوز ) ــت، نمیCharles Delescluzeش ــت جذابیت چندانی ( داش توانس

 داشته باشد. 

تاریخی و روزهایبا این حال، در آن لحظه ـــره، گروه ی  های مختلف اولِ محاص

طلب به درجات مختلف تحت تأثیر احساسات ملی قرار گرفته خواه و سلطنتجمهوری

سات وطن سا ستی به حدی بود که برای نمونه در واکنش به مقالهبودند. اح ی ی یکدو

ـــیی پرخواننده از رهبران با نفوذِ چپ در روزنامه در مورد اختالفات طبقاتی،  یِزمارس

ــدیدی در محلها ــات ش ــار روزنامه هم عتراض های کارگری بر علیه آن بروز کرد و انتش

با جمهوری  ۲قطع شــــد. تاریخی  یک و هم  یدئولوژ که هم از نظر ا چپ  هانِ  خوا

ـــتند، از جمهوریجمهوری فاوت داش مانی ت پارل هانِ  هانی که در طول دوران خوا خوا

ـــلطنت ها از طرح بان بودند، و از ترس آنطلامپراتوریِ دوم مدام در حال ائتالف با س

کردند، هیچ دل خوشی نداشتند. با این حال خواهانه پرهیز میعدالت هرگونه سیاست

 ها در لحظات اولِ محاصره حمایت مشروطی از دولتِ دفاع ملی نشان دادند. اکثر آن

 گارد ملی

ـــل در بود. گارد ملی ا« گارد ملی»از تحوالت عمده، تغییر تدریجیِ ترکیب  ز اص

دوران انقالب کبیر برای حفظ اقتدار مجلس ملی به وجود آمده بود، اما در طول این 

                                                      
۱ David. A. Shafer, … pp. 29-31. 

۲ Stewart Edwards… p. 65, in David Shafer, … p.32. 
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سی، نقش و ترکیب آن متغیر بود، و با توجه  ۸۱ سیا سته به تغییرات در قدرت  سال ب

 ۱۸۷۰به قدرت بورژوازی، وابسته به آن طبقه و تحت نفوذ آن قرار داشت. در تابستان 

سوم نیز  شکل از محلهگ 6۰ناپلئون  شکیل ردان گارد ملی، تماماً مت شین ت های بورژوان

لت دفاع ملی نیز  ـــقوط امپراتوری، دو گردان جدید از همین  6۰داده بود. پس از س

ــخت ــیج کرده بود. با س ــره، بهنواحی را بس ــرایطِ محاص ــدن ش های ناچار گردانتر ش

صناف جدیدی در محله بود، به وجود آمدند های مختلف که عمدتاً محالت کارگری و ا

هزار نفر رسید. پذیرفته شدن اصناف  36۰گردان با نزدیک به  ۲۵۴ها به که تعداد آن

معنای مسلح شدن این طبقات بود. در طول دوران ها بههای محلهو کارگران به گردان

مامی این گردان ـــره، ت با تغییر محاص ما  ها کمابیش متحد دولت دفاع ملی بودند، ا

 گر آلمان، اوضاع رو به تغییر گذاشت.روع سازشِ دولت با ارتش اشغالاوضاع، و ش

یه ناح یک از  عد از اعالم جمهوری، برای هر  له ب ـــ فاص فاع ملی بال لت د ها دو

سمان ست)اَروندی شهردار جمهوریگانهها(ی بی صوب کرد. ی پاریس یک  هم خواه من

تفاوت از سوی جریانات و های سیاسی م«کلوب»ی دورانِ انقالب کبیر، زمان به شیوه

ناحیهگروه های های مختلف برای دفاع و حفاظت از محلههای اجتماعی مختلف در 

های ســیاســی ســنتی تشــکیالتی بود که از زمان «کلوبی» شــدند.پایتخت ایجاد می

ست سیا سیار مهمی در  شت و نقش ب شور ایفا میانقالب کبیر وجود دا . کردندهای ک

 ها بود.  ه آن در انقالب کبیر کلوب ژاکوبنترین نمونازجمله مهم

ـــت نهدر هریک از نواحی بیس پاریس گا به وجود آمد. « های مراقبتکمیته»ی 

شــده، منظور هماهنگ کردن مقاومت مردمی و دفاع از کشــور و جمهوریِ تازه اعالمبه

 تشــکیل« خواه بیســت ناحیهی مرکزی جمهوریکمیته»از میان نمایندگان هر ناحیه 

ست ناحیه»شد، که بعداً نام خود را به  ی این کمیته ۱تغییر داد.« هیئت نمایندگی بی

سوی بین ضای بخش فران شکل از فعاالن جریانات مختلف، ازجمله اع لل الممرکزی مت

ـــت. که دیوید اما چنان ۲اول بود، و در ابتدا با عملیات دولت دفاع ملی هماهنگی داش

داد و در واقع این های خود را گسترش میکزی خواستی مرِشیفِر اشاره دارد، کمیته

                                                      
۱ Eugene Schulkind, … p. 89. 

۲ Martin Philip Johnson… p.22, in David Shafer, … p.35. 
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ــته میی خودمختارانههایی بود که در جهت ادارهاولین قدم ــهر برداش ــد. ی امور ش ش

ست)این کمیته شکیلگانه با کمیتهی مرکزی نواحی بی  ی مرکزیِ گارد ملی که بعداً ت

 شد اشتباه نشود.(

ست، قوای آلمان با ردِ خ۱۸۷۰سپتامبر  ۱۹در  شهرکوا سه، تمامِ  ها و های فران

های ارتباطی را با سایر نقاط فرانسه قطع کرد. دهات اطراف پاریس را اِشغال و تمام راه

ی ی مرکزکمیته یهای آلمان، رابطهشایعات مربوط به امکان تسلیم شدن به خواست

ساخت. کمیتههای پاریس را با دولت موقت بهناحیه ی شعبهی مرکزی با شدت تیره 

ـــویِ بین الملل که خود را تنها مدافع الملل اول در ارتباط بود، هرچند که بینفرانس

ی ی مرکزی حفظ کند. کمیتهکرد فاصــله را با کمیتهدانســت، ســعی میکارگران می

سازش دولت، تظاهراتی در مقابل  ۱۹مرکزی در همان  سپتامبر در اعتراض به امکان 

شــکسـت »خود را دایر بر ضــرورت « مانیفســت»عداً نیز شــهرداری به راه انداخت، و ب

ــمن ــدن لحن کمیته« انقالبی دش ــار داد. تند ش  هایی مرکزی در مقابل گرایشانتش

ــازش کار، باز حال و هوای دوران انقالب رو و محافظهخواهانِ میانهی جمهوریکارانهس

سپییای که کلوب ژاکوبنویژه دورهکبیر به را « ترور»ی ر، دورههای چپ به رهبری روب

 کرد.های هم چپ و هم راست زنده میبرقرار کردند، در خاطره

 الملل و مارکسی بینواکنش اولیه

به فت اوضـــاع را  ـــر که از دور پیش قت پیمارکس  کرد و از طریق گیری مید

ها اشــاره خواهد شــد، مرتب آخرین اطالعات را دریافت اش که در زیر به آننزدیکان

ی گزارش پیشـــرفت اوضـــاع شـــد. در دومین الملل مأمور تهیهز طرف بینکرد، امی

شورای مرکزی بینخطابه سرنگونی امپراتوری دوم در ماه ی  الملل که چند روز بعد از 

شد، به کارگران هشدار داده بود که طبقه شرایط سپتامبر نوشته  سه در  ی کارگر فران

سختی قرار دارد، و  سیار  ضر، زمانی که هر تالشی برعلیه د»ب ولت جدید در بحران حا

شت دروازه شمن پ ست.د ست، یک نابِخردیِ نومیدانه ا ضافه « های پاریس ا خطابه ا

سه باید وظایف خود را به»کرد که می شهروند انجام دهند؛ اما هم کارگران فران عنوان 

که  یکمون اول  را در سر داشته باشند، آن طور ۱۷۹۲ملیِ  خاطرات فریبِزمان نباید 
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ـــوی فریبِ  ـــاره به حمایت خاطراتِ دهقانانِ فرانس اولین امپراتوری را خوردند. یاش

ـــوم در برقراریِ امپراتوری دوم در  ناپلئون س نان از  قا نار از  ۱۸۵۲ده اســـت.  برک

های دهقانان فرانســه بعد از ی برخوردِ کارگران و مبارزان پاریس با ســیاســتمقایســه

ــافه می۱۸۴۸انقالب  ــته ها یکارگران  آن»ند، ک، خطابه اض نباید به دنبال تکرار گذش
ای هامکاناتِ آزادیو مصــمم  آرامها . بگذارید که آنباشــند، بلکه باید آینده را بســازند

سازماندهی طبقهجمهوری  سودِ  سرنوشتِ جمهوری به را به  ی خود، بهبود بخشند.... 

ست.آن خِرَدِتوان و  سته ا ست که بعد از ها از )تمام تأکید ۱«ها واب ضح ا ست.( وا من ا

ی های آن، این برخورد اولیهها و سرکوبی عملکرد دولت دفاع ملی و سازشمشاهده

ـــه هفته بعد از قیام ۱۸۷۱آوریل  ۸مارکس چندان دوام نیاورد. )در  مارس،  ۱۸، س

الملل مبنی بر همبســـتگی و حمایت از مردم پاریس را منتشــر ی بینمارکس خطابه

 کرد.(

رات نهایی با آلمان در ورســـای که در اِشـــغال بیســـمارک بود انجام گرفت. مذاک

ی عبور از خط محاصره را بدهند تا به یر اجازهبیسمارک به ارتش دستور داد که به تی

ورســای بیاید. بیســمارک عالوه بر آلزاس و لورن، از فرانســه نفه میلیارد فرانک غرامت 

ست. تی شرط آن که میزان یر با واگذاری آلزاس و بخخوا شی از لورن موافقت کرد به 

با  یر که در اصـلغرامت به پنج میلیارد فرانک تقلیل یابد. مورخان اشـاره دارند که تی

ت شود و سخاعالن جنگ ناپلئون سوم مخالف بود، به هنگام توافق حالش دگرگون می

 دهد!داری میکند، طوری که بیسمارک به او دلگریه می

ی محاصره، انتخابات ی ادامههای مردم بود، به بهانهد رشد نارضایتیدولت که شاه

ی مرکزی ضــمن اعتراض شــهر پاریس و انتخابات ملی را به تعویق انداخت. اما کمیته

شدن کمیته شت دولت از نزدیک  شهر را انجام داد. وح صمیم، انتخابات   هایبه این ت

ـــتور داد که گارد ملی حق مداخله های گارد ملی بود، و ازاینها به گردانناحیه رو دس

ـــت را ندارد و تنها باید به امور دفاعی بپردازد. فردای آن روز  ـــیاس نفر از  ۱۴۰در س

                                                      
۱ Karl Marx, (1977), “Second Address of the General Council of the International 

Working Men’s Association on the Franco-Prussian War”, in K. Marx and F. Engels, 

Selected Works, Vol 2, …, p. 200. 

  .۷۱-۷۰نشر مرکز، صص ، ۱۸۷۱جنگ داخلی در فرانسه ی فارسی، باقر پرهام، ترجمه
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های کارگری و اصناف در حمایت از انتخابات شهر دست فرماندهان گارد ملی از ناحیه

 ۵۰ا تنها حدود پیمایی زدند. در پنجم نوامبر انتخابات شورای شهر برگزار شد، امبه راه

 کنندگان در آن شرکت کردند.درصد انتخاب

 های مقاومت، کمبودها و سختیادامه
ست ناحیهبا ادامه سنگی، نمایندگان بی سترش فقر و گر صره و گ س ی پاریی محا

سرخاعالمیه» شر کردند که بر بی« ی  سخ را منت شت. پا کفایتی دولت موقت تأکید دا

ها دو ماه بعد در کنندگان اعالمیه بود )بسیاری از آنمضانفر از ا ۱۴۰دولت دستگیری 

ـــرکوب خونین مبارزین گارد ملی بود.  ـــدند(، و نیز تدارک دیدن س کمون انتخاب ش

ــقوط بیانیه خطاب به مردم پاریس می ــد آیا این دولت که زمام امور را یپس از س پرس

سخ منف ست گرفته، به وظایف خود عمل کرده؟ پا ست. میامپراتوری  به د م خوانیی ا

ـــرههزار جنگنده ۵۰۰ما  ـــی، و دولت به ۲۰۰ی ایم در محاص جای تدارک هزار پروس

ضافه می ست. ا شمن ا سلحه و مهمات به فکر مذاکره با د شود که مردم پاریس هرگز ا

ی نفر از رهبران شــعبه ۱۵ی دســتگیری و محاکمه ۱پذیرند.این خفت و شــرم را نمی

الل آن از طرف دولت فرانســـه، این بخش از تشـــکیالت را به الملل، و انحپاریس بین

 ها بعداً در کمون نقش فعالی یافتند.مخفی در آورد، و تعدادی از آنشکل نیمه

 ها و کبوتران قاصدبالن

ــیبه خاطر قطع رابطه ــه، پاریس ات ها به ابتکاری کامل پاریس با دیگر نقاط فرانس

استفاده از بالن و از کبوتران قاصد بود. چندین ها ترین آنمختلفی دست زدند که مهم

ســازی به راه افتاد و از طریق آن مکاتبات مهم تشــکیالتی و خانوادگی ی بالنکارخانه

ـــورت می فت. پیص قاش همگر بایی این یر لویی دو شـــاوان، ن به زی ـــرِ کمون  عص

نوعی جالب آن که در آن موقع فرانســویان  ۲های ســخت را به تصــویر کشــید.واقعیت

                                                      
۱ The “Red Poster”, Delegation of the Twenty Arrondissement, (January 6, 1971), in 

Eugene Schulkind… pp.85-86. 

۲ John Milner, … p. 84, 96. 
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سناد و نامه شتند که ا ستگاه میکروفیلم در اختیار دا ها رکرد تا کبوتها را کوچک مید

ها را در هر پرواز با خود حمل کنند. در آن لحظات ســـخت بتوانند تعداد زیادی از آن

ـــره و توپ ـــیمحاص ها را داد و آنها روحیه میباران، خروج و ورودِ کبوتران به پاریس

ستند. با گذشت ماهکرد کامیدوار می ستان، پرواز ه تنها نی سیدن زم صره و ر ها از محا

ی سپرد. مسئلهشد، و امید جای خود را به یأس و نومیدی میتر میکبوتران کم و کم

ــدیدتر مهم دیگر، کمبود آذوقه بود که عمدتاً در ناحیه ــناف ش ــین و اص های کارگرنش

شروع درگیریمی شنهاد جیرشد. بالنکی در  ضروری را داده بود که هها پی بندی اقالم 

 یافت.فقر گسترش می تدریج گرسنگی وبه آن توجه نشد. به
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 ی دفرسی پاریس، اثر پی یِر دو شاوان، موزه۱۸۷۱، «کبوتر قاصد»، و «بالن»

 

بســـیاری از ثروتمندان پاریس شـــهر را ترک کرده بودند، و  شـــروع محاصـــره اب

ـــهر مانده ـــتند، هرچند که  بورژواهایی که در ش بودند، کماکان امکانات خوبی داش

 گرفت.ها را نیز تاحدی میها دامن آنکمبود
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 بندی غذاگرسنگی و جیره

بندی کرد. گوشــت هم درآمد، گندم را جیرهدولت از ترس شــورش خانوارهای کم

ی هاشد. شهرداریها میبندی شد، اما چون بر آن کنترلی نبود نصیب ثروتمندترجیره

سوپ و غذاهای دیگر کردند. آن شروع به توزیع  شین هم  صرف آن مناطق فقیرن چه م

ای داشــت، شــراب بود که حتی با شــکم گرســنه ســابقهدر دوران محاصــره رشــد بی

ی دولت، شـــهر تا کرد. با محاســـبهها را جبران میدر آمدتاحدودی کمبود کالری کم

ـــره بیش از ۸۰حدود  ما محاص ـــت، ا بهآن طول می روز آذوقه داش ـــید.  زودی کش

ها گوشت اسب و پس از مدتی گوشت گربه و سگ، و در اواخر محاصره حتی رستوران

س سف صحرایی را با  شت موش  صورت غذاهای خود گو سوی در  صوص فران های مخ

صره، دو  ۱۰۰شود که از حدود گنجانده بودند. تخمین زده می سب در آغاز محا هزار ا

ــوم آن ــامبر، باغ وحش پاریس اعالم کرد که ها ذبح و خورده س ــدند. در حوالی دس ش

ندارد، چرا که آن نات را  ـــنگی رنج میدیگر امکان نگهداری حیوا برند. ها نیز از گرس

های ها را به رسـتورانهای آنرو بسـیاری از حیوانات وحشـی را کشـتند و الشـهازاین

 های ثروتمند فروختند. محله

درپی در شهر های پیها بود، و باراناز سردترین سال در زمستانی که از بدِ حادثه

سیاری برای  شد. ب ضافه  سائل دیگر ا سوخت نیز به م شکل  سیالب راه انداخته بود، م

گه ـــتن منزل، درختان و نردهگرم ن پارکداش ند. مرگها را میهای چوبی  ند ومیر ک

درآمد برای تأمین آذوقه های فقیر و کمکرد. خانوادهداد میخوردگان بینوزادان و سال

ها را دولت ایجاد کرده های رهنی که بخشی از آناجناس و وسایل خود را در مؤسسه

سات تا پایان جنگ حق بود، گرو می س شتند. دولت قانونی گذرانده بود که این مؤ گذا

 فروش اجناس مردم را ندارند.

ساختند. م میها، کارگران پاریس در شرایط سخت محاصره جوک هی اینبا همه

شــان در کند مربوط به زن و شــوهر بورژوایی که با ســگمورخی به جوکی اشــاره می

کشــند و پاریس مانده بودند. با تمام شــدن آذوقه و فشــار گرســنگی، ســگ را می
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شان تمام میمی ستخوانخورند. وقتی خوردن د کنمانده نگاه میهای باقیشود، زن به ا

 ۱داشت!سگ عزیزشان زنده بود، چه غذای خوبی می گوید، آه اگرو با افسوس می

ـــرف خود در آوردند و دولت  ـــتری را به تص در این میان قوای آلمان مناطق بیش

بس با یر مجدداً برای آتشکرد. آدولف تیی ســـازش میموقت فرانســـه خود را آماده

ا کنند که در این مقطع، اعتراضـــات تنهبیســـمارک مالقات کرد. مورخان اشـــاره می

ــار و های گارد ملی محالت آنی کارگر و گردانمحدود به طبقه ــایر اقش ها نبود، و س

های دولت ســخت عصــبانی های گارد ملیِ بورژوا نیز از ســازشطبقات ازجمله گردان

ـــورِ فزاینده ـــحنه، این گردانی جمهوریبودند. اما با حض ها به خواهان انقالبی در ص

 ی انتخابات سراسری و عفو عمومی داد.عدهحمایت ازدولت برخاستند. دولت و

 خواهان انقالبیجمهوری

سازشجمهوری شفته بودند. دولت خواهان انقالبی از  سخت برآ کاری دولت موقت 

کفایتی و ناتوانی خود را نشــان داده تنها در دفاع از کشــور بیموقت در اذهان مردم نه

ــنگ ــکلِ گرس ــوخت نمایش بود، بلکه ناالیقی خود را در تعدیلِ مش ی و فقر و توزیع س

 داده بود.

 اکتبر 31شورش 

شار مقاله شورشانت شارل دو لِکلوز در روزنامه علیه دولت،  هایی را در ی تندی از 

ستاو فلوران سرخجمهوری»گذاران ، از پایهسنقاط مختلف دامن زد. گو که از « خواهی 

اکتبر شورش  3۱شده بود، در  تیراندازانی تکتبعید به پاریس بازگشته بود، و فرمانده

دیگری ایجاد کرد. دولت موقت او را دســـتگیر کرد، اما موفق به فرار شـــد. اگوســـت 

سی  ۱۸۷۰هایی که در بالنکی برکنار از قیام سیا سقوط امپراتوری کلوب  به پا کرد، با 

ــت  3۱خود را به وجود آورد، و در  ــهر پاریس را به دس اکتبر برای  لحظاتی کنترل ش

  گرفت.

ـــی از دولت وعده با اعتراض بخش حاً لغو کرد، و زمانی که  ی عفو عمومی را تلوی

ها دســت داشــتند، نمایندگان مواجه شــد، اعالم کرد که تنها کســانی که در شــورش
                                                      
۱ Rupert Christiansen… p. 233 
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محاکمه خواهند شد. ضمناً برای حفظ ظاهر و کسب حمایت مردم، در مورد این سؤال 

سیار باالی ، همهکه آیا به دولت و ارتش اعتماد دارند یا نه پرسی برگزار کرد و با رأی ب

ی دهندگان مورد تأیید قرار گرفت. اما از ترس نفوذ چپ در پاریس، دولت اجازهرأی

برگزاری انتخابات شـهرداری )کمون( پاریس را نداد و به جای آن انتخابات شـهردارانِ 

ـــت و در چندین  وت بوداین انتخابات اما متفا ی پاریس را اعالم کرد.گانهنواحیِ بیس

شده در ناحیه شهرداران انتخاب  شد، چرا که  خاطر های کارگری بهنوبت لغو و تکرار 

  های قبلی در زندان بودند!شرکت در شورش

شعبهبحث سوی بینها در  سهی فران صورتجل مانده های باقیالملل باال گرفته بود. 

ــان می ــا بر این باور بودند کهدهد که پارهنش ــت قاطعانهالملل میبین ای اعض تر بایس

شتند که کارگران می صور را دا ستند از همان اول قدرت را به حرکت کند و این ت توان

سه ست گیرند. مثالً در جل الملل درک بین»شود که می ، طرح۱۸۷۱ی ژانویه ۱۹ی د

ســپتامبر یروزی که خبر  ۴بایســت در درســتی از نقش خود نداشــت. کارگران می

ــتگیری ــت گیرند...  دس ــیده بود  قدرت را به دس ــوم و ارتش به پاریس رس ناپلئون س

واضــح بود که این تصــورات توهمی  ۱«الملل از قدرت واقعی خود بی خبر اســت...بین

ســـپتامبر در موقعیتی نبودند که بتوانند قدرت را کســـب  ۴بیش نبود و کارگران در 

ستکنند، و همان شدار در همان مقطع به آن طور که در باال آمد، مارکس هم در ها ه

 هد شد.(اهای دیگر مارکس اشاره خوداد. )در ادامه به برخورد

صه صره و کرد، ادامهای گیر افتاده بود که احساس میدولت موقت در مخم ی محا

سوی دیگر تنها  شرایط انقالبی و قیام را فراهم کند. از  ست  ضاع ممکن ا شدن او بدتر 

های بیسمارک بود که آن نیز خشم ه، تسلیم شدن به خواستراه پایان دادن به محاصر

یامِ مردم را بر می خت. ازاینو ق یهانگی گارد ملی  ۱۸۷۱ی رو در ژانو فاده از  ـــت با اس

گرفتنِ ورســای که مقر ای را به یکی از مناطق تحت کنترل آلمان به امید بازپسحمله

شده بود، تدارک دید. دلیل  شانسهیچاین نبرد که بهسر فرماندهی قوای آلمان   وجه 

ساب می شی به ح شت و نوعی خودک ست. یکی از مورخان، پیروزی ندا شن نی آمد، رو

                                                      
۱ “Excerpts from Minutes of the Meeting of the Federal Council of Paris section of 

the International”, in Eugene Schulkind, … PP. 94-5. 



 سعید رهنما 518 

ه آوردند کهای سرخِ گارد ملی مدام فشار میگوید که گردانانسن، مییروپرت کریست

ـــود و دولت را به بیبه آن ـــره داده ش کفایتی محکوم ها امکان حمله به خطِ محاص

ـــؤال میکردند. امی کند که آیا این طرحی بود که با هفل دادنِ این بخش از گارد و س

ـــدمه بزند؟ها را ببندد و به آناول جبهه زبان آنملیِ رادیکال به خط  مورخ  ۱ها ص

ستیوارد اِدواردز، می سد که خط اول حمله برعهدهدیگری، ا های بورژوایی ی گرداننوی

ضحانه ۲بود. شکل مفت شاین حمله به  سربازانی که زنده مانده بودند ای  کست خورد و 

  عقب نشینی کردند. ژنرال تروشو که آبرویی برایش نمانده بود استعفا داد.

 

 ژانویه و سرکوبِ چپ 22شورشِ 

نفر از افراد گارد ملی ســرخ به طرف زندانی که  3۰۰پس از این شــکســت، حدود 

پیمایی کرده و او را بود، راه های اکتبر در آن زندانیگوســتاو فلورانس از زمان شــورش

کار بالنکیســـت به ابت یت بزرگی  ند. فردای آن روز نیز جمع بل آزاد کرد قا ها در م

سازش ستار های تیشهرداری اجتماع کرده، برعلیه  ست به تظاهرات زدند و خوا یر د

شدند. شودند و نیروهای حکومت به سرنگونی دولت موقت  حدود سوی مردم آتش گ

ژانویه به تحریک خود  ۲۲ای مورخان معتقدند که شورش پاره 3دند.نفر کشته ش سی

دولت اتفاق افتاد، و دولت قصد داشت با این کار با یک تیر دو نشان بزند؛ از یک طرف 

ای برای سرکوب چپ داشته باشد، و از سوی دیگر توافق صلح با آلمان را تسریع بهانه

ها را های آنخواهان چپ و کلوبجمهوری بعد از این روز بود که دولت حمله به ۴کند.

عمد یا غیر عمد  ۵روزنامه را توقیف کرد. ۱۷تشــدید کرد، تعداد بیشــتری را زندانی و 

سمارک از آن به بودن این در گیری خونینِ جمهوری سه، امری بود که بی خواهان فران

                                                      
۱ Rupert Christiansen, …. P.258. 

۲ Steward Edwards, … p. 113. 

3 Olivier Lissagaray, … , and, John Hicks and Robert Tucker, … p.xvii. 

۴ David A. Shafer, … pp. 53-4 

۵ John Hicks and Robert Tucker, … p. xvii 
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ست خور شک سویِ خود را که هم در جنگ  ستفاده کرده، و طرفِ فران ده و نفع خود ا

 هم دچار اختالفات داخلی شده بود، وادار به مذاکره کند. 

ـــمارک که در جریان همین جنگ زمینه ی وحدت آلمان را فراهم آورده بود، بیس

ــاس قدرت میآن ــور جمع بزرگی از چنان احس ــه، در حض کرد که برای تحقیر فرانس

شراف آلمانی، تاج شاه پروس را بها امپراتور آلمانِ متحد و  عنوانگذاریِ ویلهلم اول، پاد

 ی کاخ ورسای برگزار کرد.قیصرِ رایشِ دومِ، در خاک فرانسه، در تاالر آیینه

 

 خواهانهای داخلی جمهوریتشدیدِ درگیری

ــرایط آتشفاور برای مذاکره ــای رفت، اما ش ــمارک به ورس بس از ی نهایی با بیس

از خواســتِ خلع ســالح ارتش و یر مذاکره کرده بود تغییری نکرد. برکنار چه که تیآن

ــه باید می ــارت، فرانس ی پیروزی خود را در پذیرفت که ارتش آلمان رژهپرداخت خس

بان یا هد. در خ جام د پاریس ان یه آتش ۲۸های  یان ژانو بس اعالم شـــد. حتی در م

ـــمیم جمهوری تا تص گامب تاد. ازجمله  لتِ موقت نیز اختالف اف هانِ لیبرال در دو خوا

ستعفا دهد، اما از ترس آن که جمهوریگرفت از دولت  ست از این ا سیالی سو خواهان 

ها در بس را پذیرفت. تشدید درگیریاختالف بهره برند، از این کار منصرف شد و آتش

خواهان ی ایدئولوژیک و سیاسی بین جمهوریخواهان و افزایش فاصلهطیف جمهوری

ـــتکار و میانهمحافظه ـــت رو که راس ـــدنتر میو راس خواهانِ چپ و د، و جمهوریش

داد که صــرف اعالم شــدند، بار دیگر نشــان میســوســیالیســت که چپ و چپ تر می

 کند.جمهوری لزوماً مسئله را حل نمی

 

 انتخابات مجلس ملی

بس، فرانسه اجازه یافته بود که انتخابات مجمع ملی ی آتشنامهدر بخشی از توافق

ــویب معاهدهگذاری )بعداً مجلس ملی( را برقانون ــلح برگزار کند. با اعالم ای تص ی ص

 هایها مقاومتی پاریس پس از ماهبس عمالً جنگ به پایان رسیده بود و محاصرهآتش

ــیقهرمانانه ــه بود. ی پاریس ــد، اما قوای آلمان هنوز در خاک فرانس ها عمالً برچیده ش

شد، و آن را ظرف ده روزپس  ست به کار انتخابات  سری دولت عجوالنه د سرا از اعالم 
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سی برای فوریه برگزار کرد. هدف از انتخابات کسب برگزاری نوعی همه  ۸در تاریخ  پر

هزار سرباز فرانسوی که یا اسیر  ۵۰۰بس بود. حدود تأیید عملکرد دولت و تأیید آتش

شتند. آلمان شرکت ندا سویس فرار کرده بودند، در انتخابات  ها بودند و یا به بلژیک و 

ــه نیز در انتخابات آن نواحی مداخله میارتش آل ــیاری نقاط فرانس کرد. در مانِ در بس

ــده نیز، تبلیغات به نفع طرفدارانِ آتش  خواهانای جمهوریبس بود. پارهمناطق آزادش

ـــانی بودند که در دوران میانه ـــتار محروم کردن کس رو مجلس ازجمله گامبتا خواس

 ه جایی نرسید. امپراتوری دوم نقش سیاسی داشتند، اما ب

طلبان )عمدتًا کرســـی را ســـلطنت ۴۰۰کرســـی مجلس،  6۷۵انگیز آن که از غم

شروطه شغال کردند. نظیر همان اتفاقی که در م روی داده بود، دهقانان  ۱۸۴۸خواه( اِ

شتند، آرای محافظه سر فرانسه که هر گز دل خوشی از پاریس ندا ی خود را کارانهسرا

، که ی متوسط پاریسهای پایینی طبقه. اکثر کارگران و الیهها ریخته بودندبه صندوق

کردند که آن همه در دوران طوالنی محاصره رنج برده و مقاومت کرده بودند، حس می

 ها خیانت کرده است. راحتی به آندولت موقت به

شرکت کردند. اعالمیهجمهوری ست نیز در انتخابات  سیالی سو ی خواهان چپ و 

از « برای مجلس ملی 'ســوســیالیســت انقالبی'کاندیدای  ۴3انتخاب »مشــترکی برای 

 های کارگری، و هیئتالملل(، فدراسیون اتحادیهالمللی کارگران )بینطرف انجمن بین

سته ۱۸۷۱ی فوریه  ۸ی پاریس، در نمایندگی بیست ناحیه شار یافت. خوا  ۴3های انت

شامل موارد زیربود:  شرایطی موجودیت جمهوری الف: تح»کاندیدا در اعالمیه  ت هیچ 

ــرنگونیِ  ــی برای کارگران؛ پ: س ــیاس ــرورت قدرت س ــؤال رود؛ ب: ض نباید به زیر س

ستقرار جمهوری صنعتی؛ ت: ا سم  شی دولتی و فئودالی سی از الیگار سیا ای که آزادی 

لت اجتماعی  عدا که از آن –طریق  کارگران، همانطور  به  ید  گذاری ابزار تول جمله وا

یباز اشاره  ۱«زمین را بین دهقانان تقسیم کرد، تضمین کند. ۱۷۹۲  در جمهوری یاول

ـــاره به کمون اول پاریس که ژاکوبن ـــه اش های چپ در مقابل دولت مرکزی فرانس

 های رادیکالی را در پیش گرفتند. سیاست

                                                      
۱ “Wall Poster for Election of 43 ‘Revolutionary Socialist’ Candidates to the National 

Assembly”, February 8th 1871), in Eugene Schulkind, …pp.87-88. 
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 یِربه قدرت رسیدنِ تی

رو نیز وارد مجلس شـــدند. رقابت اصـــلی برای رهبری بین خواهان میانهجمهوری

ما آدولف تی ـــتری آورد، ا با آن که گامبتا در پاریس رأی بیش یر و لئون گامبتا بود. 

را  ی صلحیر در مناطق دیگر بیشتر بود. مجلس با اکثریت آرا معاهدهمجموعه آرای تی

شی از لورن با جمعیتی حدود یک و نیم  ست رفتن آلزاس و بخ صویب کرد، که از د ت

ـــی از آن بود. پاره ـــتعفا امیلیون، بخش ی نمایندگان مجلس ازجمله ویکتور هوگو اس

  دادند.

یه قل کرد، و تیمجلس کل به مجلس ملی منت فاع ملی را  لت د تدارِ دو یر را ی اق

 ایمداران حرفهترین ســـیاســـتیر از کارکشـــتهبرگزید. یتی« رئیس دولت»عنوان به

سه بود. او از مهره صلی انقالب ژوییهفران ها سلطنت بوربون بود که به ۱۸3۰ی های ا

ـــتپایان داد، و بعد از آن ـــیاس بود. چندبار  ۱۸۴۸مداران مهم دوره انقالب هم از س

ست سوم بهنخ سیدن ناپلئون  شده بود، و هم در به قدرت ر جمهور عنوان رئیسوزیر 

ــده بود.  )این  ــتاده ش ــت، و هم با امپراتوری او مقابله کرده و به تبعید فرس نقش داش

 نام گرفت.(« مجلس ملی»بعداً با استقرار مجلس سنا، رسما  مجلس نمایندگان

 

 شود ی دشمن میجنگ داخلی جانشینِ محاصره 

سی بین پاریس و بقیه سا شان داد. در خود پاریس انتخابات تفاوت ا سه را ن ی فران

هم تغییر و تحوالت زیادی روی داد و اکثر کســـانی که پس از پایان محاصـــره امکان 

شدن از پ شار بورژوازی و الیهخارج  شتند، و عمدتاً از اق  یهای باالیی طبقهاریس را دا

ـــهر را ترک کرده بودند، ازجمله حدود  ـــط بودند، ش هزار نفر از گارد ملی  ۱۴۰متوس

ـــکل از کارگران و الیهناحیه های پایینی های بورژوازی. جمعیت پاریس عمدتاً متش

 های بورژوا نیز مانده بودند.وادهبورژوازی شده بود. تنها معدودی از خانخرده

سبت به رژیم جدید واقف  شمِ مردم پاریس ن سات و خ سا مجلس جدید که به اح

ساند که آگاهانه تحریک صویب ر سله قوانینی را به ت سل ین، آمیز بود. از اولین قوانبود، 

ـــگاه عالوه مهلت های رهنی بود. بهلغو ممنوعیت فروش اجناس امانی مردم در فروش

یه قبلیِ خت کرا تهپردا ـــف تاهی برای ها، دیون و س ـــت کو ها را نیز لغو کرد، و فرص
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ـــتری بر بازپرداخت آن ـــار بیش ـــح بود که این قوانین جدید فش ها تعیین کرد. واض

کرد. به عالوه مجلس تحت این عنوان که جنگ تمام درآمد تحمیل میخانوارهای کم

نســه بود  خواســتار انحالل گارد شــده یدر حالی که ارتش آلمان کماکان در خاک فرا

ستمری آن شش روزنامه را تعطیل کرد. دادگاه نظامی ملی و قطع م شد. حکومت  ها 

ـــورش  مان ش مه می 3۱که مته حاک له فلورانس و اکتبر را م ندین نفر ازجم کرد، چ

بالنکی را به مرگ محکوم کرد. به قولِ لیساگاره همه از این مجلس ضربه خوردند، اعم 

ـــمن خونی پاریس... به نظر »یخواه، و انقالبی. زی، جمهوریاز بورژوا این  مجلس، دش

  ۱«هاست.آمد که دولتِ خارجیمی

 

 ی مرکزی گارد ملیکمیته

ـــو گارد ملی گرد هم آمدند و  3فوریه حدود  ۱۵در   ی مرکزی کمیته»هزار عض

ــت« گارد ملی ــتاده )نماینده( از هر یک از نواحی بیس ــه فرس ــکل از س ی گانهرا متش

نفره ضــمن آن که تماماً چپ بود، اما تمامًا  6۰ی پاریس تشــکیل دادند. یاین کمیته

ها  تهنفر آن 3۹کارگری نبود، و تن تاهی کمی کارگر بودند. ظرف مدت کو عاً  ی ها واق

شهر پاریس را به خود گرفت، و عمالً از فرمان مجلس ملی  سطح  مرکزی نقش دولتِ 

صبانیتِ کمیتهکرد. یکی از موسر پیچی می ی دولت به برگزاری ی مرکزی اجازهارد ع

شود، اما رِژه صمیم گرفت که مانع از این کار  ی پیروزی قوای آلمان بود. کمیته ابتدا ت

ــد که گارد ملی باقی ــت آگاهانه متوجه ش مانده امکان این مقابله را ندارد، و ممکن اس

ه شد که مردم با سکوت تحقیرآمیز جای مقابله تصمیم گرفتحمام خون به راه افتد. به

طور نمادین چشمانِ ها را بستند، و بهبه آن برخورد کنند. در مسیر حرکت تمام مغازه

سمه شاندند. های میدان کونکورد را با پارچهمج سیاه پو شاره میی  سون ا د، کنگولیک

ـــیکه مغازه ی حملهها جنس فروخته بودند، بعداً مورد هایی که باز مانده و به پروس

ــیمردم قرار گرفتند، و زنانِ تَن ــی که با پروس ها هم خوابگی کرده بودند، تنبیه فروش

                                                      
۱ Olivier Lissagaray, … p. 59. 
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ــالق خوردند. ــدند و ش ــرانجام در روز اول ماه مارس،  ۱ش ــرباز آلمانی از  3۰س هزار س

 های کارگرنشین پرهیز کردند.خیابان شانزلیزه و از اِتوال عبور کردند، و از گذر از محله

 کیدستگیری بالن

ـــای منتقل  قبالً دولت از ترس مردم پاریس، مقر مجلس ملی و دولت را به ورس

شد. ی احتمالی آنکرده بود، تا هم مانع حمله شود، و هم چندان دور از پاریس نبا ها 

ـــتراحت میخاطر بیماری در آنهیر از محلی که بالنکی بمارس، تی ۱۷در  کرد، جا اس

 گیر و زندانی کرد. خبردار شد، و با یورشی او را دست

 مارس 1۸قیام 

سیار مهمی زده بود بینی احتمال حمله، کمیتهبا پیش ست به اقدام ب ی مرکزی د

س دِ پالمانده در پاریس را به مناطق کارگری نظیر مفن مارتر، بلویل، توپ باقی ۴۰۰و 

تالی منتقل کرده بود. وفژ،  پاریس اکثر این توپو پالس دی با پول مردم  هیه تها یکه 

شت.  ستارِ بازپس دادن توپشده بود  در مفون مارتر قرار دا ها دولت در چند نوبت خوا

ی جدی به مبارزان پاریس یر موقعیت را مناســب دید که به این بهانه ضــربهشــد. تی

بارزان پیش ند. م لهبینی میوارد ک که حم ند  بهکرد ـــع هد بود. ش کار خوا ی ای در 

ضار کرده بود. الملل نمایندگان خود را بین شورت اح سماً کمیته»برای م ی مرکزی ر

صورت تعرض  شد، و تنها در  شلیک نخواهد  اعالم کرد که اولین گلوله از جانب مردم 

 ۲«از خود دفاع خواهند کرد.

ساعت  شکل از  ۱۸صبح روز  3در  سرباز و ژاندارم 6مارس نیروی نظامی مت  هزار 

سرعت گارد ملی محافظ را غافلگیر و ه و بهها در مفن مارت حملبه محل نگهداریِ توپ

شته می ضای گارد ملی ک سالح کردند. در این جریان یکی از اع شود، وی قبل از خلع 

)او نخســتین شــهید « خوشــحالم... که زنده ماندم و انقالب را دیدم.»مرگ گفته بود 

                                                      
۱ Gay, L. Gullickson, … p. 16 

۲ Olivier Lissagaray, … p. 61.  
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شد.( ساعت پنج ۱کمون پاریس قلمداد  سانیروهای دولتی حدود  صبح با اح س ونیم 

یهپیروزی برق ند، اعالم ـــد مارتر ش ـــا وارد مفن  به دیوارهای پیروزی تیآس ها یر را 

ها را حمل کنند! مردم آن ی کافی اســب نداشــتند که توپچســباندند، اما به اندازه

شدند و اجتماع کردند. زنان ی نیروهای دولتی میتدریج متوجه یورش شبانهحوالی به

«  انیسنگرانس»ها و گارد ملی یک بازان رفته و بین آنشان به جلوی صف سربا کودکان

ـــربازان میبه وجود می ـــند آیا بهآورند. آنها از س روی ما، خواهران و برادران و پرس

 رســد. ژنراللحظات هیجانی به اوج خود می ۲های خودتان، شــلیک خواهید کرد؟بچه

نت ) فد لفکف ـــربازفرمان آتش می (Claude Lecomteکل ندازی دهد، اما س ان از تیرا

شیان یکدیگر را در آغوش میخودداری می شند. جمعیت ژنرال را کنند و مردم و ارت ک

ــتگیر می ــوی توپکند. زنان فریادزنان بهدس ــبها میس ها جدا ها را از توپروند و اس

بار ارتش به مفن مارت، قیام مردم و پیوســتن ی فاجعهبا رســیدن خبر حمله 3کنند.می

 ۴ند.کی تمام نیروهای ارتش از پاریس را صادر مییر فرمان تخلیهها، تیآن سربازان به

یر، فاور، و ارتش، جمعیت عظیمی از بورژوازی پاریس نیز به ورسای همراه با خروج تی

 ۵هزار نفر رسید. ۲۵۰هزار نفر به  ۴۰فرار کرد، طوری که جمعیت ورسای از 

بال به ته ۱۸دن گارد ممارس، کمی یهی مرکزی  یان مهلی ب نا ـــمی ای در روز ی رس

ری مثابه یک دولت کارگمنتشــر کرد که بیانگر مواضــع طبقاتیِ آن به ژورنال اففیســیِل

شریه ست که این روزنامه، ن سه بود، که با پیروزیِ بود. یگفتنی ا سمی دولت فران ی ر

سمی دولت انقالبی ادامهمارس، به ۱۸ شکیل ی فعالیت داد و در زمان تعنوان ارگان ر

 ی مرکزی گاردی کمیتهکرد.  در بیانیهها و نظرات آن را منعکس میکمون هم بیانیه

که ملی ازجمله اعالم می ـــود  با بی»ش پایتخت، در رودررویی  یایِ  تار فایتی و پرول ک

ــیده که «خیانتِ طبقات حاکم ــیده که ادارهلحظه»، به این نتیجه رس  یی آن فرا رس
                                                      
۱ Steward Edwards, p.138, in David Shafer, … p. 60. 

۲ Edith Thomas, (1973), “The Women of the Commune”, in John Hicks and Robert 

Tucker, … pp. 29-31. 
3 Gay La. Gullickson, … pp. 28-29. 

۴ Olivier Lissagaray, …pp. 66-67 .برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به فصل سوم کتاب لیساگاره 
۵ Steward Edwards, p. 167, in David Shafer, … p.66. 
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ــت گی ــمینِ پیروزی، «ردامورِ عمومی را به دس ــتِ خود و تض ــرنوش ، و برای تعیین س

ی سوم ست که مارکس در خطابهاییاین همان نکته ۱«قدرت دولتی را تصاحب کند.»

شد، به آن انتقاد کرد، و نظرِ معروف خود را، که بین شاره خواهد  الملل که بعداً به آن ا

گیرد و در راه مقاصد خود به  تواند دولت حاضر و آماده را در اختیاری کارگر نمیطبقه

۲کار بندد، طرح کرد. 
  

 هااعدام ژنرال

نشینی ارتش از پاریس، سرنوشت ژنرال لفکفنت را پرمخاطره کرد. شهردار مفن عقب

ـــو ) ( که مورد احترام هم بود یبعداً به Georges Clemenceauمارتر، ژرژ کلِمانس

رد ملی ژنرال را از مردم تحویل وزیری فرانسه رسید  نتوانست وساطت کند. گانخست

ـــربازان  ـــاعت پنج بعدازظهر، تعدادی از س گرفت و به محل امنی منتقل کرد. در س

ــینِ دوران انقالب  (، را که حال Clement Thomas، ژنرال کلمان توما )۱۸۴۸پیش

روی شده بود، اما در دوران آن انقالب از قاتلینِ بسیاری از کارگران خواه میانهجمهوری

دوران بود، در میان جمعیت در لباس شــخصــی شــناســایی کرده و بالفاصــله او را  آن

ـــتگیر کردند. گارد ملی او را به همان محلی که ژنرال لفکفنت  نگهداری می ـــد، دس ش

ـــد و تر میمنتقل کرد. جمعیت در اطراف محل نگهداری دو ژنرال، بزرگ و بزرگ ش

شتر به هیجان می ستآمد. بهبی درپی گارد ملیِ محافظ و اعالم این پیهای رغم درخوا

شد، جمعیت که در میان آنزودی محاکمهکه این دو به سربازان ی نظامی خواهند  ها 

هم بودند، به محل حمله کردند. ژنرال کِلِمان توما را به وسط حیات کشاندند و بیست 

شدند و او را تیرباران کردند. پنجره ست ی اتاقِ ژنرال لفکفنتتفنگچی ردیف  شک ند و را 

ــتند.او را که گریه و التماس می ــیدند و به تیر بس جنگ داخلی که با  3کرد بیرون کش

  ی ورسای آغاز شده بود، دیگر غیر قابلِ برگشت بود.حمله
                                                      
۱ Journal Officiel, (March 21, 1871) “The Revolution of March 18th”, in Eugene 

Schulkind, …. pp. 105-106 

۲ Karl Marx, (1977), The Civil War in France, in K. Marx and F. Engels, Selected 

Works, Vol. 2, …, p. 217. 
3 Olivier Liddagaray, … p. 68, and David A. Shafer, …. pp. 61-62, among others. 
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 برقراری کمون

ن، ســوی رودخانهنشــینیِ ارتش ورســای به آنها و عقبدنبال اعدامِ ژنرالبه ی ســِ

ـــخیر کردند. در تیراندازیحرکت درآمدند و چندمردم به ها چند نفر ین پادگان را تس

سربازان باقی شدند،  شته  ه ها بودند کزدند که این ژاندارمها فریاد میمانده از پنجرهک

شعار می  طوراطراف غروب انقالبیون به«. باد جمهوریزنده»دادند تیراندازی کردند، و 

صره کردند، و اندکی ب شهرداری را محا سرخ بر فراز آن به اهتزاز کامل مقر  عد پرچم 

 درآمد. 

 ی موقت و تردیدهای مرکزی گارد ملی، ادارهکمیته

سبت  ۱۸ای که پس از رغمِ بیانیه، بهنامتجانس ی مرکزی با ترکیبِکمیته مارس ن

دید، اما با ی کسب قدرت نمیبه ضرورت کسب قدرت دولتی صادر کرد، خود را آماده

ــبحث ــهرداری )کمون(، ادارههای درونی قانع ش دار ی امور را عهدهد که تا انتخابات ش

مارس دســتور انتخابات برای کمون برای  ۱۹ی مرکزی گارد ملی در روز شــود. کمیته

 معروف بودند.(« هافدرال»های ملیِ کمون، به )گاردی امور شهر را صادر کرد. اداره

العاده حساس از لحظات فوقی مرکزی را در آن های کمیتهمورخان مختلف تردید

 دستها با استفاده از پیروزی بهاند؛ این که چرا آنزوایای مختلف مورد بحث قرار داده

ی دولت، بالفاصله به طرف ورسای پیشروی نکردند. یگارد نشینیِ عجوالنهآمده و عقب

ـــای بود  پاریس در آن مقطع چندین برابر نیروهای تحت کنترل ورس در آن  –ملی 

سارت آلمان و خارج از کنترل دولت تیلحظ سه هنوز در ا سربازان ارتش فران ر یه اکثر 

هایی که جنوب پاریس را در محاصره داشتند بودند.  با خروج دولت از پاریس، پادگان

ــت انقالبیون افتاده بود. اما فرمانده ــده و چهار پادگان به دس رد ی کل گانیز تخلیه ش

ـــارل لولیه ) ـــمت  ۱۸(، که همان روز ullierCharles Lملی، ش مارس به این س

ستراتژیک مفن والرین ۱منصوب شده بود، شغال نکرد.  پادگانِ ا  قبالًدر غرب پاریس را اِ

                                                      
۱ Olivier Lissagaray, … p.70 
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شغال آن را های تیاین پادگان هم تخلیه شده بود، اما ژنرال یر از او خواستند دستور اِ

میتی ندارد. اما ســرانجام او یر رد کرده و تأکید کرده بود که این پادگان اهبدهد و تی

مارس هزار ســـرباز آن قلعه را به تصـــرف در آوردند. لولیه در  ۱۹را قانع کردند و روز 

این  ۱ها را تخلیه شده و در اختیار شهر اعالم کرده بود.ی این پادگانگزارش خود همه

ن خطا ایخاطر ی هولناکی به کمون زد. یلولیه بهخطای استراتژیکی بود که بعداً ضربه

رغم این خدمت ناخواســته، از ســوی بالفاصــله برکنارشــد. بعد از ســقوطِ کمون هم به

 دولت فرانسه به زندان و اردوگاه در یکی از مستعمرات فرستاده شد. 

ست  شعبهبالنکی ضای  شغال وزارتی بینها و اع ستار اِ های دولت خانهالملل خوا

ــت ای از رهبران گارد ملی ایبودند. ترس عده ــای، ممکن اس ن بود که با حمله به ورس

عالوه بیشتر اعضای گارد مأموریت خود را محدود به یر بیاید. بهبیسمارک به کمک تی

ـــه ارزیابی می ای نیز بر این باور بودند که اعدام دو کردند. عدهپاریس و نه کلِ فرانس

شانس حمایت بقیه ست. دیگراژنرال  سه از پاریس را کم کرده ا صوی فران ر ن بر این ت

بودند که زمانی که انتخابات دموکراتیک برگزار شـــود، شـــانس این که ورســـای وارد 

 مذاکره شود بیشتر خواهد بود. 

 باز کردن حساب نزد بانک فرانسه

ـــهر، کمیته ای وظایف دولت را برعهده ی مرکزی پارهتا برقراری دولت منتخب ش

سئله سی در آن لحظه، وجود گرفت. م سا ی مرکزی هزار بیکار بود، و کمیته 3۰۰ی ا

ـــتاده بود، و مامورینِ مربوطه خزانه را در  هیئتی را برای مذاکره به وزارت دارایی فرس

ـــای بود، و هیئت اعزامی به امید اختیار آن ـــندوق در ورس ها قرار دادند. اما کلیدِ ص

خانه را ارتبیشتر کارکنان وزارت دارایی هم وز ۲ها پرهیز کرد.مصالحه از شکستن قفل

ــه رفتند، و با بارون روتچایلد،  ــراغ بانک فرانس رها کرده و رفته بودند. پس از آن به س

از او خواســتند که یک حســاب اعتباری برای دولت  3رئیس بانک، وارد مذاکره شــدند.

                                                      
۱ Olivier Lissagaray, … p. 87 

۲ Rupert Christiansen, … pp. 290-91 

3 Max Shachtman, (1920), … p.20 
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 ۱ی مرکزی بانک را مصادره نکند.که کمیته ه شدازای آن قول دادپاریس باز کند، و به

شما دولت روتچایلد زیر سی دخالت ندارد، و  سیا ضمن ابراز این که بانک در امور  کانه 

ها این حســـاب را باز کرد و یک میلیون فرانک به دو فاکتوِ پاریس هســـتید، برای آن

ها داد، و در خواســت کرد که رســیدِ آن از طرف شــهرداری داده شــود. همان روز آن

زمانی هم که کمون برقرار شد،  ۲شد. ی پاریس توزیعگانههای بیستها بین ناحیهپول

 که اشاره خواهد شد، همین سیاست سازشکارانه نسبت به بانک ادامه یافت.چنان

 انتخابات کمون

ــریع و در  ــیار س ــود. آن ۲۲ابتدا قرار بود که انتخابات بس طور که مارس برگزار ش

شاره دارد، در مورد برگزاریِ انتخابات اختالف نظر زیاد سو  رابرت تومز ا بود. ژرژ کِلمان

ی مرکزی سؤال کرده بود که خواست شما دقیقًا شهردارِ رادیکال مون مارتر از کمیته

ی مرکزی مایل بود که انتخابات هر چه زودتر برگزار شــود تا چیســت؟ اکثریت کمیته

دادند که برای جلب حمایت کنترل را در دست گیرند، اما ترجیح می ،نمایندگان مردم

ن انتخاباتی باشـــد که از نظر قانونی مورد تأیید قرار گرفته باشـــد. ضـــمناً  اکثریت، ای

سه نیز بودند. اما پاره سایر نقاط فران ضا بر ایننگران افکار عمومیِ مردمِ   ای دیگر از اع

ــایر نقاط فرانســه  باور بودند که پاریس انقالب کرده و نیازی به تأیید مجلس ملی و س

(، سوسیالیستِ سرشناس و Jean-Baptiste Milliere) یرندارد. ژان باتیست میلی

ــتقل کنید، نماینده ــه مس ــدار داد که اگر پاریس را از فرانس ی پاریس  به دیگران هش

سرنوشت قیام ماه ژوئن دولت همه شوراند، و  شما خواهد  سه را بر علیه   ۱۸۴۸ی فران

وری نمود. او هشدار ها یادآیکه توسط ارتش و گارد ملیِ ایاالت سرکوب شد  را به آن

که  ـــده»داد  ماعی هنوز نواخته نش ـــت و یمیلی  3«.ناقوسِ انقالبِ اجت یِر پرودونیس

ستِ چپ، از باز ماندگان انقالب  سیالی و از تبعیدیان دوران بناپارت، پس از  ۱۸۴۸سو

شت به پاریس مدیر اجرایی روزنامه سیی بازگ شورش  یزمار  ۱۸۷۰اکتبر  3۱بود، در 

                                                      
۱ David A. Shafer, … p. 65 

۲ Olivier, Lissagaray, p.86 

3 Robert Tombs, …., p. 74 
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ـــید، در بر علیه دولت  ـــرکت کرد. در انتخابات مجلس ملی به نمایندگی رس موقت ش

ــا روزنامه ــت، و جنایات دولت موقت، از جمله ژول فاور را افش ی کمون مقاله می نوش

ــتگیر و بی محاکمه تیرباران کردند. کرد. در هفتهمی ــای او را دس ی خونین قوای ورس

 کند. ی یر اشاره میی خود به انتقامِ فاور علیه میلمارکس هم در خطابه

رکزی و ی مسرانجام تصمیم به برگزاریِ سریعِ انتخابات گرفته شد. اما بین کمیته

ــهرداران ناحیه ــهرداران ادعا کردند که مادام که ش های بورژوایی اختالف پیش آمد. ش

ـــهردارانِ نواحی  ـــت که ش مجلس ملی تکلیف دولتِ پاریس را معین نکرده، بهتر اس

یس شهرداری مرکزی را اداره کنند. این شهرداران با استفاده از تزلزلِ ی پارگانهبیست

ــد نفرهمارس راه ۲۱ی مرکزی، در کمیته ــتانِ »ای را تحت عنوان پیمایی چندص دوس

و دوم به راه انداختند، و خواســـتارِ تحریم انتخابات  مهای بورژواییِ یکدر ناحیه« نظم

شدند. کمیته شار، ماشهر  سیدن آنی مرکزی تحت ف شد و در نع ر شهرداری  ها به 

تظاهر کننده و یک سـرباز گارد ملی کشـته شـدند. بر اثر این درگیری  ۱۲ها درگیری

ضایی پر از  ۲6انتخابات با چند روز تأخیر در  شد. در آن روزِ بهاری در ف مارس برگزار 

دادن گرد، مردانی را که در صــف رأی گرانِ دورهشــادی و ســرور، در حالی که بازی

سرگرم می ستاده بودند،  صندوق ۲۲۹کردند، ای شد. یاین البته هزار رای به  ها ریخته 

ــدِ مجموعهکم ــی بود که در دهندههزار رأی ۴۸۵ی بیش از تر از پنجاه درص ی پاریس

ـــیهمه یکی از دالیل آن خروج بیش از  فوریه به پایان امپراتوری رأی داده بود. پرس

 ۱ ود.هزار نفر از پاریس ب ۱6۰

 نمایندگی نسبی

گانه، و ۲۰نفر از هریک از نواحی  3ی مرکزی گارد ملی )برخالف انتخاباتِ کمیته

سبت جمعیت هر ناحیهنماینده(، انتخاباتِ کمون به 6۰ ساس ن ستی بر ا بر  مبتنی ،در

شد، و به این ترتیب  ۲۰یک نماینده برای هر  شهروند تعیین  شورای  ۹3هزار  کرسی 

ـــهر به وجود آ ـــاس ناحیهش ـــین که پرجمعیتمد. بر این اس تر بودند، های کارگرنش

ـــورا یافتند. )مثالً ناحیه ـــتری در ش  ۷های هجدهم و نوزدهم هر یک نمایندگان بیش

                                                      
۱ David A. Shafer, …pp. 66-69, 
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ط ی متوســنماینده یافتند(. میزان شــرکت در انتخابات نیز در نواحی کارگری و طبقه

شورهای بورژوایی بود. انتخابباالتر از ناحیه شهر عمدتاً چپ و ترکیبی از شدگانِ  ای 

ی مرکزی عامدانه از هیچ جریانات مختلف بودند، که به آن اشــاره خواهد شــد. کمیته

ــرکت کرده بودند. نماینده ــایش در انتخابات ش ــی حمایت نکرد، چرا که اعض ی خاص

ـــده بودند، برخالف ادعای تی م یر که اعالنمایندگانی که از نواحی بورژوایی انتخاب ش

ــتعفا دادند. با این بود آن کرده ــرکت کرده اما اس ها انتخابات را تحریم کرده بودند، ش

ستعفا سانی که به علت کمبود تعداد رأیا سب ها و ک دهندگان، حداقل رأی الزم را ک

آوریل  ۱6ها خالی ماند. انتخابات فرعی که بعداً در سوم کرسینکرده بودند، حدود یک

سردکننده بود  شد، دل سیار کمی، تنها برگزار  صد ب شرکت  6۱و در هزار نفر، در آن 

ند. به )  ۱کرد تاو کور ـــ بات، گوس خا قاش معروف Gustave Courbetدر این انت (، ن

نئورئالیست فرانسه، کسی که نشان لژیون دونور از طرف ناپلئون سوم را رد کرده بود، 

د که خو --ر، دِگا رِنوامانه، نه، وم –ی نقاشان معروف فرانسوی آن عصر و برخالف بقیه

دوار ا)البته  ۲را کنار کشیده بودند، از طرفداران پرشورِ این جنبش بود، وارد کمون شد.

 مانه تا حدودی به کمون سمپاتی داشت.(

 ترکیب نمایندگان

از  اند.کردهشــدگان، منابع تاریخی نظرات مختلفی را طرحدر مورد ترکیب انتخاب

ــدگان، مجموع انتخاب ها ازجمله خود ی مرکزی بودند، بالنکیســتکمیتهنفر از  ۱۴ش

ندان بود ،  که در ز نات مختلفِ بین ۹بالنکی ی یا ـــی، جر ـــی، و  ۱۷الملل کرس کرس

ست سیالی شغال کردند.  ۱۱های فعال در جنبش کارگری سو سی را اِ نفر نیز از  ۵کر

ماینده نیز ن ۱۵شدگان بودند. نیز جزء انتخاب ۱۸۴۸مانده از انقالب سفیدانِ باقیریش

 طور که اشاره شد، بالفاصله استعفا کردند. های بورژوا بودند، که همانوابسته به محله

یِ ترین بررسشارل ریس، که کار او را برجستههای دیوید شیفر با عطف به پژوهش

یدئولوژیکِ کمون می کند که بعد از انتخاباتِ تکمیلی در ماه نامد، طرح میترکیب ا
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نفر ژاکوبن، و  ۴۰نفر بالنکیست،  ۱۲»ی کموناردهای انتخاب شده، وعهآوریل، از مجم

ــت بودند، که تنها یک نفر آن 3۰ ــیالیس ــوس (، Leo Frankelها، لئو فرانکِل )نفر س

یفرانکل کارگر  ۱«مارکسیست بود، که به ریاست کمیسیون کار و مبادله منصوب شد.

ــته ــتانی بود که در بینبرجس ــنت انقالب الملل پاریس فی مجارس عال بود، و بنا به س

رغمِ غیر فرانســوی بودن حق انتخاب شــدن داشــت. فرانکل به محض انتخاب کبیر، به

اگر بتوانیم تغییرات رادیکالی »ای به مارکس نوشت، و با امید فراوان نوشت شدن نامه

ه شدهای ثبتمارس پرثمرترینِ تمام انقالب ۱۸در روابط طبقاتی ایجاد کنیم، انقالب 

هد بود. تاریخ خوا که هرچه زودتر در مورد « در  ـــت  مارکس خواس ـــرار از  با اص او 

صالحات اجتماعی» صیه« ا سیون طرح کند.تو   البته عالوه بر ۲های خود را برای کمی

ــتهEdouard Vaillant)فرانکل، باید ادوار وَیان  ــتِ برجس ــیالیس ــوس ای که از ( س

ی نمایندهآورد، را نیز در این زمره قرار داد. پیروان پرودون بود، اما به مارکسیسم روی 

قه مالون )مهم دیگری از طب کارگر، بِنوا  عاالن و Benoit Malonی  که از ف ( بود 

سیاری از حرکتسازمان ضای بیندهندگان ب الملل ودر های کارگری بود، و از اولین اع

ه بود، اما جناح چپ آن قرار داشـــت. او حتی در انتخابات مجلس ملی هم برنده شـــد

صلح شکست  زمانی که مجلس به  ستعفا کرده بود. یمالون بعد از  با ورسای رأی داد، ا

شت، و تا زمان مرگ در  سویس تاریخ کمون را نو شد، در تبعید  کمون موفق به فرار 

 ی نظریات سوسیالیستی منتشر ساخت. مطالب فراوانی در اشاعه ۱۸۹3

شت که عناوینِ این جریان سم، باید توجه دا سیالی سو شت.  ات معانی مختلفی دا

گرفت و بسیاری از اعضای کمون مستقیم یا غیر مستقیم جریانات مختلفی را دربر می

ست با اعتقاد به آمیزه سم بودند. ژاکوبنپرودونی سیالی سو سم و  شی مان ها های از آنار

ی مورخان اهمین دلیل پارههای انقالب کبیر نبودند و بههای ژاکوبنی دیدگاهادامه

ها را نو یده -آن نام یان آنژاکوبن  ند. حتی در م کال و هم ها هم ژاکوبنا های رادی

ـــای بینمحافظه ـــت، عمدتًا کار بودند. اعض ـــیس الملل نیز، بر کنار از چند نفر مارکس

                                                      
۱ Charles Rihs, (1940), La Commune de Paris, 1971, Seuil, in David A. Shafer, … 

p.195 

۲ Leo Frankel to K. Marx, (1871), … in Eugene Schulkind…, pp. 117-18 
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ست بودند. البته خارج از نمایندگان انتخاب د های کمون تعداشده، در فعالیتپرودونی

ها حضور داشتند، ازجمله دو داماد مارکس، پفل الفارگ و شارل بیشتری از مارکسیست

ته ـــ ند. یکی از برجس عال بود که هر دو در کمون ف گه  بت لون نانِ کمون، الیزا ترین ز

ی کمون بود هم از مارکسیست های برجسته( Elizabeth Dmitrieff)دیمیتریِف، 

 که بعداً به او اشاره خواهد شد. 

مای یب ن ـــنی آنویژگی دیگر ترک یب س گان کمون ترک یکند ـــوم ها بود.  س

سالگی بودند. چند  3۰شدگان بسیار جوان و در سنین بیست و چند سالگی تا انتخاب

ــت که عبارت  6۰نفر باالی  ــتند. از نظر نوع حرفه، تنوع فراوانی وجود داش ــال داش س

ـــاحبان حِرف، مغازه ـــجو، رداران خردهبودند از کارگرِان کارگاه، ص نگار، وزنامهپا، دانش

  ۱معلم، استاد، حقوقدان، پزشک، مهندس، آرشیتکت، و داروساز.

وید گکند و میی انتخاب اعضای کمون سخت حمله میلیساگاره به فرایند و نحوه

بین و اهلِ عمل، که هم قادر به مذاکره پاریس هرگز تا این حد محتاجِ مردانِ روشــن»

کند که با این حال هیچ بحث تدارکاتی اضافه می اما« و هم قادر به نبرد باشند، نبوده.

ــاره می ــت انجام نگرفت. اش ــاس یک برنامه و یا خواس کند که اکثر این افراد نه بر اس

مشخص که عمدتاً به اتکای نامی که در جریان محاصره و مقاومت کسب کرده بودند، 

کم ترین دانِش  بدون»ها، و شان در گردهماییهایپرورییا به خاطر سخنوری و خیال

ـــده بودند. او می« زندگیِ عملی ـــدند، که  ۲۴گوید تنها انتخاب ش کارگر انتخاب ش

ها بیشــتر به حضــورشــان در جلســات عمومی و نه با بســتگی به ســوم آنانتخاب یک

ـــط و ی منتخبان از طبقههای کارگری، مربوط بود. بقیهالملل یا جماعتبین ی متوس

ـــطالح حرفهبه ـــکان و وکال بودند، آنهای لیبرالاص ـــابداران، پزش ها نیز نظیر ، حس

سم شتند، هر چند که کارگران، هیچ درکی از مکانی سیِ بورژوایی ندا سیا های اداری و 

جه می گاره نتی ند. لیســـا ـــیفتگی بود که پر از خودش بات »گیرد  خا مارس  ۲6انت

 ۲«ناپذیر بودند.ترمیم

                                                      
۱ William Serman, … p. 276-277, in David A Shafer, … p. 122 

۲ Olivier Lissagaray, … p.127. 
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امپراتوری پیشنهادهای مختلفی های ترکیب کمون، از همان زمانِ سقوط در بحث

ی مرکزی بیست ناحیه مورد رسیدگی هایی که کمیتهازجمله پیشنهادمورد بحث بود. 

توانند عضــو آن باشــند؟، و پاســخ از نظر او آیا وکال می»داد، یکی این بود که قرار می

ها از نکمون پاریس باید ت« »تواند عضو باشد؟ پاسخ نه بود.منفی بود. آیا بورژوازی می

شود. آن شکیل  شده ها باید بهانواع کارگران ت شناخته  ست  سیالی سو عنوان انقالبی و 

ی واضـــح بود که چنین پیشـــنهادهایی با واقعیت منطبق نبود، و نتیجه ۱«باشـــند...

شاره می ساگاره ا شان داد. در واقع همانطور که لی ضای تمامی کند، انتخابات آن را ن اع

ی متوســط بودند و تنها یک کارگر، لئو ی پایینیِ طبقهیههای کمون از الکمیســیون

(، Charles Besleyحتی اولین رییس شــورا، شــارل بِلِه ) ۲ها بود.فرانکل، جزء آن

سن ضو منتخب کمون، یک مهندس، یک بورژوای ترقیم ضو ترین ع خواه و لیبرال و ع

ست ام ار مجلس ملی را انجالملل بود. )او معتقد بود که کمون نباید کهای بینپرودونی

سه ) ستاو لففران ست Gustave Lefrancaisدهد، و جای خود را به گو سیالی سو  ،)

  رادیکال، داد.(

شاره دارد، ساگاره به آن ا دود که ح باید گفت البته در مورد نبودِ هیچ برنامه که لی

ته بات کمون،  کمی خا گارد ملی و انت ته مرکزی  یل کمی ـــک بل از تش ماه ق ی یک 

های های مراقبتِ ناحیهفوریه به هریک از کمیته ۱۹گانه در  ۲۰ندگان نواحی نمای

ستاده بود. قطعنامهنویسِ برنامهپاریس پیش سی فر شترکی را برای بحث و برر ی ی م

ـــولاعالمیه»های مراقبت، مجمع عمومیِ کمیته ـــر کرد و « ی اص تفندوتیزی را منتش

ی را بدونِ حضــورِ عناصــری که به اندازه ها خواســت که فعالیت خودازجمله از کمیته

ست»کافی  سیالی سو ضا باید « انقالبیِ  سازماندهی کنند، و هر یک از اع ستند، ازنو  نی

عالوه ســلســله دســتورات ســازمانی، ازجمله ی اصــول را تأیید و امضــا کند. بهاعالمیه

شکیل منظمِ کمیته صادر کرد. اعالمیی اجرایی ناحیه، و ثبت حسابت صولهها را   ی ا

حذف امتیازات بورژوازی، حذفِ کاســتِ حاکمیت، و کســب قدرت توســط »ازجمله بر 

                                                      
۱ Proposal Submitted to the Repub;lican Central Committee of the Twenty 

Arroudissmnets, (October 1870), in Eugene Schulkind, … p. 78. 

۲ Olivier Lissagaray,…, p. 173. 
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برابری اجتماعی ییعنی این که  »... کرد که اشاره داشت، و بر این تأکید می« کارگران

ـــت.نه کارفرما، نه پرولتاریا، و نه طبقه ـــا به« ی دیگروجود خواهد داش عالوه از اعض

گذاری یا با هرگونه نهاد قانون« لزوم با اســتفاده از زوردر صــورت »خواســت که می

صطالح مجلس ملی به مادام که بنیان نظم اجتماعی موجود قاطعانه از طریقِ انقالب »ا

ک افزاید که هر یمی« ی اصولاعالمیه»تغییر نکرده، مقابله کند. « سیاسی و اجتماعی

کمون »مثابه در ســطح شــهر را به از اعضــا، تا زمانی که چنین انقالبی رخ دهد، دولتِ

شکل از نمایندگان گروه شهرانقالبی مت ست انقالبی هر  سیالی سو سمی« های  ت به ر

 کامالً »شناسد. دولت در سطح کشوری را نیز زمانی به رسمیت خواهد شناخت که می

یِ های انقالباز نظر سیاسی و اجتماعی بازسازی شده...یو  متشکل از فرستادگان کمون

های وهوای ســوســیالیســتخوبی حالاین بیانیه به ۱باشــد.« ، و مراکز کارگریکشــور

شود که دهد. اعالمیه در پایان خواستار آن میرادیکالِ شهر را در آن لحظات نشان می

الملل( قرار المللی کارگران )بینها امکانات خود را در خدمت انجمن بینی کمیتههمه

کمیته مرکزی گارد ملی و سپس انتخاباتِ کمون، نشان ی انتخابات دهند. البته نتیجه

 های قبلیِ مراقبت در اقلیت بودند. ی کمیتهداد که طرفدارانِ برنامه

 ساختار کمون

شهر به سمی کار خود را از شورای  سه رنگ  ۲۸طور ر مارس، در حالی که پرچم 

ری اجتماع کرده فرانسه و پرچم سرخ به اهتزاز درآمده، و جمع بزرگی در مقابل شهردا

با اعالم  ند،  نامِ مردم»بود به« به  نامِ کمون  تا این لحظه از  غاز کرد.  ـــمی آ طور رس

سه شده بود. در اولین جل ستفاده ن ست، ا ضوِ بالنکی شنهاد یک ع شهر به پی شورای  ی 

ـــورا نام خود را به  نفر در  6۰از منتخبان تنها حدود  ۲تغییر داد.« کمون پاریس»ش

ضو شتند. کمیتهاولین اجالس ح  وگوهایی مرکزی گارد ملی پس از بحث و گفتر دا

ــئولیت ی امور های اداری خود را به کمون تحویل داد و از ادارهموافقان و مخالفان مس

ستعفا کرد. )همان صمیمِ کمیته شهر ا شد، مارکس این ت شاره خواهد  طور که بعدا ا
                                                      
۱ Resolution voted by General Assemblies of Vigilance Committees, (February 20-

23, 1871), in Eugene Schulkind...pp. 89-91. 

۲ Robert Tombs, … p. 75 
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عنوان رابطی ی مرکزی بهکمتیه ای معتقد بودند که وجودمرکزی را زودرس دید.( پاره

ــئولیت های آن موافق بین کمون و گارد ملی ضــروری اســت. اما اکثریت با انتقال مس

شد که در جریان اوج شاره خواهد  سای به پاریس گیری حملهبودند. )البته بعداً ا ی ور

ی مرکزی که رهبری گارد ملی را کماکان در اختیار داشــت، و کمیســیونِ بین کمیته

ی مرکزی عمالً از دستورات اعِ کمون اختالف و درگیری سختی پیش آمد، و کمیتهدف

 کرد.(کمون سرپیچی می

ستی در مورد چگونگی اداره ستی و بالنکی ی امور داخلی کمون دو دیدگاهِ پرودونی

یک پیش به  ند. رابرت تومز  ـــد باهم مطرح ش بت  قا یه خطاب در ر به »نویسِ اعالم

ها، مالقات کند، که بر جلسـات خیابانی، جلسـات محلهمی اشـاره« شـهروندان پاریس

ـــدن بودند، تأکید می رد. کمرتبِ مردم با نمایندگان منتخب که هرلحظه قابل عزل ش

صمیم ضور دائمی مردم در ت سیِ دولتی و ح ها گیریاین دید مبتنی بر حذف بوروکرا

 یهای مردمی دههیتی پرودونیســـتی بود و از فعالبود، که یک دیدگاهِ ضـــدِ اتوریته

های مراقبت در دوران محاصــره، های محلیِ کمیتهی ســیاســت، و نیز از تجربه۱۸6۰

گرفت. این دیدگاه بر آرمانِ انقالب از پایین، حفظِ ابتکارات در دست مردم و نشأت می

ــتوار بود. اما این پیش ــد، و بهحذفِ قدرت مرکزی اس جای نویس از طرف کمون رد ش

تصویب شد  مارس بر مبنای دیدی بالنکیستی و ژاکوبنی 3۰ی دیگری در آن اعالمیه

توار ی انقالبی اسکه، ضمن حمله به دولت ورسای، بیشتر تأکیدش بر ضرورت اتوریته

  ۱بود.

رست ناپذیر بود. دشدگان، اختالفات ایدئولوژیک اجتناببا توجه به ترکیب انتخاب

دوسـتی نسـبت به فرانسـه حسِ وطن خواه، همه چپ، و همهاسـت که همه جمهوری

ـــت ـــتند، اما اختالفات ایدئولوژیک پرودونیس ـــتداش تر ها، و در حد کمها، بالنکیس

ست ستباکونینی سی سی میان آنها، درگیریها، و مارک سیا زد. در ها را دامن میهای 

ر تداد، اما با سختتر نشان میلحظات اولِ درگیری با ورسای این اختالفات خود را کم

ضاع، درگیری شکارتر میشدن او شتر و آ  کمون دولتی شد. واقعیت این بود کهها بی

                                                      
۱ Robert Tombs, … p. 76 
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نبود که بتواند سر فرصت با مشورت عمومی و مشارکت دایمی مردم تصمیم بگیرد. اما 

صمیم سائل عاجل و مدام در حالِ تغییر، ت سریع و هماهنگ را میگیریم طلبید. های 

گیری در آن شــرایط که ســخت و های تصــمیمهادگیری نبا این حال، میزان مشــورت

 شد، بسیار چشمگیر بود. تر میسخت

 شورای کمون

ــمیم ــکل از باالترین مرجع تص ــورا یا مجمعِ متش  ۲۰نفر نمایندگانِ  ۹6گیری، ش

 های آن بهسوم کرسیی پاریس بود، که البته همانطور که اشاره شد، حدود یکناحیه

شــدن نداشــتند( کموناردِ مرد )زنان حق انتخاب 6۵د دالیل مختلف خالی ماند. حدو

ـــورا در طول عمرِ کمون گذاری و اداری را انجام میوظایف قانون بار  ۵۷دادند. این ش

 تشکیل جلسه داد.

 کمیسیون اجرایی

گذاری محدود از نظر رهبران کمون، این نهاد یک پارلمان نبود که خود را به قانون

شبیهِ ارگان کند و از امورِ مجریه جدا شد. قرار بود چیزی  های انقالبی دوران انقالب با

ی بحث، فرمان و اجرا را با هم ترکیب کند. اما این امر در کبیر باشـــد، و ســـه وظیفه

مارس کمون یک  ۲۹توانست عملی شود. در عمل با مشکالت فراوانی روبرو بود، و نمی

ل برای الملنکیست، و اعضای بینمتشکل از هفت مردِ ژاکوبن، بال« کمیسیون اجرایی»

 و عمالً رهبریِ کمون ایجاد کرد.« هااجرای دستورات و فرمان»

 های تخصصی، نوعی وزارتکمیسیون

ند از،  بارت بود که ع ـــد،  جاد ش ـــیون ای فه کمیس ـــیون اجرایی، ن عالوه بر کمیس

و ها(، کار های نظامی )جنگ(، مالی، عدالت، امنیت عمومی )پلیس، زندانکمیســـیون

ـــادی و اجتماعی(، تدارکات )خریدمبادله )رفرم های دولتی(، روابط خارجی های اقتص

ست، تلگراف، جاده های دولتی(، ها، کمک)رابطه با پروس و خارج(، خدمات عمومی )پ

یز ها نخانه و کابینه بود، و با استقالل کمیسیونکمون مخالف ایجاد وزارت ۱و آموزش.

                                                      
۱ Olivier Lissagaray,… p. 129 
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ـــیون ها با همین خانه بودند و گاهی هم به آنا در واقع وزارتهمخالف بود. اما کمیس

ــاره می ــای آنعنوان اش ــد. اما رؤس ــتاده(ی « نماینده»جای وزیر، ها بهش )دِلِگِه، فرس

های کمون بودند. از شــدند، و در عمل از بانفوذترین شــخصــیتکمیســیون نامیده می

ناریبانفوذترین آن بل از برک مدتی ق تاها، برای  ـــ  Gustaveو کلوزِرِه )اش، گوس

Cluseretــته به ( نماینده ــای کمون بس ــیون جنگ بود. جالب آن که اعض ی کمیس

یشتر ها بهای مختلف شده بودند. بالنکیستگرایش ایدئولوژیک خود جذبِ کمیسیون

الملل به کمیســیون کار و های نظامی، امنیت و عدالت، و اعضــای بینبه کمیســیون

شت که در کمون عنوان مبادله، رفته بودند. )بای سانی« نماینده»د توجه دا  هم برای ک

شورای کمون  سوی مردم برای  ستقیماً از  سی ۹6-که م شدند، و هم انتخاب می -کر

سیون سای کمی سیون ۹-ها برای رؤ ستفاده می -کمی ضمناً، منظور از نماینده، ا شد. 

و  شــودگفته می« ایندهنم»بود، که در فارســی به هر دو « رپرِزِنتیتیو»و نه « دِلِگه»

ترجمه « فرســتاده»ی بهتر، من آن را دقیق نیســت. در مورد اول، که در غیاب کلمه

ـــده تنها نظرات انتخابکرده کند، و خود حق کنندگان را منتقل میام، فردِ انتخاب ش

 گیری ندارد.( تصمیم

ی جرایی لیســاگاره، کمیســیون اگفتهبهاین ســاختار برای ســه هفته ادامه یافت. 

آوریل، کمیســـیون  ۲۰قدر از خود ضـــعف نشـــان داد، که کمون آن را برچید. در آن

کمیســیون ایجاد کرد، که در واقع  ۹اجرایی جدیدی متشــکل از نمایندگانِ هر یک از 

روز بیشتر دوام  ۱۱کند، این هم طور که تومز اشاره مینوعی هیأت وزیران بود. اما، آن

 نیاورد. 

 های شهریمتمرکز در ناحیه امور اجراییِ غیر

ـــیونها بهای فعالیتی امور پارهاداره های کمون طور متمرکز تحت کنترل کمیس

شت، کمک ستانقرار دا شتی و بیمار ها، امور مالی و مالیاتی، های عمومی ازجمله بهدا

 ی انحصــار تنباکو از آن جملهعالوهها. بهها و کتابخانهها، موزهپســت و تلگراف، جاده

ــیگار و تنباکو در پاریس بود  اما ادارهبود. یکارخانه ــهر بی دولتیِ تولید س ه ی امور ش

ــکل غیرمتمرکز در نواحیِ بیســت ــمانش گرفت، که هریک ها( انجام میگانه )اروندیس
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سبی قابلتحت هدایت یک شهردارِ انتخابی بود. ناحیه ستقاللِ ن مند توجهی بهرهها از ا

بارت بود از ثبت اطالعات جمعیتی، توزیع غذا میان خانوارهای ها عبودند. وظایف آن

ـــکن و امثال آن. گارد ملی هم کمابیش برمبنای کم به امور مس ـــیدگی  درآمد، رس

خاص خود را داشتند که تحت « لِژیون»شدند و هریک های مربوطه شناخته میناحیه

ــرهنگ اداره می ــته به فرماندهی یک س ــد. هریک از این نواحی بس ترکیب طبقاتی ش

ـــرخ»گرفتند. نواحی های مختلفی را برعهده میجمعیتِ ناحیه نقش ـــتر « س که بیش

ـــبتاً محافظه ـــین بودند، بیش از نواحی نس کار در امور کمون فعال بودند. اما کارگرنش

 یکردند. نمونهی تصمیمات کمون حمایت میبدان معنی نبود که نواحی سرخ از همه

 ۱اعضای کلیسا بود که بعداً به آن اشاره خواهد شد. بارز آن برخورد کمون به

 انتخاب و انتصاب مقامات، و حداکثر حقوق

ـــتیکی از معروف حق »و « انتخابی بودن تمام مقامات»های کمون ترین خواس

سقفِ حداکثر حقوق بود. ها با مداخلهو برکناریِ آن« بازخوانی ستقیم مردم، و با  ی م

سیِ نم ۹6در عمل، تنها  ستقیماً از جانب اهالی هر ناحیه انتخاب کر ایندگی نواحی، م

های پاریس با رأی مستقیم مردمِ ناحیه انتخاب شدند. اما شهردارِ ناحیه ۲۰شدند. نیز 

های تخصصی خود بودند، نه گیرندگان اصلی در عرصهها که تصمیماعضای کمیسیون

 شدند. با رأی مردم بلکه با رأی مجمع انتخاب می

سیار ستب سیاری از آنی از مقامات و پ صابی بودند، و ب ها های اداری در واقع انت

بودند. برای نمونه طبق آمار آرشــیو پاریس، بســیاری از « پیشــاانقالبی»هم کارمندان 

شغل خود باقی ماندند، و گاه ترفیع هم ی امور راههای ادارهکادر شروع کمون در  ها با 

ســاله به مســئولیت امور تلگراف منصــوب شــد.  ۲3ن پایییا یک کارمند رده ۲گرفتند.

ـــیون هنرمندان و بدون نظر کارمندان موزهی امور موزهاداره ها به ها با حمایت فدراس

گوستاو کوربه نقاش واگذار شد. پِرفِکتورِ )اداره( پلیس منحل و اعالم شد که مردم هر 

ضات را انتخاب می شدکنند، اما در عمل چناحیه پلیس محله و ق ست .نین ن ها بالنکی

                                                      
۱ Robert Tombs, … pp. 86-87 

۲ Archive de paris [AP] VO (NC) 234, in Robert Tombs… p.87 
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به اِکس نام آن  با تغییر  یان،  ـــتری و پلیس و امور زندان -با در اختیار گرفتن دادگس

مده از( exپرفکتور ) به معنای برآ کادرهای قبلی، کنترل در التین  ، و حفظِ اکثریت 

ست گرفتند. صناف  ۱این امور را در د البته با عجله از افراد عادی مردم نیز از کارگر و ا

۲پرفکتور اســـتفاده شـــد. -ی امور اِکسرفته تا روشـــنفکران برای ادارهگ
رائول ریگو  

(Raoul Rigault ست تندرو ست پلیس را بر عهده گرفت.« نماینده»( بالنکی  3یا ریا

ستانی عمومی کمون را  ساله ۲۴او که جوانی  ست داد ضیات بود، پ شجویِ ریا و دان

ـــد. همه ـــنی مورخان او را یکنیزعهده دار ش ـــای کمون معرفی ی از خش ترین اعض

کند که او جانِ اگوست رِنوار، نقاش بزرگ فرانسه کنند، با این حال، شِیفِر اشاره میمی

اش را داشتند، نجات را که به او اتهام جاسوسی برای ورسای زده بودند و قصد کشتن

ی به همراه کند که از خطاهای کمون انتصاب چنین فردلیساگاره اشاره می ۴داده بود.

ساس بود. ستان نزدیکش به مقامی چنین ح یریگو در نبردِ روزهای آخر کمون در  ۵دو

ای وارد ی نیروهای ورســای در خیابانی مورد تعقیب قرار گرفت و به خانهجریان حمله

یر او را بیرون کشیدند و افسری نام او را پرسید و او با شهامت فریاد شد، سربازان تی

شتند و به گلوله «. مون، مرگ بر قاتلینزنده باد ک»زد  صله جلوی دیوار گذا او را بالفا

ی جدیدِ پلیس های هر ناحیه نه از طرف اهالی که از طرف اداره«کمیســر» 6بســتند. 

ــاره شــد، کمون قبال اعالم کرده بود که مســئولیت  شــدند.تعیین می همانطور که اش

شهروندانِ هر محلامنیت عمومی به عهده که افسران پلیس را انتخاب و و در  ی خودِ 

سان اعالم  صالحاتِ حقوقی نیز ازجمله انتخاب دادر صورت لزوم برکنار خواهند کرد. ا

                                                      
۱ Robert Tombs, … p. 89 

۲ David A. Shafer, … p.134 

3 Gay L. Gullickson , …. P.67 

۴ David A. Shafer, … p. . 122 

۵ Olivier Lissagaray, … p.180 
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چنان کوتاه بود که در بسیاری است که فرصت آنواضح ۱شده بود، اما هرگز اجرا نشد.

خاب  کان انت حال ام به هر  بات نبود، و  خا کان گزینش از طریق انت ما»موارد ام م ت

 هم هرگز عملی نبود. « مقامات

 6،۰۰۰کمون همانطور که قبال اشـــاره شـــد، در اول ماه آوریل حد اکثر حقوق را 

فرانک تعیین کرد. مارکس این رقم را معادل حقوق یک کارگر با تجربه قلمداد کرد و 

همانطور که بعدا اشـــاره خواهد شـــد، تمامی رهبران و جریاناتِ چپ نیز چنین طرح 

ــتمزد آن زمان کردند، ک ــاس آمارهای حقوق و دس رمان بر اس ــِ ه دقیق نبود. ویلیام س

ی میانی، حدود گوید که این رقم حقوق یک ســـرهنگ ارتش بود، و افســـران ردهمی

ـــار نیمی از این رقم را دریافت می ـــرکتِ دولتی انحص کردند. یا مثالً حقوق رئیس ش

یات،  خان عاون ۴،۰۰۰د نک و م نک بود ۲،۸۰۰اش فرا مد فرا عادل درآ ، و این رقم م

ضعیت کارگران  ۲ماهرترین افزارمندان بود. ساس مطالعات ژرژ دووف در مورد و تومز بر ا

شاره می سط مزدِ یک کارگرِ مرد، در دوران امپراتوری دوم، ا فرانک  ۴.۹۸کند که متو

فرانک  ۱،۵۰۰وقت در طول ســـال، رقمی معادل در روز بود، که در صـــورت کار تمام

های باالتر درست است که کمون سقف حداکثر حقوق را تعیین کرد و حقوق 3شد.می

ســازی مزد هم از آن رقم را کاهش داد، اما این ســقف حقوق یک کارگر نبود، یکســان

های خود این سقف های سیاسی با برداشت نادرست، در برنامهنبود. بسیاری از سازمان

 ی دستمزدها عنوان کردند.عنوان مزد و حقوق یک کارگر و یکسانرا به

 

 جای رهبری کمون، به«ی امنیت عمومیکمیته»

تر شدن اوضاع، کمون در میانِ تشدیدِ اختالفات در اول ماه مه، همزمان با امنیتی

ایجادِ دینامیسمِ انقالبی بیشتر توسط کسانی که درگیر مسائل اداری »درونی، با هدفِ 

، متشــکل از «ی امنیت عمومیکمیته»وانِ نهاد جدیدی را تحت عن« روزمره نیســتند

                                                      
۱ Robert Tombs, … pp. 88-89 

۲ William Serman… in Robert Tombs, … p.86 

3 George Duveau, (1946), La Vie ouvriere en France sous le Second Empire, p. 319, 

in Robert Tombs,… p. 86 
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ـــیون«نماینده»ها یک از آنپنج کموناردِ مرد ایجاد کرد که هیچ  ۱ها نبودند.ی کمیس

صیت شخ شد.  شارل دو این کمیته در واقع جایگزینِ کمون  های مهم کمون ازجمله 

ند، در بود ۱۸۴۸( که هر دو از بازماندگان انقالب Felix Pyatلِکلوز، و فلیکس پیات )

ویس نبودند. در ابتدا پیات نقش رهبری داشت. یپیات حقوقدان و نمایشنامه این کمیته

ـــده بود، اما زمانی که مجلس به پایان جنگ با  بود که در مجلس ملی هم انتخاب ش

ــد،  ــاره خواهد ش ــتعفا کرد.  ایجاد این کمیته همانطور که بعداً اش پروس رأی داد، اس

 ف را در کمون به وجود آورد.ترین اختالی بزرگزمینه

  ی مرکزی گارد ملی، دو مرکز قدرتکمون و کمیته

اًل طور که قبی مرکزی گارد ملی، بود که همانی فعالیت کمیتهمشکل دیگر، ادامه

ــده بود، اما در واقع تحت  ــد، با ایجاد کمون، اختیاراتش به کمون منتقل ش ــاره ش اش

های خود اند، و با شروع عملیات جنگی، مداخلهعنوان هماهنگیِ نیروهای گارد، باقی م

ـــاکتمن، در را افزایش داد. به گفته مارس، گارد ملی به کمون اعالم کرد که  3۱ی ش

ـــازمانِ گارد ملی تحت فرمان کمیتهیکی از ژنرال ی مرکزی هایش را مأمور تجدیدس

ستِ ستقیم با گارد ملی، به این خوا ست. کمون هم از ترس درگیریِ م رهبری  کرده ا

ی گارد ملی کند که تا آخرین روزِ کمونِ، کمیته)شاکتمن اشاره می ۲گارد رضایت داد.

ـــرپیچی میعمال از اتوریته ی امور جنگ داد که ادارهکرد، و نه امکان میی کمون س

جام می جدی ان کار  نه خودش  هد، و  جام د کار مؤثری ان فاع   ـــیون د  3داد.(یکمیس

 گیری وی امنیت عمومی، ســه مرکز تصــمیمایجاد کمیته واقعیت این بود که پس از

 بدون هماهنگی به وجود آمده بود.

 «رهبر»نبودِ 

                                                      
۱ Robert Tombs, … pp. 81-82 

۲ Max Shachtman, … p.29 
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های تاریخ، نبود یک ی انقالبهای ساختار کمون، برخالف همهترین ویژگیاز مهم

ــط کمیته« رهبر» ــیونواحد بود، و امور توس ــتهها و بهها، کمیس جمعی اداره طور دس

شتهشد. )ازاینمی ضر تا آنجا که ممکن بوده از مهمرو در نو شخصیتی حا های ترین 

شده و به سرنوشت آنکمون یاد  های مختلف متن ها در بخشطور خالصه به نقش و 

حاضر اشاره شده است.( این انقالب نه روبسپیر داشت و نه لنین، یا مائو، هوشی مین، 

شورا، همان سترو، و اولین رئیس  شد، یک مهندس بورژوا و یک طور که قبال اکا شاره 

سه  ستاو لففران شارل بِلِه بود، و بعد از او گو ستِ محتاط و بدون قدرت اجرایی،  پرودونی

که با آن که رادیکال بود، اما قدرتی نداشــت این ســمت را به عهده گرفت. کســی که 

ـــت نقش رهبر را بازی کند، و بهمی ـــده بود، توانس ـــکل نمادین هم رهبر اعالم ش ش

ند، و آن کوگوست بالنکی بود که در زندان بود. کریستیانسن سؤال جالبی را طرح میا

قه ـــاب با آن س تهاین که اگر بالنکی  با ی انقالبی و اتوری پذیرش آزاد بود و  ی تردیدنا

اش در صحنه حضور ای و شهامتِ گاه غیراخالقیگریِ حرفهقاطعیت همیشگی، انقالبی

ــت، چه میمی ــد.داش جز در لحظات این بود، که به همین دلیل کمون )بهتناقض  ۱ش

ـــخت، برای  ـــرایط س آخر( دیکتاتوری نبود، دموکراتیک بود، اما همین امر در آن ش

سئله شبرد انقالب م شمکشپی شد، و اختالفات و ک صمیمیهای درونی، بیساز  ها و ت

 ان ساخت.اش ناتوها و مراکز متعدد قدرت، کمون را در مقابله با دشمنبالتکلیفی

 نبودِ حزب سیاسی

ر های ایجاد شده دویژگی دیگرِ کمون نبودِ یک حزب سیاسی بود که بتواند انرژی

سازمان سی  ۲دهی و هدایت کند.آن مقطع را  سیا سته به جریان  کموناردها همگی، ب

ـــتند، اما نه  ـــی و ایدئولوژیکِ قاطعی داش ـــیاس ـــته بودند، نظرات س که به آن وابس

ین یک حزبی ایجاد نکردند. االملل، هیچها، و نه بخش بینبالنکیست ها، نهپرودونیست

ــلط امکانات دموکراتیکِ  ــو نبود یک حزبِ مس ــت، از یک س واقعیت نیز دو جنبه داش

                                                      
۱ Rupert Christiansen, …. P.299 

۲ Max Schachtman, … pp. 47-49 



 

 
 

 بازخوانی کمون پاریس 543

سوی دیگر امکان کانالیزه کردن تمام تواناییمتنوعی را به وجود می ر ها را دآورد، و از 

 بفرد.روی بود، از بین میمقابله با دشمنی که از هر سو در حال پیش
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 اقدامات کمون

ــاگاره به نحوه ــمیملیس ــاره میگیریی تص کند. ازجمله در اولین های عجوالنه اش

ضا بی  شود، ناگهان یکی از اع شهری پرداخته  سایل عاجل  سه قبل از آن که به م جل

ه و ب شود،می« لغو سربازگیری اجباری»کند و خواستار مقدمه پیشنهادی را مطرح می

شود. دهند و تصویب میبا شور و حرارت به آن رأی می« پردازانخیال»ی قولِ او همه

ای ملی و مربوط به کل فرانســه و نه شــهر پاریس بود. )جالب حال آن که این مســئله

ــربازگیری که همانآن ــد، بعداً خودِ کمون ناچار به س ــاره خواهد ش طور که در زیر اش

خواست تصمیمات خود را به گوید، اگر کمون میدرستی میهاجباری شد.( لیساگاره ب

ی معین آن را به کل کشــور اعالم و با بایســت با برنامهســطح کشــوری ارتقا دهد، می

ـــهرهای مختلف تماس برقرار می ـــافه میمناطق و ش ی به بهانه»کند که کرد، اما اض

 ۲۲)البته، بعد از  ۱گرفتند.مسائل با عجله مورد رسیدگی قرار « پرهیز از پارلمانتاریسم

 روز با دیگر مناطقِ فرانسه تماس گرفته شد.(

 مسائل عاجل

شودگیِ عمومی اجاره شهری پرداخت، ازجمله بخ سائل  صله به م ها از شورا بالفا

، تحت این عنوان که مالکان هم باید در فداکاری ســهم ۱۸۷۱ی تا ژوییه ۱۸۷۰اکتبر 

اما بسیاری از صاحبان صنایع را که در طول »ه، شورا ی لیسا گارداشته باشند. به گفته

شرم سودهای  صره  صمیم نکرد. «آوری به جیب زده بودنددوران محا شمول این ت ، م

ــات رهنی را ممنوع اعالم کرد. به ــس ــده در مؤس ــته ش عالوه فروش اجناسِ گرو گذاش

ـــتوهمچنین با فرمانی از همه ـــت که از دس رات ی کارکنان دولت )در پاریس( خواس

های متعدد دیگری نیز در ماه آوریل گرفته شــد، دولت مرکزی پیروی نکنند. تصــمیم

نه با ـــ کار ش حداکثر حقوق، و ممنوع کردنِ  نانواییازجمله تعیین  کارگران  ها. از ی 

 اقدامات نمادین بسیار مهم، بیرون کشیدن گیوتین و آتش زدنِ آن بود. 

 

                                                      
۱ Olivier Lissagaray,… pp. 130-31 
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 سکوالریزه کردن، جدایی دین و دولت

ستز مهمیکی ا سیا ستهایی که اکثریت بهترین  از  ها آن را با جدیتویژه بالنکی

سماً به همان آغاز پی سا از دولت بود. در دوم آوریل، کمون ر گیری کردند، جدایی کلی

شد.جدایی دین از دولت رای داد. تمام امتیازات و کمک سا قطع  سا ۱ها به کلی ها کلی

شغال کلوب و در مواردی غارت شدند. مراسم تشییع جنازه و های سیاسی درآمد، به اِ

ــکوالر مجاز بود. تمام نماد ــکل س ــانهیادبود تنها به ش های مذهبی از مدارس، ها و نش

ـــتان ـــد. ها، و دادگاهبیمارس ـــلیبِ معروفها برچیده ش باالی گنبد پانتئون  بازوانِ ص

د. برافراشته ش ی اصلی آن پرچم سرخی مشاهیر فرانسوی  قطع شد و بر پایهمقبرهی

ـــاها، راهبه دادند، برکنار ها و برادران که در مدارس مذهبی درس میکادرهای کلیس

 کشیش دستگیر و زندانی شدند.  ۲۰۰شدند. در مقطع بعدی حدود 

ـــاگردان، و بیماران مواجه در مواردی این امر با درگیری ها و مقاومت والدین، ش

ها و کردند. افشــاگریضــد روحانیت برپا می های خیابانیِها تئاترشــد. بالنکیســتمی

سا بر در و دیوارها  ضای کلی سی اع کاریکاتورهای زیادی مربوط به اَعمال و اتهامات جن

 شد. نصب می

ها و کردهی متوســط و تحصــیلهای خداناباوری و ضــد مذهبی در طبقهگرایش

ـــتر از کارگران باور هم بودنکارگران ماهر که تحت تأثیر پرودفن، بالنکی و عِلم د، بیش

ـــاها نفوذ  ـــاده، اعم از زنان و مردان این طبقه بود. در محالت کارگری که کلیس س

سا را پنهان می ضای کلی شتند، گاه اهالی محل اع شتری دا کردند، و حتی گارد ملی بی

برای نمونه زمانی  ۲کرد.های ضد کلیسایی را اجرا میتری سیاستمحل با قاطعیت کم

، که ۱3ی ها را صـــادر کرد، ناحیهدســـتگیری و اخراج کادر کلیســـا که کمون فرمان

ی کارگرنشین پاریس بود، از اجرای این دستور سر ترین ناحیهترین و رادیکال«سرخ»

 3باز زد.

                                                      
۱ John Merriman, … p. 103 

۲ Robert Tombs, … pp. 99-100 

 ۸6همانجا، ص 3 
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خواهان زدگی و حتی نفرت از روحانیون و دســتگاه کلیســا در میان جمهوریدل

شت. پیروزی سی نیز دا سیا سم در دوران امپراتوری تاحد درپی بناهای پیدالیل  پارتی

زیادی مربوط به نفوذِ روحانیون در میان روستاییان و حمایت کلیسا از حکومت بود، و 

  ۱خواهان بود.ی خشمِ جمهوریاین امر همیشه مایه

سم اختالفاتی در میان رهبران کمون به البته در مورد نحوه سکوالری ی برخورد به 

ی ( با نحوهJules Vallesای معروفی چون ژول والِس )وجود آمد، ازجمله کمونارده

سیار معروف چپ، از  ست ب سخت مخالف بود. یوالِس ژورنالی ست  سیا برخورد به این 

س نویی مرکزی گارد ملی، طراحِ پیشزندانیان ســیاســی دوران ناپلئون، عضــو کمیته

سرخبیانیه» سردبیر روزنامه« ی  شد، و  شاره  ما بود.  ا یاد خلقفری که در باال به آن ا

سبت به برخورد حساب ست دیگران را ن ضد روحانی نتوان ه شده بدر آن جوّ انقالبی و 

 این موضوع حساس برای مردم عادی متقاعد سازد.

 آموزش

شی  از دیگر اقدامات مهم کمون در این مدت کوتاه، تالش برای اصـالح نظام آموز

ـــتند؛ ی هایی بود که همهبود. آموزش یکی از اولویت جریانات کمون بر آن تأکید داش

سکوالر و غیرمذهبی. عالوه بر تأکید بر آموزش  سری، و  سرا آموزشِ رایگان، اجباری، 

ست سیالی سو شتغال ها، برآموزشسکوالر،  های فنی برای فرزندان کارگران، چه برای ا

سعه صله و چه برای تو ستار افزایش بکردند. آنی آینده، تأکید میبالفا ی هودجها خوا

داد و تا آخر ماه آوریل، تنها های مالی این امکان را نمیآموزش بودند، اما محدودیت

هزار فرانک به آموزش اختصاص یافت، اما از نواحی پاریس خواسته شد که هر یک در 

ند. نه همکاری کن مان  ۲این زمی جایگزینِ معل مذهبی  مان غیر  ته معل ظرف چند هف

ند، کمون حقوق معل ـــد مان زن و مرد را مذهبی ش مان را افزایش داد و حقوق معل

 3ی متعددی نیز در چند ناحیه ایجاد شدند.یکسان کرد. مدارس دخترانه

                                                      

 ۱۲۵همانجا ص ۱ 
۲ Robert Tombs, … p. 98 

3 Eugene Schulkind, (1985), “Socialist Women During the 1871 Paris Commune”, 

Past and Present, 106, in John Mesrriman, … p. 103 
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سئولیت ست م سیا ست ادوار وَیاناجرای این  سیون آموزش، به ریا ، که ها به کمی

ستههمان صیت برج شخ شد،  شاره  ست، از پیروان پرودون و از طور که ا سیالی سو ی 

او مهندسی  ۱الملل بود، واگذار شد.گذاران بخشِ فرانسوی بینبالنکی و از پایهنزدیکان 

بود که به هنگام جنگ از آلمان به پاریس بازگشت و بالفاصله درگیر مبارزه شد. برای 

ــد. وَیان با  ــکل از تعدادی از زنان ایجاد ش ــیون فرعی متش آموزش دختران نیز کمیس

شروع به  شی بر مبنای همکاری معلمان و والدین  صالحات مهمی در نظام آموز انجام ا

یانیه انقالب کمونی با بنیانِ »ماه مه، با تأکید بر  ۱۸ای در غیرمذهبی کرد. وی در ب

، اصالح نظام آموزشی را به شکلی خواستار شد که برای همگان «ماهیت سوسیالیستی

 افراد بسته به عالیق»را فراهم آورد، و طی آن « ی دستیابی به برابری اجتماعیزمینه»

ـــان حرفهو توان ـــاره به این که تا «. ی موردنظر خود را انتخاب کنندش بیانیه با اش

خواهد ی جامع آموزشی طراحی شود، از هر یک از نواحی پاریس میهنگامی که برنامه

که برای تغییراتی که بالفاصله باید انجام شود، اطالعات مربوط به امکانات محلی خود 

واضح بود که در آن شرایط جنگی، کمبود امکانات مالی،  ۲کمیسیون اطالع دهند.را به 

 توانست انجام شود.و کوتاهی زمان، اصالحات چندانی در نظام آموزشی نمی

 های تولیدیمالکیت و مدیریت واحد

که  یدی بود،  حدهای تول کار و وا یت  ـــع یار مهمِ کمون در مورد وض ـــ قدام بس ا

ـــیون کار و مبادله  ـــیون، کمیس تحت رهبری لئو فرانکل به آن پرداخت. این کمیس

ــیالیســتی ها در آوریل فرمان ایجاد تعاونی ۱6ترین واحد کمون بود. ازجمله در ســوس

های کارگری یک کمیســیون های رهاشــده را به ترتیب زیر صــادر کرد: اتحادیهکارگاه

 بررسی با اهداف زیرتشکیل دهند؛

                                                      

د اقتصاد نق ،"تا گسست از سوسیالیسم« داریگسست از سرمایه»سوسیال دموکراسی فرانسوی: از "سعید رهنما، ۱ 
 سیاسی. 

۲ “Report of the Commune’s Education Commission”, (18 May, 1871), in Eugene 

Schulkind, … p. 160. 

https://pecritique.com/2020/01/31/سوسیال%E2%80%8Cدموکراسی-فرانسوی-از-گسست-از-س/
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صات و موجودیارگاهی آمارهای مربوط به کتهیه -۱  شخ شده، و م های های رها

که برای راه -۲ها، آن ماتی  قدا ندازی آنگزارش از ا که آن ا مدیرانی  ـــط  نه توس ها، 

ی اساسنامه -3اند، بلکه توسط مجامع تعاونی کارگری، تهیه شود. ها را رها کردهکارگاه

یان ســابق، یک در صــورت بازگشــتِ کارفرما -۴ها را هم پیشــنهاد دهند. این تشــکل

گاه کار هایی این  قال ن یت در مورد انت فه برای حکم ـــ ئت منص عاونیهی به ت های ها 

  ۱کارگری، و تعیین مبلغ غرامت پرداختی به آن کارفرمایان، تشکیل شود.

یه حاد یاری از ات ـــ یهبس حاد له ات ـــازان، ها، ازجم کاران، جواهرس طان، فلز ی خیا

ستقبال و بیحروفچین صادر کردند. در نامهها، از این اقدام ا  ی خیاطانی اتحادیهانیه 

ی کارگر برای تصــریحِ هیچ دولتی هر گز شــانســی بهتر از این به طبقه»آمده بود که 

ـــت که تعاونی ۲«حقوقش نداده. های کارگری قبل از کمون هم یالبته باید توجه داش

  3جود داشت.وجود داشتند، ازجمله تنها در پاریس پنجاه واحد تولیدی از این نوع و

به ملینکته قدام  لب این که کمون ا مامِ واحدی جا یدی نکرد، و کردن ت های تول

ـــان فرار نکرده بودند، به فعالیت خود ادامه میکارخانه دادند. در هایی که کارفرمایش

ی بارز آن اعتراض داد. نمونهها میمواردی هم کمون سفارشات تدارکاتی خود را به آن

ان به کمون در مورد فسخِ قرار دادِ دوختِ دو هزار یونیفورم برای گارد ی خیاطاتحادیه

ایم که انقالب ما امضــاکنندگان همیشــه بر این باور بوده»ملی بود. در این نامه آمده 

کنند که از تصـــمیم کمون برآشـــفته ابراز می« ی رهایی پرولتاریا اســـت.پایه ۱۸۷۱

ها  می یونیفورقراردادِ تولیدی که یبرای تهیه ی کمون برای تدارکاتنماینده»اند؛ شده

سرمایه سته بود، به این بهانه که پیمانکارِ  کند، تر تولید میدار این اقالم را ارزانبا ما ب

های کارگری مورد حمایت کسانی کنند که اگر تعاونیدر آخر شکوِه می« فسخ کرده....

  ۴کرد.ت، وضع کامالً فرق میگرفکه به رهایی پرولتاریا باور دارند قرار می

                                                      
۱ “Decree on co-operative Operation of Abandoned Workshops”, Eugene Schulkind, 

… pp.162-63. 

 ۱6۴جا صهمان۲ 
3 Rupert Christianson, … p.319. 

۴ Archive historic de la Gurre, “Letter of tailor’s Association to the Commune”, (n.d), 

in Eugene Schulkind, … pp.167-68 
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از سـوی دیگر در همین زمینه، طوماری توسـط گروهی از زنان کارگرِ تولیدکننده 

سبت به یونیفورم در کارخانه شد، و ن ر کاری برای هکاهش نرخِ قطعه»ی دیگری تهیه 

ــده، اعتراض « یونیفورم که چند روز قبل بدون هیچ دلیلی ــط کارفرما تحمیل ش توس

به کاری بی هیچزنان کارگر تهدید کردند که اگر نرخ قطعه کردند. این  محدودیتی 

باز نگردد، آن به»...ها میزان قبلی  که خود را  ـــت  ند داش یار خواه ناً اخت عنوان قانو

  ۱«ی تعاونی متشکل و شرکت را به نفعِ خود اداره کنند.جامعه

نه کارگرانِ ریختهنمو عاونیِ  هان گری فوی دیگر، اعتراض مجمع ت که خوا الد بود 

سفارش .... »های بیشتری از کمون بودند. در این نامه ازجمله آمده با توجه به دریافت 

ته کان ریخ مال که  قالی  یل و  عاونی گریق که ت ند، طبیعی اســـت  ته ا نداخ ها راه ا

سهمیهکارگران ِریخته سازوبرگمراتب بزرگی بهگری   های نظامی برایتری از تولید 

ضافه می« ون دریافت دارد.دفاع از کم سف»کنند که کارگران ا اری باگر به هر دلیل تأ

درخواست ما مورد توجه جدی قرار نگیرد، این مجمع تعاونی به انحالل کشانده خواهد 

ها که اخیراً در اعتصاب بودند(، استثمار شد، و کارفرمایان با استخدام مجدد )حتی آن

ـــر خواهند گرفت. مت ـــوی کارگران را از س ـــکل کردن کارگران گام بزرگی به س ش

ــیال ــوس ــی که همهس ــتگی ی ما در جهتِ آن تالش میدموکراس کنیم، یعنی همبس

 ۲«مردمان و سرنگونیِ شاهان، است.

ــیون، نامه ــات بود که لئو فرانکل، رئیس کمیس ــاس این اعتراض ه ی تندی ببر اس

شت. در این نامه می ستثمارگران از اف»... خوانیم، کمون نو سطح زندگیِ جمعیت ا فتِ 

ها آورند؛ در حالی که کمون کور است و این دسیسهها را پایین میاستفاده کرده و مزد

ـــافه می« گیرد.را نادیده می  اخالقیفایده و هم بیدر واقع هم بی»کند که فرانکل اض

سطه، که تنها وظیفه ست که به یک وا ست ا شتِ یک حق العمل از کارگرانی ا اش بردا

ـــویم. این تداومِ بردگی کارگران از طریق کنترلِ  که ـــل ش ـــتخدام دارد، متوس در اس

                                                      
۱ Le Vengeur, (May, 1871), “Petition of a Group of Women workers …”, in Eugene 

Schulkind, … p. 168. 

۲ Archive historic de la Gurre, “Letter of Foundry Workers to A Member of the 

Commune…”, (n.d), in Eugene Schulkind, … pp. 166-67 
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ــت. ــتثمارگر اس ــط اس چیز »کند که، او در آخر نامه یادآوری می« متمرکزِ تولید توس

که انقالب دیگری نمی ید فراموش کنیم  با که ن فت، جز این  ها  ۱۸توان گ مارس تن

 ۱«توسط کارگران به ثمر نشست.

ضات و نامهی این مجموعه شد که کمون اعترا سبب  سیده بود،  هایی که از قبل ر

ی کمیسیون کار و مبادله باید شرکت ها، نمایندهدستور صادر کرد که در تمام سفارش

داشــته باشــد. همچنین دســتور داده شــد که تمام قراردادها مورد بررســی مجدد قرار 

ـــود، و ق ها، حداقل مزد روزانه، و یمتگیرند، اولویت به مجامع تعاونی کارگری داده ش

  ۲های کارگری و تعاونی حِرَف مربوطه تعیین شوند.کاری، با همکاری تشکلقطعه

 تأمین مالی و استقراض از بانک

ای که کمون با آن مواجه بود، ترین مسئلهی نظامی و دفاعی، مهمبرکنار از مسئله

سئله شهر، و ، هزینههای کمون، حقوق گارد ملیی مالی و تأمین هزینهم های دفاع از 

ــه در پاریس بود، و همانهزینه طور های آموزش و رفاهی بود. مقرِ مرکزی بانک فرانس

ی مرکزی گارد ملی، انقالبیون ی کنترل شهر توسط کمیتهکه قبالً اشاره شد، در دوره

صادرهبه شهرداری در آن باز کرده بودند. جالب آن جای م ساب برای  ی بانک، یک ح

شارل بِلِه، پرودونیستِ معروف ک سیاست مدارا با بانک را ادامه داد.  ه کمون هم همان 

طور که قبال اشاره شد، به سمت اولین رئیس شورای کمون انتخاب شده بود، که همان

یک بورژوای لیبرال بود که مسئول رابطه با بانک فرانسه نیزتعیین شد. او بر این اعتقاد 

صادره بود که تندروی در مورد سای را از بین بانک و م شی با ور ساز شانس هر  ی آن 

ــاند، و تجربهخواهد برد، و بقیه ــه را نیز خواهد ترس ی انقالب کبیر را به بقیه ی فرانس

ستدالل کرد که  سرمایه»یادآوری کرد. او برای بقیه ا ست و بدون آن بانک  شور ا ی ک

ــت و نه تجارتی. اگر آن را به ــنعتی خواهیم داش ــکناس نه ص هایش به هم بریزید، اس

شد سیس ژورد، نماینده 3«.کاغذپاره تبدیل خواهد  ی کمون در امور مالی نیز، که فران

                                                      
۱ “Report of Leo Frankel on Negotiations for Military Uniforms”, in Eugene 

Schulkind, … p. 169 

۲ Eugene Schulkind, … p. 166 

3 Olivier Lissagaray, …. P. 154. 
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جا که ســخت نگران تر از بِلِه بود، ولی از آنقبالً به او اشــاره شــد، با آن که رادیکال

ست سیا صادرهتأمین مالی  از  رضی بانک مخالفت کرد. برکنار از قهای کمون بود با م

 های شهر بود.آوری مالیاتدنبال جمعتر بهبانک، کمون بیش

شرایط که با عجله دولت را یر از خطرِ مصادرهرژیم تی ی بانک آگاه بود، اما در آن 

ی بانک را نداشت. برای این کار به قولِ وجه امکان تخلیههیچبه ورسای منتقل کرد، به

ساگاره به  شت. از کامیون و یک ا ۸۰تا   6۰لی مارس مدیران بانک هر  ۱۹رتش نیاز دا

لحظه انتظار ورود انقالبیون و اعدام خود را داشــتند. رئیس بانک ســرانجام فرار کرد و 

ــاره میمقام او جایگزینقائم ــد. جان مِری مان اش مارس، ژورد و  ۱۹کند که در اش ش

هزار فرانک  ۷۰۰ستِ و مؤدبانه درخوا»عنوان نمایندگان کمون به بانک رفتند وارلن به

صویب کرد!« وام برای کمون صله بانک آن را ت ی هیئت هنگام مراجعه ۱کردند، و بالفا

ندگی کمون، ارزش دارایی مای نک  ۷۷»های موجود در آن عبارت بود از، ن میلیون فرا

ــکه،  ــکناس،  میلیون ۱66س ــفته،  ۸۹۹فرانک اس  ۱۱میلیون وثیقه،  ۱۲۰میلیون س

میلیون اوراق دولتی و سایر  ۹۰۰شده، یلیون جواهرات سپردهم ۷میلیون شمش طال، 

ـــپرده  ۸۰۰میلیون فرانک: از آن میان  ۱۸۰میلیارد و  ۲ها. به عبارت دیگر مجموع س

ــندوق ــای ص ــت، که بهمیلیون دالر آن تنها به امض ــادگی عملی دارِ بانک نیاز داش س

 ۲«بود...

جای ر دســـت داشـــت بهکمیســـیون اجرایی که در آن لحظه رهبری کمون را د

سای، اختیار را به سازش به ور ستفاده از آن برای تحمیل   برخوردی قاطع با بانک و ا

صاص داد!  شارل بِلِه واگذار کرد، و قائم مقام بانک هم دفتر کاری در بانک برای او اخت

 ۹ر۴میلیون فرانک دریافت کرد که  ۱6ر۷اش، کمون تنها روزه ۷۲در تمامِ طولِ عمر 

ــاب کمون نگهمیلیو ــد، و در واقع فقط داری مین آن در حس میلیون فرانک به  ۷ر3ش

                                                      
۱ John Merriman, … p. 56 

۲ Olivier Lissgaray, … p. 153 
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شد. سای و بورژواها از طریقِ  ۱کمون وام داده  جالب آن که در همین مدت مقامات ور

میلیون فرانک برداشت کرده بودند. 3۱۵ی مختلف بانک، شعبه ۷۴
۲

 

ـــتِ باورنکردنی قطعاً کمون را با هر انقالب دیگری ـــیاس در تاریخ متفاوت  این س

ـــاخت. بر اثر مجموعهمی ها، همراه با اوج گیری اختالفات ها و تردیدی این تزلزلس

 های مهمی از دست رفت.داخلی که به آن اشاره خواهد شد، فرصت

 انزوای پاریس

شد،  ِسی، تولوز، و ناربفن کمون ایجاد  سه ازجمله لیون، مار شهر دیگر فران در چند 

سیار ساگاره(. در تمام  که همگی عمر ب صل دهم لی شتند. )نگاه کنید به ف کوتاهی دا

ــیون زیادی اعم از نظامی و یا تبلیغاتی  ــد، با اپوزیس ــکیل ش ــهرهایی که کمون تش ش

ــد، و حداکثر دو هفته ــتر دوام نیاورد.مواجه ش که کمون پاریس اولین  زمانی 3ای بیش

هیچ یک از شــهرهای  شــکســت نظامی خود را در مقابل ورســای تجربه کرد، دیگر در

سه نیروهای طرفدارِ پاریس در رأس کار نبودند. البته در پاره شهرها، هواداران فران ای 

ــادر کردند. کمون به نفع پاریس با پرچم ــرخ تظاهرات راه انداختند، و بیانیه ص های س

ــد. در تمام طولِ ماهها نمیاما این حمایت ــت کمک مادی برای پاریس باش های توانس

و مه، کمون با مناطق دیگر در تماس بود. تبلیغات ضــد کمون و خبرهای دروغ  آوریل

ـــه بیی عملکرددرباره کرد. کمون که در آغاز داد میهای آن در دیگر مناطق فرانس

ــال نامه ــایر نواحی کوتاهی کرده بود، حال با ارس ــبت به برقراری ارتباط با س  هاینس

ـــمی پی ـــیح میرس ـــهرها توض ـــد برقراری هیچه پاریس بهداد کدرپی به ش وجه قص

های خودمختار در یک جمهوری دیکتاتوری ندارد، و به دنبال ایجاد اتحادی از کمون

 واحد است. 

سمی»آوریل کمون در یک بیانیه در  ۱۹در   ییک برنامه»تحت عنوان « ژورنال ر

ـــمی کمون ـــته»خطاب به مردم فرانســـه « رس تقویت »را با هدف « های خودخواس

                                                      
۱ Max Shachtman, …. P. 33 

۲ Georges Beisson, “La Commune et la bank de france’. 

3 David A. Shafer, … p. 74, also see Olivier Lissagaray, Chapter 10. 
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اعالم کرد و تأکید کرد که « عنوان تنها شکلِ دولتِ منطبق با حقوق مردمری بهجمهو

سه تعمیم می»در این راه  شهرهای فران در  ۱«یابد...خودمختاری کاملِ کمون به تمام 

 Charlesآوریل دو شـخصـیت بسـیار مهمِ کمون، ژول والس و شـارل دولکلوز ) ۲۰

Delescluzeشت، در که هر یک از کمون ای را در مورد حقوقی( بیانیه ها خواهند دا

د، شها دیر انجام میمنتشر کردند. واقعیت این بود که این تالش ژورنال رسمی کمون

 هر چند واقعیت این بود که جَوّ عمومی فرانسه با رادیکالیسم پاریس همراه نبود. 

کمون در اواســـط آوریل نیز که حمالت ورســـای شـــدت گرفته بود، پیامی برای 

هقانان فرانســه فرســتاد و از طریق بالن در چند منطقه پخش کرد. در این بیانیه با د

ما برادران، ش»شود که خطاب به کشاورزان فرانسه گفته می« کارگران پاریس»امضای 

نند کبه تمام کسانی که روی زمین کار می« دهند. منافع ما یکسان است...را فریب می

صول صیب و بهترین بخش مح سانی میشان ن ته کنند، گفشود که هیچ کاری نمیک

زمین به زارعان تعلق دارد، ابزار »خواهد این اســـت: شـــود که آنچه که پاریس میمی

کار برای همه... کارگران، و  به  ید  یادآوری میبه آن« تول که ژنرالها  که کند  هایی 

ـــتند که در داند، هماناکنون پاریس را زیر حمله قرار دادههم ـــه ها هس فاع از فرانس

یانیه از آن پس کمک کنید که پاریس پیروز »خواهد ها میخیانت کردند. در آخر، ب

ای برای آن فراهم نیامده بود، و متأســفانه حمایتی از روســتاها نیامد، زمینه ۲«شــود...

 خواهان بسیج شدند.سرانجام باز هم بسیاری از دهقانان به جنگ با جمهوری

ــیفر به نقل از ویلیا رمَن میش ــِ ــد که بهم س رغمِ همدلی طرفداران کمون در نویس

شهرهای دیگر، پاریس منزوی ماند، و انقالبیونِ دیگر نواحی نه امکانات نظامی داشتند 

ــی، و تنها می ــیاس ــدا راه بیندازند.و نه نفوذ س ــروص ــتند س رغم تظاهرات و به 3توانس

 شد، پاریس تنها ماند.یصادر مهای آوریل و مه های مختلفی که در ماهبیانیه

                                                      
۱ “An Official Programme of the Commune” (19 April 1871), in Journal Officiel, in 

Eugene Schulkind, … pp. 149-51. 

۲ “Circular Addressed by the Commune to Farmers”, (mid-April 1871), in Eugene 

Schulkind, … pp. 152-54 

3 William Serman,... in David A. Shafer, … pp. 74-75 
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 گریها برای میانجیتالش

یام  عد از ق ـــوی جمهوریمارس، تالش ۱۸ب عددی از س هان برای های مت خوا

ــورت گرفته بود. جمهوریمیانجی ــای ص خواهان لیبرال دچار گری بین پاریس و ورس

شاراین کشمکش درونی بودند که آیا از کمون حمایت کنند یا نه. آن شیفر ا  هطور که 

ت خواهی بر قانونیها، تأکید بر این بود که بنیان جمهوریکند، برای بســیاری از آنمی

ی سوم را به مخاطره انداخته، هرچند که استوار است و قیامِ کمون جمهوریِ شکننده

خواهی های قانونی جمهوریخواه نیســت، باید از راهدولتی که انتخاب شــده، جمهوری

یر، از این حال دو روز بعد از قیام، کلمانسـو و ژان باتیسـت میلیکار را به پیش بفرد. با 

صیت شده بودند، خواه که از حوزههای مهمِ جمهوریشخ ی پاریس وارد مجلس ملی 

صالحهگری کردند، اما نه تیسعی به میانجی ضر به هیچ م ند. ای نبودیر و نه کمون حا

ی مجلس از مجدداً شش نماینده ها،مارس قبل از شروع درگیری ۲۵چند روز بعد، در 

سازشی را ندارد و یر مالقات کردند، اما متوجه شدند که تیپاریس با تی یر قصد هیچ 

شروع حمله به پاریس، میلی ست. با  ی دیگر پاریس یر و دو نمایندهدر تدارک جنگ ا

 ۱از نمایندگیِ مجلس استعفا کردند.

خواهان ها هم از جمهوریآن ها صــورت گرفت کهتالش دیگر از ســوی فراماســون

ــتِ نمایندگان ها در کمون هم فعال بودند. زمانی که تیای از آنبودند، و پاره یر خواس

ـــون ۲۱ها را در آن ماس فت، فرا جدی نگر یل  یک  ۲۹ها در آور پاریس  یل در  آور

های مختلف را راه انداختند و هزار نفر از اعضـــای لفژ ۱۰پیمایی بزرگ متشـــکل از راه

تفصـــیل این ی خود از کمون را اعالم کردند. لیســـاگاره بهایت آشـــکار و قاطعانهحم

 ۲کند.تظاهرات را تشریح می

های دیگری برای مصالحه انجام شد. ازجمله گروهی بعد از شروع جنگ هم تالش

هایی های آوریل و مه مالقاتاز شــهرداران مناطق پاریس و نمایندگان مجلس بین ماه

هایی صورت گرفت و تند که به جایی نرسید. خارج از پاریس هم تالشبا دو طرف داش

                                                      
۱ David A, Safer, …pp. 80-81 

۲ Olivier Lissagaray, … pp. 190-91 
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ــه، بهازجمله کنگره ــهرهای فرانس مه در  ۱۴یر، در رغم مخالفت تیای از نمایندگان ش

شت. هفته شد. اما موفقیتی ندا شکیل  سای وارد پاریس لیون ت ی بعد از آن، قوای ور

 شده بودند.

 زنان و کمون

 یقدر مهم و وسیع است که در نوشتهرابطه با کمون آن نقش زنان در کمون و در

شاره کرد که زنان بهای باید به آن پرداخت. در اینجداگانه ست ا رغم آن که جا کافی ا

شتند، در تمام امور کمون از امور جنگی و دفاعی تا  شدن ندا حق رأی و حقِ انتخاب 

های برکنار از مســئولیت انواع خدمات، نقش بســیار مهم داشــتند. در دوران محاصــره

ته لهخانواده، در کمی بت مح به نقش فوقهای مراق ند.  عال بود یار ف ـــ عاده ها بس ال

ندهتعیین یام کن نان در ق خانِ کمون  ۱۸ی ز مام مور مارس قبالً اشــــاره شــــد. ت

نهالقولمتفق بدون نقش دالورا که  ند  نداشـــت. گِی ا کان پیروزی  یام ام نان، ق ی ز

ین ها در ا، جزئیات نقش آنزنانِ سرکشِ پاریسی خود، رجستهگولیکسون در کتاب ب

های زیادی را بر عهده با شـــروع کار کمون، زنان مســـئولیت ۱دهد.قیام را شـــرح می

 گرفتند. 

ها الیزابت تومانوفسکایا )دیمیتریِف(، سوسیالیست جوانِ یکی از برجسته ترین آن

 الملل بود. او دری سـویسـی بینبهگذاران شـعروس بود که به سـوییس رفت و از پایه

ـــت که به پاریس  ۱۸۷۱لندن با مارکس مالقات کرد و در مارس  مارکس از او خواس

ها با ورســـای، برود و وقایع کمون را ثبت کند. او با ورود به پاریس و شـــروع درگیری

ـــنگر ـــت، و از پایهخودش به س ی زنان برای دفاع از پاریس و گذاران اتحادیهها پیوس

سیه جات زخمین شد و به رو ست کمون موفق به فرار  شک ها بود. یدیمیتریف پس از 

  ۲بازگشت.

                                                      
۱ Gay, L. Gullickson, … pp. 24-56 

۲ https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Dmitrieff 



 سعید رهنما 556 

الملل بود و نقش ، ســازمانِ زنان وابســته به بخش فرانســوی بین«ی زناناتحادیه»

ی آوریل این تشکل با بیانیه ۱۱در  ۱العاده مهمی در بسیج زنان و مبارزات داشت.فوق

وهی گر»، با زبانی مشخصاً سوسیالیستی و با امضای «یسدعوت از زنان شهروند پار»

رودررویی نهایی بین حق و زور، کار و اســتثمار، مردم »، اعالم کرد که «از زنانِ پاریس

جهان کهن باید به »کنند که فرارســـیده اســـت. به زنان پاریس اعالم می« و ظالمان

صله بعد از این دعوت این بال ۲«پایان خود برسد، و ما خواهان رهایی خود هستیم.... فا

سیاسی دوران کمون شروع به فعالیت و عنوان یکی از فعال ترین کلوبتشکل به های 

 مبارزه کرد. 

شکل دیگری تحت عنوان  به وجود « ی دفاع از حقوق زنانجامعه»قبل از کمون ت

نان لیبرال و هم  عال بود. این انجمن هم از ز که در دوران کمون هم ف مده بود،  آ

ی زنان عمدتاً توســطِ زنان شــد، که نظیر تشــکل اتحادیهوســیالیســت تشــکیل میســ

شــد، و زنان کارگر در آن نبودند. با آن که در ایجاد ی متوســط ایجاد و اداره میطبقه

( همراه Nathalie Lemelی زنان یکی از زنان برجســته کارگر، ناتالی لِمِل )اتحادیه

شت، ام شتر به مبارزات طبقهبا الیزابت دیمیتریف نقش دا ود تا ی کارگر با توجه او بی

الملل فعال، و از سازماندهان برابری زنان. لِمِل یک کارگر صحاف بود و در رابطه با بین

های کارگری، و تالش برای برابری مزد کارگران زن و مرد بود. در جریان کمون حرکت

 هم از مبارزان سنگر و پشت سنگر بود.

زنان »آمیزی داشت و از ر کالم با کموناردهای زن برخورد احترامبا آن که کمون د

شهیدانشجاع»، این «شیرزنانِ زخمی»، «شجاع شد، اما در عمل ستایش می« ترین 

شرایطی که زخمی صبات مردانه حاکم بود. یک نمونه این بود که در   ها باید جابجاتع

سئمی ستاری آمبوالنسشدند، گارد ملی اجازه نداد که نفه زن داوطلب م ا ها رولیت پر

خاطر آن، بانفوذترین زن ژورنالیســتِ کمون، آندره به عهده گیرند. این امری بود که به

سئوالن حمله و به آنAndre Leoلئو ) سخت به م ها یادآوری کرد که زنان حتی ( 

ی پادگان ایسی هم نقش مهمی داشتند. یآندره لئو در علمیات نظامی در دفاع از قلعه
                                                      
۱ Gay L. Gullickson, … pp. 125-27 

۲ The Association of Women for the Defence of Paris and Aid to the Wounded, in 

Journal Officiel, April 11, in Eugene Schulkind, … pp. 171-172 
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( با استفاده از Leodile Champseixای بود که لئودیل شانسه )نام مستعارِ مردانه

های پسران دوقلوش برای خود انتخاب کرده بود. او از نویسندگان سرشناس دوران نام

ضو کمون ازدواج  شوهرش با یک ع ستی بود که پس از مرگ  سیالی سو امپراتوری، و 

ی انتقادات شــدیدی به برخوردهای مردانه ی کمونی نشــریهکرد. او در چند شــماره

ـــت و ازجمله با « انقالب بدون زنان»ای هم تحت عنوان کموناردها کرد. مقاله نوش

سکی ) سالو دومبروف ستانی Jaroslav Dombrowskiاعتراض به یارو ( یانقالبیِ له

 ی نیروهای کمون بود  از او خواست که نقش زنان در پیروزیکه در آن مقطع فرمانده

گارد ملی  ۱۸ که  حالی  که در آن روز در  یادش آورد  به  یاد نبرد، و  مارس را از 

دانست چه واکنشی به تعرض نیروهای ورسای از خود نشان دهد، این زنان بودند نمی

  ۱ی میدان کشیدند.که خود را به میانه

ندهمعروف نان، لوئیز ترین زنِ جنگ بارزین برابری حقوق ز ی دوران کمون و از م

ــنگر از  ۱۸( بود که اولین کســی بود که در Louise Michelمیشــل ) مارس در س

شبانهحمله شد، و گاردِ مدافع را متوجهی  سای به مفن مارتر خبردار  ی ی نیروهای ور

ــره، او به ــئول کمیتهحمله کرد. در جریان محاص ی ی زنانِ مراقبت از محلهعنوان مس

شده بود. وی در چند ین نبرد دالورانه جنگیده بود. او فرزند خارج از مفن مارتر انتخاب 

ضمن تدریس و مدیریت ازدواجِ یک خانواده شت.  ی ثروتمند بود، و امکاناتِ بهتری دا

ـــه برای کودکان فقیر، با زنان طبقات مختلف در ارتباط بود، و با کمک آن  هامدرس

ـــیاری از تحوالت ک« ی قربانیان جنگجامعه» ـــکیل داد، و در بس مون نقش را تش

 های مهم ازجمله ویکتور هوگوکننده داشت. میشل قبالً با بسیاری از شخصیتتعیین

ـــون می یک بود. گولیکس یان و بالنکی نزد مام نقش او در جر به ت جه  با تو ید،  گو

ـــره ـــت، اگر یک مرد بود قطعاً در کمون محاص ی پاریس و تعهدی که به انقالب داش

 ۲.گرفتشد و نقش رهبری میانتخاب می

ـــیاری از کموناردها، برکنار از  مقاومت در مقابل برابری حقوق زنان در میان بس

سیاری از آنهای فرهنگی، جنبهجنبه شت. ب ها پیروان های نظری و ایدئولوژیک هم دا
                                                      
۱ Gay, L. Gullickson, … pp. 128-136 

۲ Gay L. Gullickson … pp. 147-158 
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ر ی شدید او دپوشی ضد حقوق زنان بود. تکیهپرودون بودند، و مرادشان بی هیچ پرده

اهمیتِ ازدواج و بنیانِ خانواده بود. او معتقد بود که  این عرصه بر تقسیم کار جنسی و

سبب میحقوق برابر زنان ازجمله حق رأی آن شود که ها، و کار کردن بیرون از خانه 

شوهران سته به  سند، از نظر مالی هم واب صلی خود نر شان نخواهند بود، و به وظایف ا

ت پرودون و پیروانش در مورد نظرا ۱ی فساد و فحشا شود.تواند سبب اشاعهاین امر می

نان حتی برای آن زمان هم عقب که مورد ز مانی  نه ز جاعی بود. برای نمو نده و ارت ما

شت،  ۱۸6۴الملل اول در بین شورای آن را بر عهده دا ست  شد و مارکس ریا شکیل  ت

الملل را داشته باشند. اما نمایندگان پیشنهاد شد که زنان هم باید حق عضویت در بین

الملل به اتفاق آرا برعلیه آن رای دادند. رهبران کمون هیچ قانون انسوی بینی فرشعبه

صویب نگذراندند، اما  ستقیماً حقوق زنان را تقویت کند، از ت و مقرراتِ جدیدی را که م

ـــدند، و به همین دلیل ها و کلوبمانع فعالیت کمیته های مدافع حقوق زنان هم نش

  ۲داشتند. های آن دوره را نیزحمایت فمینیست

سین نبرد  سنگردر واپ ساختن  ها و های مختلف و در نبردها در محلهها، زنان در 

در همین  3ها با شــهامت فراوان جنگیدند.های پشــتِ ســنگر، و کمک به زخمیکمک

، «افروززنانِ آتش»ی راسـتی، افسـانههای آخر بود که ورسـای و مطبوعات دسـتنبرد

زنند، به راه های آغشــته به نفت همه جا را آتش میبســتهای که زنان کمون با شــایعه

ساگاره می سربازان هر جا زنی ژندهانداختند. لی سد به همین دلیل بود که  را  پوشنوی

اره هایش را پدیدند، او را دستگیر کرده، لباسای در دست داشت میکه بسته یا بطری

  ۴کشتند.کرده و با تپانچه او را می

شته یا بیدر آخر هم برک شدند، نار از هزاران زنی که ک زن  ۱،۰۵۱محاکمه اعدام 

 های بعد از کمون محاکمه شدند. در دادگاه

                                                      
۱ Pierre-Joseph Proudhon, “Pornocracy, Or Women in Modern Times”, selections 

translated by Stefan Mattessich, in Cultural Critique 100, summer 2018 

۲ David A. Shafer, …. P. 154. 

3 Edith Thomas, (1973), “The Women of the Commune”, in John Hicks and Robert 

Tucker, … pp. 26-34 

۴ Olivier Lissagaray, … pp. 277-278 
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 ی ملی، پاریسافروزی، کتابخانهاعدام خیابانیِ زنِ متهم به آتش

 کندورسای حمله را آغاز می

ـــه جدا کرده بود. یر عمالً پاریس را از بقیهتی های قبلِی برخالف انقالبی فرانس

ــبت به  ــده بود. عالوه بر آن اختالفات درونی نس ــاقط نش ــه، حکومت مرکزی س فرانس

ای معتقد بودند که کمون با در اختیار داشتن مسایل دفاعی نیز رو به افزایش بود. عده
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ای بر ی مســلح امکان بهتری برای حمله به ورســای را دارد، اما عدههزار رزمنده ۲۰۰

تر، اختالفات بین فرماندهی گارد از آن حســاس ۱کردند.أکید میمدارا و امکان صــلح ت

 ۲گرفت.تر شدن اوضاع شدت میملی و کمون بود، که با وخیم

ـــای رخ داد، و آوریل، در منطقه ۲ها در روز اولین درگیری  ی بین پاریس و ورس

ا مروی کرد. اورسای بدون اخطار قبلی، آن منطقه را به توپ بست و به سوی آن پیش

سای از بین با مقاومت صالحه با ور صلح و م شد. هرگونه توهم امکان  های جدی روبرو 

ـــدِحملهکمون آمادهرفته بود.  آوریل تدارک  3ای را در ی جنگ نبود، اما عجوالنه ض

ــت که نظیر حمله ــتر امید داش ــی که در آن مقطع در  ۱۸ی دید، و بیش مارس، ارتش

اشــد، اما چنین نبود. در این نبرد، گوســتاو اختیار ورســای بود، حاضــر به جنگ نب

شدند. با آن که این ستگیر  سیر جنگی بودندفلورانس و یک ژنرال دیگر کمون د و  ها ا

ده ای یاغی اعالم کریر کموناردها را دستهبایست کنوانسیون ژنو رعایت شود، اما تیمی

ه و مجمه اش وارد کردای به جای که به فلورانس داشتند، با شمشیر ضربهبود. با کینه

طور که در باال اشاره شد، قبالً از زندان ای کشتند. فلورانس هماناو را بی هیچ محاکمه

رغم فرار داده شـــده بود، و ورســـای کینه زیادی نســـبت به او داشـــت. یفلورانس به

های کمون بود. او در زمان امپراتوری استاد کولژ ترین شخصیتاش یکی از مهمجوانی

گرایانه، خداناباورانه و ضـــد بناپارتیســـتی های مادیخاطر دیدگاهانس بود، اما بهدو فر

ـــت، و در انتخابات کمون به  ـــده بود. در چند قیام مهم نقش رهبری داش اخراج ش

ــد او را به ــورا در آمده بود.  جس ــویت ش روی یک گاریِ حمل زباله انداختند و به عض

سای بردند. برای تحقیر او و کمونارد ها چندین روز بر روی همان گاری ماند، و پس ور

 3از آن تحویل مادرش دادند و در گورستان پِرالشِز دفن شد.

ــیون جنگ  3ی چند روز بعد از فاجعه ــتاو کلوزِرِه تغییراتی در کمیس آوریل، گوس

شتری گرفت. چند  شدت بی سب کرد، و اختالفات با گارد ملی  شتری ک داد، قدرت بی

شروی و عقب شینیپی سی، که یک روی داد، اما در آخر ماه آوریل پادگان قلعه ن ی ای

                                                      
۱ David A. Shafer, … p.76 

۲ Max Shachtman, … p.29 
3 Dvid. A. Shafer, … p 77 
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سای افتاد. نقطه ست ارتش ور سیار مهم بین مفدفن و پاریس بود، به د ستراتژیک ب ی ا

ضربه ستگیر و زندانی این امر چنان  شت به پاریس، کلوزِرِه د ای بود که به هنگام بازگ

جنگی زیادی داشت؛ با گاریبالدی شد. یکلوزره قبل از کمون یک ارتشی بود و سوابق 

ست سیونالی شرکت کرده بود، و با نا رلند های ایدر ایتالیا بود، در جنگ داخلی امریکا 

جای او سرهنگ جوانی که انقالبی نبود و فقط بخاطر ی همکاری داشت.  بههم سابقه

شده بود، خود را در اختیار کمو سمارک ن سلیم به قوای بی ضر به ت  نآن که پاریس حا

ـــئولیت امور نظامی را بر عهده گرفت. پس از ایجاد تغییراتی در  ـــته بود، مس گذاش

د ی شاکتمن قصاستحکامات پاریس، او هم ده روزی بیشتر دوام نیاورد، حتی به گفته

بعد از این بود که دولِکلوز فرماندهی  ۱کودتا هم داشت، اما دستگیر شد و بعد فرار کرد.

نظمی و های کمون، بیی جنگندهغم شــهامت قهرمانانهردفاع را در دســت گرفت. به

ـــت. برای نمونه از  توپ که در اختیار  ۱۷۴۰عدم هماهنگی در امور دفاعی ادامه داش

 ها مورد استفاده قرار گرفته بود.واحد از آن 3۲۰کمون بود، تنها 

 «اقلیت»و « اکثریت»اختالف 

 ی امنیتتصمیم به ایجاد کمیتهدر اول ماه مه همانطور که قبالً اشاره شد، کمون 

عمومی و واگذاریِ اختیاراتِ خود به آن گرفت. منشــاء ایجاد این کمیته وحشــتی بود 

های کمون تحت که از شکستِ سقوطِ پادگان ایسی حاصل شده بود. تمام کمیسیون

  ۲گرفتند.نظرِ این کمیته قرار می

با  بل  ۴۵کمون  قا به انت ۲3رأی موافق در م تهرأی مخالف  به کمی قدرت  ی قال 

یت عمومی رأی داد. به   3امن یت»این امر کمون را  یت»و « اکثر ـــیم کرد. « اقل تقس

کرد. اما ی متمرکز تأکید میاکثریت در آن اوضـــاع و احوال، بر ضـــرورت یک اتوریته

ـــت که کمون حق ندارد اختیاراتی را که مردم به آن واگذار  اقلیت بر این تأکید داش

ست اند، به یککرده شدنی، واگذار کند. این همان دعوایی بود که از آغاز گروهِ بازخوا ن

                                                      
۱ Max Schachtman, … pp. 37-38 
۲ Olivier Lissagaray, … p. 193 

3 John Hicks and Robert Tucker, … p.xx 
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ز و تمرکهای معتقد به عدمهای اقتدارگرا، و پرودونیســـتها و ژاکوبنبین بالنکیســـت

ی امور، وجود داشت. از میان نمایندگان مهمی که با ایجاد این مشارکت مردم در همه

فت کرد، اوژِن وارلن ) خال ته م یهEugene Varlinکمی حاد ی ( بود. یاو رئیس ات

ها و الملل بود. اما پس از اختالف بین مارکسیستصحافان کتاب و از اعضای مهم بین

ـــت ـــتپرودونیس ژانویه برعلیه دولت  ۲۲ها را گرفته بود. در قیام ها، طرف پرودونیس

موقت نقش مهمی داشــت، و در کمون هم عضــو کمیســیون مالی بود. در پایان جنگ 

 تگیر شد، ارتشیانِ ورسای چشمانش را کور کردند و او را بی محاکمه کشتند. دس

یراتی ی امنیت تغیپس از شکستی مفتضحانه در یکی از نبردها، در ترکیب کمیته

شش کرد که نماینده سیار کو شد، و دولکلوز نقش رهبری گرفت. اقلیت ب در  ایداده 

ـــد. ـــد، اما موفق نش ـــته باش ـــای اقلیت به اکث ۱دومین کمیته داش ریت از ورود اعض

سیون سید که از ها بهها جلوگیری کرد. این اختالفات و تهدیدکمی ماه مه،  ۱۵جایی ر

شکایت را به مردم در  سات کمون خودداری کردند و  شرکت در جل ضای اقلیت از  اع

ـــتند که به کمون های انتخابی خود بردند. اما جالب آن که مردم از آنحوزه ها خواس

یر را بســیار خوشــنود و خبر این اختالف تی ۲دند و از نظر اکثریت حمایت کنند.بازگر

ـــمم ـــتر دوام  ۲۰ی امنیت عمومی هم حدود تر کرد. به هر حال کمیتهمص روز بیش

ــه ــلیِ کمون و قبل از نابودیِ آن، مه  ۲۱اش در نیاورد، و آخرین جلس خارج از مقرِ اص

 تشکیل شد. 

ل الملهر نیز رو به وخامت بود. بخشی از اعضای بیناوضاع اقتصادی و اجتماعی ش

ــه نامه ــئوالن کمون یادآوری فرانس ــتند. در آن به مس ــی به کمون نوش ی تندِ اعتراض

ی امکانات اقتصادی و نظامی را کنند که شما مسئول و رهبر پاریس هستید و همهمی

سالح»در اختیار دارید،  ضافه می«چیزی کم ندارید، نه آدم کم دارید و نه  کنند که . ا

توانید خاطر آرمانِ عدالت، هرچه میبه»در این شــرایطِ ســخت که در جنگ هســتیم 

صرفه صلح بگذارید.خرج کنید، و  صیه « جویی را برای دوران  به گردانندگان کمون تو

صله از کمیسیون جنگ بخواهند که به می  انگاریِ اداری و نظامیِ سهل»کنند که بالفا

                                                      
۱ Max Shachtman, … pp. 32-33 

۲ Robert Tombs, …. P. 85 
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شاره میآن« هد.کنونی پایان د شما بی»کنند که گاه با لحن تندی ا ارادگی و رواداری 

اده ها اطمینان ددر پایان به آن« سبب شده که اقتدار نمایندگانِ ما نادیده گرفته شود.

 ی توانالملل با همهشــود که در صــورتی که کمون این تغییرات را انجام دهد، بینمی

  ۱ها حمایت خواهد کرد.خود از آن

ـــمیم مهم در زمینه ـــادی و اجتماعی در این مقطع، کمون چندین تص های اقتص

ـــده و غیر فعال به تعاونیگرفت. ازجمله انتقال واحد های تولیدی های تولیدی رهاش

به تعاونی ـــتور اولویت دادن  ـــفارشکارگری، و دس ها و های تولیدی کارگری در س

 در باال(. های دولتی )نگاه کنید به بخش اقدامات کمونخرید

 ی کمونجویانهاقدامات تالفی

ــای، کمون با ایجاد کمیته ــتارهای ورس ی امنیت عمومی، در تالفی حمالت و کش

آوریل در پاسخ به اعدام و به  ۴جویانه زد. در های تالفیدست به یک سلسله خشونت

 اقتل رساندن گوستاو فلورانس و یک ژنرال دیگرِ کمون توسط ورسای، کمون فرمانی ر

سیار مورد انتقاد قرار گرفت، و طی آن اعالم کرد  سوی طرفدارانش ب صادر کرد که از 

سه برابر از گروگان  ۲ها را به گلوله خواهد بست.که در مقابل هر اعدام توسط ورسای، 

ستگیر  ۵در  شیش و رهبران مذهبی د ست ک سقف اعظم پاریس همراه با دوی آوریل، ا

 سابق دیوان عالی پاریس هم دستگیر شد.  شدند. در همان روز قاضی و رییس

ضهکمون به دولت تی شنهاد معاو شان را با بالنکی که یر پی شی سقف اعظم و ک ی ا

 3در اسارت دولت بود داد، اما تی یر، آگاه از خطر رهبری و اقتدار بالنکی آن را رد کرد.

سئول ها، و می پلیس پاریس که از بالنکیستسخنان تهدیدآمیز نماینده )رییس( اداره

 «حکومت ترور»ها هم بود، سبب شد که ورسای تبلیغات وسیعی را تحت عنوان زندان

ی ترور در انقالب کبیر فرانسه  برعلیه کموناردها به راه اندازد، تا کنندهِ دورهییاد آوری

                                                      
۱ Archives historiques de la Guerre, (May 12, 1871), “Criticism sent to Commune by 

a Section of the International”, in Eugene Schulkind, …. pp. 183-4 

۲ Journal Officiel (April 6 1871), in Gay, L. Gullicksin, … p. 67 

3 Olivier Lissagaray,.. p.181 



 سعید رهنما 564 

ی ی فرانســه را به وحشــت اندازد. و این در حالی بود که دارودســتهها و بقیهپاریســی

ستگیر میبه بییر تی شکلی هر کموناردی را که د مه به محاککردند، بیرحمانه ترین 

ــای وارد طرز فجیعی به قتل می ــاندند. در عمل هم کمون تا زمانی که ارتش ورس رس

 ها را نکشت.پاریس نشده بود، کسی از گروگان

 ،رغم آن که سربازگیری اجباری را در اولین روز تأسیس خودآوریل کمون به ۷در 

طور که در باال اشاره شد، لغو کرده بود، تصمیم به سربازگیری اجباری برای گارد همان

  ۱ملی گرفت، که مورد اعتراض بسیاری واقع شد.

پاره  فت، تخریب  یا پاریس افزایش  به  ـــای  که حمالت نیروهای ورس مانی  ای ز

ستورکار قرار گرفت. ازجمله در نماد ستون ۱6های تاریخی پاریس در د واندوم یاز  مه 

سه که ناپلئون اول آن را بر پا کرده بود.  ترین نمادمهم ستعمار فران های امپراتوری و ا

تخریب شد. پیشنهاد تخریبِ این ستون و تمام نمادهای بناپارتیستی را گوستاو کوربه، 

ــو کمون مطرح  ــوم و  ۲کرده بود.نقاش معروف و عض بعداً کاخ تویلری یکاخِ ناپلئون س

یر در پاریس نیز های قبلیِ فرانســـه  به آتش کشـــیده شـــد. محل اقامت تیرامپراتو

 ی طرفدار ورسای را نیز تعطیل کرد.ی امنیت عمومی ده روزنامهتخریب شد. کمیته

 سرودِ انترناسیونال

شرایطی که کمون پاریس تکه۱۸۷۱در ماه مه  شد، عام میپاره و قتل، در جریان 

الملل (، آنارشیست، عضو شورای کمون، و عضو بینEugene Pottierافوژِن پوتییِه )

ـــرود.  ـــیونال را س ـــرودِ انترناس بر متن آهنگِ « برخیز ای داغِ لعنت خورده»اول، س

یر دو گِیتر پی ۱۸۸۸یز، ســرود ملی فرانســه، تنظیم شــده بود، اما بعداً در مارســی

(Pierre De Geyterســوســیالیســتِ بلژیکی ،)ســه، با آهنگ تبار مقیمِ لیلِ فران

الملل آن را به سرود خود تبدیل کرد، و متفاوتی که جهانی شد، آن را تنظیم کرد. بین

سم الهوتی آن را با وزنِ به زبان سی اولین بار ابوالقا شد، )در فار های گوناگون ترجمه 

                                                      
۱ Gay, L. Gullickson, …. P. 67. 

۲ Rupert Christiansen, …. P. 186 
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ی سرودی که معروف ترین سرود جهان شد، آهنگ دو گِیتِر ترجمه کرد(. هم سراینده

  ۱انگیزی یافتند.ف آهنگ آن هردو سرنوشت غمو هم مفصَن

 پاکی و پاکدامنی 

سته های کمون که اغلب مورخان بر آن تأکید دارند، پاکی ترین ویژگییکی از برج

ساد در آن بود. در طول عمر کوتاه کمون، به شرایط جنگی و و پاکدامنیِ و نبودِ ف رغم 

نه و بی ـــ مالی، هیچ کودک، زن و مردی گرس های  ـــاب کمبود ند. حس ما مان ن خان

روزی که آخرین کموناردها کشــته،  ۲شــد.ترین مخارج کمون ثبت و گزارش میجزئی

ستگیر و یا از دست دشمن فرار کردند، هنوز پول های زیادی در حساب کمون باقی د

 بود.

 ی خونین و پایان کمونهفته

ـــت، یر برای حملهتی بخش اعظم ی قاطعانه به پاریس نیاز به تمامیِ ارتش داش

ــمارک بود، و  3۱۰ارتش، حدود  ــارت قوای بیس ــر، هنوز در اس ــرباز و افس هزار نفر س

رهایی آن موکول به امضای قرار داد صلح بود. بیسمارک در جنگ داخلی بین ورسای 

 طرفیِ بیسمارک بودند. هرو پاریس مستقیماً دخالت نکرد، و این هردو نیز مایل به بی

ورت تفوق یافتنِ کمون، بیســمارک به نفع ورســای وارد چند که واضــح بود که در صــ

 شد.عمل می

                                                      

ها که امکان بازگشت فراهم آمد از ود، به تبعید رفت و پس از سالعام کموناردها سالم در رفته بپوتیه که از قتل۱ 

خاطر معروف شدن در فقر درگذشت. دوگِیتِر به ۱۹۱3را سرود و در « کمون نمرده»امریکا به پاریس بازگشت، شعرِ 

متیاز سرود اش را از دست داده بود. او حق اای حکاکیاش در لیست سیاه کارفرمایان قرار گرفته و کار حرفهآهنگ

تر شدن آن، حق امتیاز بیشتری مدعی این حق امتیاز شد، و با معروفنام خود ثبت نکرده بود، و برادرش به دروغرا به

ها نزدیک شده بود، از ادعای برادرش حمایت خاطر آن که پوتیه به کمونیستهای لیل بهکرد. سوسیالیستکسب می

اش را از دست داده بود، به هر کاری ایکرد، و چون کار حرفهگیری مییحاصل پها بیها در دادگاهکردند. سال

 آویز کرد.زد. سر انجام در جریان جنگ جهانی اول، در فقر خود را حلقسازی، دست میازجمله تابوت
 https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_De_Geyter 
۲ Rupert Christiansen, …. pp. 299-318 
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ضا کرد، در ماه مه، تی ۱۰در  صلح را ام مه مجلس ملی آن را تأیید  ۱۸یر قرارداد 

سید. در -کرد، و جنگ پروس سماً به پایان ر سه ر شروع به  ۲۰فران سمارک  ماه مه، بی

ـــرا در گروه خل ی آن روز، قوای تیهزارنفری کرد. فردا 3۰های آزاد کردن اس یر دا

  ۱پاریس بودند.

سای در روز جدی ماه مه تحت فرمان ژنرال مک ماهون )کسی  ۲۱ترین تعرض ور

جمهور شــد( صــورت گرفت و نیروهای متشــکل از یر و رئیسکه بعداً جانشــین تی

سیج ستاییان ب شده، وارد رو سارت آزاد  سربازانِ تازه از ا سه، و  شده از دیگر نقاط فران

ـــدند. کمون از این حمله ـــاره ی قابل پیشپاریس ش ـــد. مورخان اش بینی غافلگیر ش

ای بود در هوای بهاری بعدازظهر آغاز شد. عصر یکشنبه 3کنند که حمله در ساعت می

ـــرت خیریه ـــیاری مردم در کنس آوری کمک به ای در کاخ تویلری برای جمعکه بس

ـــرکت کرده بودند. کمبیوه ـــاعت بعد از نفوذ ارتش ها و یتیمانِ کمون ش ون چهار س

سیاری از مردم تا صبح روز دوشنبه هم خبردار  ورسای به داخل پاریس خبردار شد. ب

  ۲نشدند.

هزار نفر  ۱3۰آغاز شده بود. جان مری مان، نیروهای ورسای را « ی خونینهفته»

ند.هزار نفر تخمین می ۱6تا  ۱۵های کمون را و جنگنده نه 3ز نا مردم ی دفاع قهرما

بل یکی از  قا نه در م خا به  نه  خا بان، و  یا به خ بان  یا له، خ به مح له  پاریس مح

شیانه شد. تمام گذرگاهترین حملهوح شده، و های ممکن، آغاز  سنگربندی  های مهم 

های مختلف شرح ای را صادر کرد. کتابکمیته فرمان بسیج عمومی مردم با هر وسیله

نابرابر، دالوری ـــیلیِ این نبرد  کان، و قســــاوِت هتفص نان و مردان، حتی کود ای ز

شیان تفصیل بیان کرده اند که نیازی به طرح های خیابانی، را بهاعدام , باورنکردنیِ ارت

 لیساگاره(. 3۲تا  ۲۴جزئیات آن نیست، )ازجمله نگاه کنید به فصول 

                                                      
۱ William Serman,… pp. 451-6, in David A.Shafer, … p.83 

۲ John Hicks and Robert Tucker, …p. 32 

3 John Merriman, …. P. 151 
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 ی دفرسی پاریسموزه تیر باران کموناردِ زن در زندان، طرح گوستاو کوربه که خود نیز زندانی بود،

ــاختمان ــیاری س ــرویِ ارتش، بس های مهم در جریان نبرد و برای کند کردن پیش

 آتش زده شدند، و یا زیر بمباران شدید به خرابه بدل شدند. 

یل  ۲۴در  تل دو و به طرف مقر کمون در ه ـــروی ارتش  با پیش مان  مه، همز

دیگر امکان تشکیل جلسه ی امنیت عمومی که )ساختمان شهرداری(، با فرمان کمیته

سقف اعظم و تعدادی از گروگان شت، ا شدند. فردای آن روز نیز تعداد هم ندا ها اعدام 

 های دومینیکن اعدام گشتند.بیشتری از کشیش

به  ۲۵در  ـــاختمان هتل دو ویل، مقر فرماندهیِ کمون  ـــدن س با ویران ش مه، 

الاقل پنج برابر کموناردها  منتقل شد، اما ارتش که نفراتش حال ۱3ی شهرداری ناحیه

شارل دولِکلوز، بهبود، به آن مقر نزدیک می عنوان آخرین رئیس اجرایی کمون، شدند. 

ــمی خود را به ــنل رس ــنگربندیش های نزدیک آن محل رفت، تن کرد و به یکی از س

باد بدون اســلحه خود را به باالی ســنگر رســاند، مشــتش را گِره کرد، و فریاد زد زنده

ـــای جانش را گرفت. بعضـــی از باد جمهوری. رگبارِ گلولهزنده کمون، های ارتشِ ورس

 دیگر رهبران نیز چنین کردند.
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 موزه بوداپست ۱۸۷۱ادوار مانه، « سنگر»

 

ـــای  ها را قتل عام هزار نفر از مردم پاریس و کمونارد ۲۰در پایان کار، ارتش ورس

ای اعدام شــدند. ســتگیر، زندانی، و پارههزار نفر د 3۰کرده بود. بعد از آن هم بیش از 

ــتعمرهها به زندانده هزار نفر از آن ــتاده و های کار اجباری در مس ــه فرس های فرانس

 تبعید شدند.

 

 هامحاکمه
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ـــه دلیل دادگاه ـــای به س ـــی خود را برپاکرد؛ تنبیه کموناردها، ورس های فرمایش

ساختن آرمانبی شان دادن عواقباعتبار  عمل انقالبی برای کسانی که  های کمون، و ن

 قولِ گولیکســون،ی زنان، بهبعداً بخواهند دســت به چنین اقدامی بزنند. برای محاکمه

کنندگان بود. برای محاکمه« ماهیت زن بودن»دلیل چهارمی هم در کار بود، و آن 

شورش محافظه ست به  ست د سؤال پیش آمده بود که چه نوع زنی ممکن ا کار این 

داری د، چرا این کار را به مردان نســپرده بوده، و چرا در خانه نمانده و بچهاجتماعی زن

ندهگیج  ۱نکرده؟ نانی تر برای آنکن ند، ز گاه بورژوایی کمون بود ـــت خاس با  نانِ  ها، ز

شدند و با فصاحت، دالورانه از های مرتب در دادگاه حاضر میکرده که با لباستحصیل

ـــت آنالیزابت دیمیتریف بهردند. کخواهی دفاع میکمون و جمهوری ها نیفتاد و دس

اش با مارکس حتماً او را خاطر ارتباط مستقیمموفق به فرار شد، در غیر این صورت به

ی کردند. اما لوئیز میشــل و ناتالی لِمِل دســتگیر و در یک محاکمهســر به نیســت می

ــدند. پس ا ــتعمرات ش ها در زندان ز ماهجنجالی محکوم به اردوگاه کار اجباری در مس

ــال ــدند، و هر دو س ــتاده ش ــرانجام به اردوگاهی در نزدیکی زالند نو فرس ها پاریس س

ــتند، و به هم ــه بازگش ــدند و به فرانس ــال آزاد ش ــلولی بودند. یآنان پس از هفت س س

 مبارزات خود ادامه دادند. 

طور که نفر از اعضای شورای کمون برگزار شد. همان ۱۵ی ماه اوت، محاکمه ۷در 

ای هم موفق ها کشته شدند، پارهای از رهبران کمون در نبردها و زنداناشاره شد، پاره

ــدند. از  ــده، پاره ۱۵به فرار ش ــتگیر ش ــهامت از خود و از کمون نفر رهبر دس ای با ش

های کار اجباری در نفر به زندان ۷حمایت کردند، دو نفر به اعدام، دو نفر حبس ابد، 

ها، ســتاده شــدند، و چند نفر آزاد شــدند. از جنجالی ترین محاکمهها فرمســتعمره

سی که محاکمه شورای کمون بود، ک ضو  سه و ع شهیر فران ستاو کوربه، نقاش  ی گو

ــنهاد ویران کردن نماد ــتی را داده بود. دادگاه او را به پیش ماه زندان،  6های بناپارتیس

ندوم، محکوم کرد. یاو پس از ی نوســازیِ ســتون وای نقدی، و پرداخت هزینهجریمه

  ۲آزادی از زندان، موفق به فرار به سویس شد و پول ستونِ واندوم را نداد. 

                                                      
۱ Gay L. Gullickson, … pp.191-217 

۲ Rupert Christiansen, … pp. 375-376 
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ــرعت در بقیه ــدند. برای مثال یک  ۲6ی کموناردها با س دادگاه نظامی محاکمه ش

سیاری از آن 6۰۰دادگاه، ظرف دو ماه  صادر کرد، که ب صطالح حکم محکومیت  ها به ا

ِسل ) ۲۵بودند. در مجموع « وزافرزنانِ آتش»  Louisنفر اعدام شدند، ازجمله لویی رف

Rossel ـــتانِ معتقد، که به هنگام تیرباران ( از فرماندهان نظامی کمون، یک پروتس

بقیه زندانی،  ۱درخواست کرد که فرمانِ آتش را خودش دهد، که مورد قبول واقع نشد.

ردهایی که موفق به فرار شـــدند،  به ای آزاد شـــدند. بســـیاری از کموناتبعید، و عده

ستان پناهنده ستند و به  انگل شور پیو سوی در آن ک شدند، و به هزاران تبعیدی فران

ــت زدند. پارهفعالیت ــی در تبعید دس ــیاس ها که از پیروان ای از تندروترین آنهای س

ـــاره کردهبالنکی بودند، همانطور که در جای دیگر به آن لس را ام، مارکس و انگها اش

 کردند. ها، متهم به غیر انقالبی بودن میخاطر عدم حمایت از آنبه

 
 ، لفموند ایلوستِرِه۱۸۷۱سپتامبر  ۲ی کموناردها، محاکمه

شان دادند و ای از شخصیتالبته همه قهرمانانه نرفتند و پاره های مهم از خود ضعف ن

اش با کمون لی از همکاریی امور ماکمون را محکوم کردند. فرانســیس ژورد، نماینده

ـــتاو کوربه، نقاش بزرگ علت حمایت خود از  در رابطه با بانک عذرخواهی کرد. گوس

ویران کردن سـتون یادبود واندوم را از دیدگاه زیباشـناسـانه مطرح و کمون را محکوم 

                                                      
 همانجا، ص 3۷۷ ۱
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ظامی بی به کرد. همین طور بود در مورد لولیر، اولین رهبر ن که قبالً  یتِ کمون  فا ک

اما اکثریت محاکمه شدگان قهرمانانه از کمون دفاع کردند.  ۱رگِ او اشاره شد.خطای بز

 لیساگاره.( 3۵و  3۴)برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به فصولِ 

یدگاه به تبع که  ـــد و قرار بود  حاکمه ش نه م گا جدا در  کار اجباری بالنکی هم 

ستعمره سه نم شود، اما به علت بیماری در زندان فران ستاده  شد. یاو در گهها فر داری 

شد، از طرف ناحیه ۱۸۷۹ شد، اما انتخابات لغو شد، و آزاد  ی بوردو به مجلس انتخاب 

 درگذشت.  ۱۸۸۱های مبارزاتی بازگشت. سرانجام دو سال بعد در و به فعالیت

شار آن را به تأخیر انداخت و در مارکس در پایانِ خطابه سوم که تا پایان کمون انت ی 

نامه را به خود گرفت و بیشتر نقش یادنامه و درگذشت -منتشر شد  ۱۸۷۱ماه مه  3۰

 در مورد کمون چنین نوشت: -

ی آورِ پرافتخارِ جامعهعنوان پیامشان برای همیشه بهنام کارگران پاریس با کمون»

ـــار از تقدس در قلبِ نوین با احترام به یاد خواهد ماند. خاطره ـــرش ـــهیدانش س ی ش

اش دســت زدند، از ای همیشــه باقی خواهد ماند. و آنان که به نابودیی کارگر برطبقه

ــده ــته ش ــتههم اکنون به چرخ عذاب و لعنت تاریخ بس ی جمعی همهاند، و دعایِ دس

 ۲«کند.شان کفایت نمیکشیشان هم برایِ آمرزش گناهان

 

  

                                                      
۱ Max Schachtman, … p.43 

۲ Karl Marx, (1977), The Civil War in France, in K. Marx and F. Engels, Selected 

Works, Vol. 2, Progress Publishers. 
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 میراث کمون

ـــت ان کمون و های زنان و مردی کمون پاریس، دالوریخواهانههای ترقیخواس

ی مبارزان آزادی و رهایی انســان ی تاریخی همهی آنان در حافظهرحمانهقتل عام بی

لف های سیاسی مختباقی و پایدار است. با پایان گرفتن کار کمون جریانات و شخصیت

 به ارزیابی این رویداد مهم پرداختند.

 ها به کمونواکنش

ـــجا به مهمدر این ـــتترین نظرات مارکس و مارکس ها، از انگلس تا لنین و یس

 شود.اند، اشاره میهای چپ ایران نفوذ داشتهدیگرانی که بر جریان

 

 مارکس و انگلس و کمون

ـــیه طور که در بخش اول طرحهمان ـــد، واکنش اولیه و توص ی مارکس به ش

خواهان خواهان رادیکال فرانســـه، پس از اعالم جمهوری از ســـوی جمهوریجمهوری

سپتامبر  لیبرال مجلس سیار محتاطانه بود. در دوم  شکیل دولت موقت، ب او  ۱۸۷۰و ت

ی نامید. قطعاً در آن لحظه« نابخردی نومیدانه»هر تالشـی برعلیه دولت موقت را یک 

سیار درستی بود. اما بعد از مشاهده ی عملکرد دولت موقت و تاریخی، این توصیه ی ب

سرکوبسازش شتم های آن، و اقدامات کمونارها و  دها، نظر مارکس تغییر کرد. در ه

ـــه هفته بعد از قیام ۱۸۷۱آوریل  الملل مبنی بر ی بینمارس، مارکس خطابه ۱۸، س

 همبستگی و حمایت از مردم پاریس را منتشر کرد. 

الملل با کمون، بر خالف تصور عام، بسیار ی بینالبته باید توجه داشت که رابطه

الملل در آن فعال بودند. )در زیر به رانســـوی بینی فمحدود بود، اما اعضـــای شـــعبه

شد.( بینمصاحبه شاره خواهد  سیار مهم مارکس در این مورد ا الملل ناچار بود که ی ب

سته بود.  ضع بگیرد و از مارکس چنین کاری را خوا در مورد چنین رویداد عظیمی مو

سه  سالبه بین« خطابه»مارکس در تحت عنوان ۱۸۹۱ها بعد از مرگ او در الملل )که 
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توسط انگلس منتشر شد(، به بررسی کمون پرداخت. مارکس جنگ داخلی در فرانسه 

ـــوم را که مهمنویس تهیه کرد، اما خطابهدو پیش ترین بخش آن بود، تا پایان ی س

خطابه پس از شکست کمون نقش نوعی یادنامه یا سوگنامه به تأخیر انداخت، و  کمون

 را به خود گرفت. 

به آن، کامالً  از مقطع ـــمن طرح انتقاداتی  مارکس، ض برقراری کمون، برخورد 

ستایش شدن نظریهآمیز بود. او کمون را بهحمایتی و  سی خود در نوعی عملی  سیا ی 

، ۱۸۷۱ی ســوم در ماه مه دید. در بخش ســوم خطابهمی« دیکتاتوری پرولتاریا»مورد 

در این خطابه که از آن زمان تاکنون  ۱نامید.« ی نوینآور پرافتخار جامعهپیام»آن را 

ـــی چپ در جهان بوده،  ین مرجعترمهم ـــیاس کمون پاریس برای تمامی جریانات س

های کمون را با زبان زیبا و شــیوای ها و رویدادهای خود از خواســتمارکس برداشــت

شگی شریح میهمی ستند( و هم های کمون )آنچه که میکند. اوهم به آرماناش ت خوا

ـــاره دارد. برای پاره به آنچه ای از که در واقع اتفاق افتاد )آنچه که انجام دادند(، اش

شد( و برای پاره ساده )آنچه که انجام  ضی  ضی التزامی )آنچه اقدامات، زمان ما ای ما

ی ی این خطابهالعادهخاطر اهمیت فوقگیرد. بهشد( به کار میبایست انجام میکه می

 مناسبت نیست.نکات مهم آن بیی مختصر به مارکس، اشاره

ـــئله  ز تواند ای کارگر نمیپردازد؛ این که طبقهی دولت میمارکس ابتدا به مس

ستفاده کند و آن را در جهت منافع خود به کار گیرد؛  ضر و آماده ا ستگاه دولتی حا د

جای درهم شــکســتن این ماشــین های ســیاســی گذشــته بهی شــورشاین که همه

ـــاره میاو تکمیل آن کمک کردهحکومتی، به تقویت  ن کمو»کند به این که ند؛ و اش

ستقیم امپراتوریآنتی سرانجام کشف»، و «تز م ست که تحت لوای آن شدهشکل  ای ا

                                                      
۱ Karl Marx, (1977), The Civil War in France, in K. Marx and F. Engels, Selected 

Works, Vol. 2,... pp. 217-230. 

-۱33ی سوم، بخش سوم، صص ، خطابهنشر مرکز، ۱۸۷۱جنگ داخلی در فرانسه ی فارسی، باقر پرهام، ترجمه

۱۰۵  
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1871/jange-dakheli-

faranseh.pdf  
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جنجال » ی)در جای دیگری در مقاله«. شــود.رهایی اقتصــادی کار تدارک دیده می

 ام.(به بحث دولت پرداخته ۱«دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی

های مارکس به اقدامات کمون است. )تمام جا مربوط به اشارهبحث اصلی در این

ــوم، خطابه ــی بخش س ــوم مارکس در گفتاوردها از متن انگلیس جنگ داخلی در ی س
 شود از این قرارند: ترین اقداماتی که به آن اشاره می( مهمترجمه شده. فرانسه

ــهر که با رأی عمومی یالبته مردان  از ناحیه» ــورای ش های کمون از اعضــای ش

(، که همگی جوابگو و was formedشد )شدند، تشکیل میمختلف شهر انتخاب می

شدن بودند. ضا، کارگران و یا نمایندگ« »قابل فراخوانده  شناختهاکثریت اع ی دهشان 

یک نهاد کاری، نه پارلمانی،  (was to beکمون قرار بود )« »ی کارگر بودند.طبقه

ـــد. جای آن که عامل دولت مرکزی پلیس به« »ییعنی  هم زمان مجریه و مقننه، باش

اش محروم شد، و به عاملی مسئول برای کمون های سیاسیدرنگ از خصلتباشد، بی

های دولت نیز در مورد مقامات دیگر بخش« »دن، تبدیل شــد.با قابلیت فراخوانده شــ

 مزدهایبایست با دریافت از اعضای کمون به پایین، خدمات عمومی می«. »چنین بود
ـــود. کارگری ـــت(« ارائه ش ـــد: مارکس در مورد ارتش می )تأکید از مارکس اس نویس

شرّ ارتش خالص رو ممکن شد که در شرایط محاصره، از مقاومت پاریس صرفاً ازاین»

شـــده بود، و گارد ملی را که اکثرشـــان از کارگران بودند، جایگزین آن کرده بود. این 

ست به یک نهاد تبدیل میواقعیت، حال می شد. از این رو، اولین فرمان کمون لغو بای

ـــلح بود. مارکس در جای دیگر در همین خطابه  «ارتش و جایگزینی آن با مردم مس

بایست قطع شوند، های سرکوب دولتِ قدیم میضمن آن که اندام»کند که، تأکید می

ی خود را بر جامعه بایســت از مقامات غاصــبی که ســلطههای مشــروع آن میکارکرد

ـــئول در برابر جامعه واگذار گردد.تحمیل کرده ـــود، و به عامالن مس  «اند، گرفته ش

شاره می )ارتش « ی مادی سرکوبهانیرو»دنبال رها شدن از شرّ کند که بههمچنین ا

، یعنی قدرت کشــیشــان اقدام «نیروی معنوی ســرکوب»و پلیس(، کمون به براندازی 

( از استقالل قالبی... رهایی یابند. were to beی قضاییه قرار بود )مأموران قوه»کرد. 

ــان و قضــات، were to beی کارکنان بخش عمومی قرار بود )نظیر بقیه ( که دادرس

                                                      
۱ https://pecritique.com/2018/01/20/جنجال-دموکراسی-شورایی-در-مقابل-دمو/ 

https://pecritique.com/2018/01/20/جنجال-دموکراسی-شورایی-در-مقابل-دمو/
https://pecritique.com/2018/01/20/جنجال-دموکراسی-شورایی-در-مقابل-دمو/
https://pecritique.com/2018/01/20/جنجال-دموکراسی-شورایی-در-مقابل-دمو/
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 کند که قرار بود که مدلمارکس اشاره می« گو، و قابل فراخوانی باشند.انتخابی، پاسخ

ترین روستاها تا مراکز صنعتی بزرگ، پیاده شود. با کمون در سراسر فرانسه از کوچک

ــب به کمون، می ــاره به تغییرات منتس های ی انقالبکالم همهکمون، تکیه»گوید، اش

بابورژوایی، ییعنی  دولت کم نه، را  نه نابود کردن دو منبع عمده هزی ارتش  –ی هزی

نیز  (.«made…a realityواقعیت بخشـــید ) –دائمی و دســـتگاه کارمندی دولتی 

ــاره می ــه و کمون نماینده»کند که اگر اش ــالم جامعه فرانس ــر س ی واقعی تمام عناص

نابراین دولت ملی واقعی بود ) به (؛ هم زمان بهwasب به یک حکومت کارگری، و  مثا

شجاع رهایی کار، قاطعانه، بینعن سالم، « المللی نیز بود.وان مدافع  صر  )منظور از عنا

 بورژوازی بود.(دهقانان و خرده

در زمانی که کمون در جریان  ،۱۸۷۱آوریل  6ها، مارکس در عالوه بر این خطابه

راد ینوشت و به کموناردها ااش ای به ویلهلم لیبکنخت، همکار و همراه نزدیکنامهبود، 

سی»گرفت که  ست پاری شی از نجابت شک صیری که نا شان بود، اما تق صیر خود ها تق

شان بود. شروع جنگ داخلی، به تیاو می« بیش از حد سد آنها از ترس  صت نوی یر فر

بایســت به طرف ورســای دادند که نیروهای متخاصــم را متمرکز کند، حال آن که می

انتخابات کردند و فرصـــت زیادی را از کردند، و وقت زیادی را هم صـــرف حرکت می

ی )باید توجه داشــت که این ایراد به کموناردها در این مقطع از زاویه ۱دســت دادند.

 گیرد.(تری از کموناردها صورت میرادیکال

آوریـل بـه لودویـگ کوگلمـان، متفکر بزرگ  ۱۲ی چنـد روز بعـد در نـامـه

ـــیال ـــوس ـــد بینس ـــای ارش ل و از رهبران بعدی حزب الملدموکرات آلمان، از اعض

 ی قبلیدموکرات آلمان، تحســین از کمون را تکرار کرد؛ با عطف به نوشــتهســوســیال

در مورد ضرورت خفرد کردن دولت، نوشت این کاری  هجدهم برومر لویی بناپارتخود، 

ست که رفقای قهرمان ما در پاریس انجام می سین ا ضمن تح پذیری، انعطاف»دهند. 

ـــان را کموناردها، همان ایراد به عدم قاطعیت« و ظرفیت فداکاری ابتکار تاریخی، ش

ـــاره میبری ابهامکند. از جمله به نکتهطرح می  ی مرکزیکمیته»کند که انگیزی اش

                                                      
 آوریل مارکس به لیبکنخت 6ی نامه۱

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_06.htm 
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ـــتایش از « یگارد ملی  خیلی زود قدرت خود را به نفع کمون واگذار کرد. اما در س

ما از زمان قیام ژوئن در پاریس ترین اقدام حزب درخشان»نویسد که کمون کمون می

ـــی  ۱«بود. ۱۸۴۸در  خاص نه حزب  کارگری بود،  ما جنبش جهانی  )منظور از حزب 

 مربوط به مارکس.( 

ـــمن ایراد به کوگلمان به ۱۷ی باز چند روز بعد در نامه خاطر آوریل، مارکس ض

سه سد در پاریس، می ۱۸۴۹ی قیام کمون با تظاهرات مقای اریس، با مبارزات پ»که نوی

ــرمایهی کارگر از طبقهزدگی طبقهدل ــرمایهی س داری وارد فاز جدیدی دار و دولت س

شد، نقطه عطف جدیدی در مقیاس و اهمیت جهانی شده. هر آنچه که نتیجه ی کار با

ـــت آمده...به اش به کوگلمان هایبرخوردهای حمایتی مارکس از کمون در نامه ۲«دس

های ای بر مجموعه نامهبا نوشــتن مقدمه ۱۹۰۷در چنان صــریح بود که بعدها لنین 

ست سیا شبرد  شویکمارکس به کوگلمان، با هیجان زیاد برای پی ل ها در مقابهای بل

 ها استفاده کرد. مخالفان منشویک از آن

سالجالب توجه آن که در مجموعه نامه های های بعدی مارکس به کوگلمان در 

به مارکس بهی این دو، که رابطه ۱۸۷۴تا  ۱۸۷۲ ـــیفتگی و ارادت کوگلمان  رغم ش

س ای به کمون پاریترین اشارهخاطر اختالف بر سر استراتژی قطع شد، دیگر کوچکبه

 نیست.

ستِ کمون، در  شک سال بعد از  شته یک  تحت تأثیر کمون، در  ۱۸۷۲از این گذ

ت ، مارکس و انگلس نوشتند که با توجه به تحوالمانیفست کمونیستی جدید مقدمه

شده در مانیفست، در سال گذشته، ضمن آن که اصول کلی طرح ۲۵صورت گرفته در 

تحت »طرح شــده در بخش دوم، « اقدامات انقالبی»کلیت خود، کماکان صــحیح اند، 

ـــته، و بهبودهای بلند و غولتأثیر گام ـــنعت مدرن برداش ـــایی که ص هایی که در آس

رب عملی کسب شده در انقالب فوریه، ی کارگر صورت گرفته، و تجاسازماندهی طبقه

                                                      
 آوریل مارکس به کوگلمان ۱۲ی نامه ۱

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_12.htm 
 

 وگلمانآوریل مارکس به ک ۱۷نامه  ۲

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_17.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_12.htm
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به بال آن و مهمو  قدرت دن بار  یا برای اولین  تار که پرول جایی  پاریس،  تر در کمون 

اش کهنه شده ای جزئیاتسیاسی را به مدت دو ماه در دست گرفت، این برنامه در پاره

  ۱«است.

ــورای مرکزی بین ــالروز کمون نیز ش ــمیم گرفت بیاندر اولین س ای هیالملل تص

نویس آن را تهیه کند. مارکس نیز سه صادر کند و از مارکس درخواست کرد که پیش

ــالروز کمون پاریس» ــتایش « قطعنامه برای بزرگداشــت س تهیه کرد، که ازجمله با س

ــاره می ــود که فراوان از کمون اش ــکوهی که در »ش برپا  ۱۸۷۱مارس  ۱۸جنبش پرش

ــپیده ــد، س ــتش ــه از قید  دم انقالب اجتماعی عظیمی اس ــریت را برای همیش که بش

  ۲«حاکمیت طبقاتی رها خواهد ساخت.

طور کل نظر مارکس نسبت به کمون در دوران کمون، بعد از شکست کمون و به

سال آمیز بود. اما دهسال بعد از آن، حمایت سخی به دومال  ۱۸۸۱سال بعد، در  در پا

ــیالنوی ون هویس، از پایه ــوس لند، نظر کامالً متفاوتی در دموکرات هگذاران حزب س

 مورد کمون طرح کرد. 

سالی فوقاهمیت تاریخی این نامه ها پیش برای اولین العاده مهم، همانطور که 

ـــی مطرح کردم، مورد عالقه ی هیچ یک از جریانات چپ در جهان، بار آن را در فارس

ــت، قرار نگرفت. نامه ــخ باعم از رادیکال و یا رفرمیس ــش ی مارکس در پاس ه این پرس

رهبر هلندی بود که یک دولت ســوســیالیســتی که تازه بر ســر کار آمده، چه اقدامات 

ـــخ خود گذاری را برای تثبیت قدرت خود میقانون تواند انجام دهد؟ مارکس در پاس

سد، می صله، باید این که چه اقدامی در لحظه»نوی ی معینی در آینده، چه چیزی بالفا

ایط خاص تاریخی که عمل باید در آن انجام شــود، بســتگی انجام شــود، تماماً به شــر

ـــردرگمی دولتی که ناگهان با پیروزی مردم به روی کار آمده، لزومًا دارد... به عالوه، س

تی یک دولت سوسیالیس»... کند که اضافه می« یبا خود  ندارد.... 'سوسیالیستی'چیزی 

                                                      

 ،مانیفست کمونیست۱۸۷۲ی مقدمه۱ 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf p.4. 

 «قطعنامه برای بزرگداشت سالروز کمون پاریس»۲ 
K, Marx, F. Engels (1977), Selected Works, vol.2, Progress Publishers, p.287. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
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اند یافته باشد که بتوچنان توسعهآید، مگر آن که شرایط آندر یک کشور به وجود نمی

ـــله اقدامات الزم را به حد الزم برای مرعوب کردن توده ی بورژوازی به انجام بالفاص

آنگاه « دســت آورد.را برای عمل پایدار به –اولین خواســته  –رســاند، و وقت کافی 

اما کمون پاریس  ممکن اســت که شــما مرا به کمون پاریس رجوع دهید.»نویســد می

ــتثنایی بود، اکثریت کمون برک ــرایط اس ــهر در ش ــورش یک ش ــرفاً ش نار از آن که ص

ست نبودند و نمیهیچبه سیالی سو شند. با ذرهوجه  ستند با سلیم کمونتوان  ای عقل 

ـ ییعنی  تنها می ـ توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد 

سی بود... ستر شاره میو « چیزی که در آن زمان قابل د صادره بانک ا ِصرف م کند که 

سیار  ۱های ورسای پایان دهد و آن را به سازش وادارد.زنیتوانست به الففرانسه می ب

 اند.واضح است که تا چه حد این نظر با نظرات مارکس در دوران کمون با هم متفاوت

نکته این اســت که مواضــع مارکس در مورد کمون پاریس در ســه مقطع با هم 

وتند. قبل از تشکیل کمون نظری مخالف داشت، در جریان کمون و یکی دو سال متفا

ــمن طرح انتقاداتی از زاویه ــت آن، ض ــکس تر، کامالً از آن حمایت ی رادیکالبعد از ش

 سال بعد از آن نظری کامالً متفاوت و مغایر نظرات قبلی را مطرح نمود.کرد، و دهمی

شاهد همین تحوال ستیم. بهدر مورد انگلس نیز  ضع او با ت ه شباهت موا خاطر 

ست، و تنها به مارکس و تحوالت این نظریه شاره به موارد مختلف آن نی ها، نیازی به ا

ـــود. از جمله در چند مورد اکتفا می ـــت ببل دربارهدر نامه ۱۸۷۵ش ی ای به اوگوس

 تمام بحث دولت را باید کنار گذاشــت،»نویســد، موضــوع دولت تحت تأثیر کمون می

  ۲«ویژه پس از کمون، که دیگر دولت به معنی واقعی نبود.به

ـــه ۱۸۹۱ی انگلس در مقدمه ـــال بعد از کمون  ۲۰، که جنگ داخلی فرانس س

ضمن مرور تأییدآمیز نظرات مارکس در خطابه شد،  شته  و  المللهای مربوط به بیننو

داران بالنکی بودند، اکثرشان از هوا»نویسد که اعضای کمون ها، میای از آنتکرار پاره

ضو بینو اقلیتی از آن ستها که ع سیالی سو شان  شتر رفدار های طالملل بودند نیز بی

                                                      
۱ K. Marx, (1881), “Letter to Domela-Nieuwenhuis, February 22”, in K. Marx, F. 

Engels, Collected Works, vol. 46, pp. 65-67. 
۲ F. Engels, (1875), Letter to A. Bebel, 18 March, in V. I. Lenin, State and Revolution, 

in Collected Works, Vol. 25, pp. 413- 442  



 

 
 

 بازخوانی کمون پاریس 579

ــم علمی آلمان را  ــیالیس ــوس پرودون بودند. تنها گروه کوچکی تحت تأثیر وَیان که س

ر خاطدر این مقدمه او هم به کموناردها به« شناخت، به سوسیالیسم رسیده بودند.می

یش ب –بانک در دست کمون »گوید گیرد، و میورد بانک فرانسه ایراد میکوتاهی در م

ها را سرزنش ها و هم بالنکیستانگلس هم پرودونیست« از هزار گروگان ارزش داشت.

صولکند و میمی ست که زمانی که ا سکاندار میگوید این طنز تاریخ ا ند، شوگرایان 

  ۱کنند.است که تجویز می درست کاری را انجام می دهند که خالف اصولی

سه،مبارزهبر کتاب مارکس،  ۱۸۹۵ی انگلس در مقدمه  نیز به ی طبقاتی در فران

شاره میدوران کمون پاریس که قدرت به ست پرولتاریا افتاد ا یک »گوید، کند، و مید

ی ما، ثابت شد که حتی در آن زمان برقراری بار دیگر، بیست سال بعد از زمان نوشته

ـــیح« ی کارگر تا چه حد غیرممکن بود.طبقهحکومت  گونه دهد که چهمی او توض

ها حاصل داخلی کمون بین بالنکیستفرانسه، پاریس را تنها گذاشت، و به دعواهای بی

ـــت باید کردکدام نمیکه هیچ»ها )اقلیت(، )اکثریت( و پرودونیس ـــتند چه  ، «دانس

جهمی یداد بزرگ، انقالب انگیزی را در موی غمپردازد. انگلس نتی  ۱۸۴۸رد هر دو رو

ــه و کمون پاریس، طرح  ۱۸۷۱ای در چون هدیهای که همپیروزی»کند که، می فرانس

 ۲«ثمر بود.، بی۱۸۴۸ی گیرانهی غافلی حملهدست آمد، به همان اندازهبه

 

 

 ی مهم مارکس(الملل و کمون پاریس )مصاحبهبین

                                                      

 ی انگلس بر جنگ داخلی فرانسهمقدمه۱ 
K, Marx, F. Engels (1977), Selected Works, vol.2, pp. 185-186. 
۲ F. Engels, (1895), Introduction, The Class Struggle in France 1848 to 1850, 

MECW, Vol. 27, p.506-524, 

https://marxists.architexturez.net/archive/marx/works/1895/03/06.htm 



 سعید رهنما 580 

ل الملی فرانسوی بینرغم حضور اعضای شعبهطور که در باال اشاره شد، بههمان

طهدر کمون، بین یهالملل راب ـــر ما تبلیغات نش ـــت. ا با کمون داش های ی محدودی 

سوی بلکه اروپایی و امریکایی، تبلیغات زیادی برعلیه کمون بهبورژوایی، نه راه تنها فران

ـــود. در این زمینه انداخته بودند با این ادعا که از مرکز مرموزی از خارج هدایت می ش

ی بســیار مهمی با مصــاحبه ۱۸۷۱ی مارکس دو ماه بعد از ســقوط کمون در ژوییه

انجام داد. به علت اهمیت این مصاحبه، هم از نظر « نیویورک وفرلد»ی خبرنگار روزنامه

ـــکل»الملل و کمون، و هم از نظر آگاهی از دیدگاه مارکس در مورد ی بینرابطه « ش

 ای کارگری هر کشور، ذکرمباحث مهم آن ضروری است.همبارزاتی جنبش

سخ به ادعای  سخ میهای بینبودن فعالیت« مرموز»در پا دهد الملل، مارکس پا

که چیز مرموزی در کار نیست، جز رمز حماقت افرادی که منکر این هستند که تشکلِ 

شر میبین سناد آن منت ست و تمام ا شکل علنی و عمومی ا ضافشود. االملل یک ت ه و ا

کند چه بسـا این کارگران کند که اعضـای ما کارگران هسـتند. خبرنگار سـؤال میمی

توانید گوید نمیابزاری در دســـت یک انجمن مخفی باشـــند، و مارکس در جواب می

ــد، پس قیام اخیر پاریس چطور؟ مارکس چنین چیزی را ثابت کنید. خبرنگار می پرس

ــخ می ای در کار بوده، و یا آنچه که رخ داده آیا توطئه دهد اول باید ثابت کنید کهپاس

ای در کار بوده، مدرک ی برحق شرایط آن لحظه بوده است. حال اگر هم توطئهنتیجه

که  دهدالملل در آن نقش داشته، کجاست؟ خبرنگار پاسخ میشما دال بر این که بین

سیاری از اعضای بین شتبه این دلیل که ب ز ند. مارکس به طنالملل در کمون حضور دا

ها نیز کم نبود، ، چون تعداد آن«ها هم بودهی فراماسونپس توطئه»دهد که پاسخ می

ها هم در آن حضور داشتند. سپس اضافه ، چون کاتولیک«شاید پاپ هم دست داشته»

ـــت کارگران پاریس روی داد. پرتوانقیام پاریس به»کند که می ها الزاماً ترین آندس

ن الملل بودند. با ایشـــان عضـــو بینتریندانندگان آن بودند؛ اتفاقاً پرتوانرهبران و گر

سئول اَعمال آنهیچالملل بهحال بین ست.وجه م سؤال خبرنگار « ها نی سخ این  در پا

ست که بین صور این ا سخ میالملل از لندن هدایت میکه ت دهد که شود، مارکس پا

ــت که بین» ــاختار متمرکز دارد، حال آن که الماین یگفته  به آن معنی اس لل یک س

شکل سازمانی طوری طراحی شده که به انرژی و استقالل محلی بیشترین نقش داده 

ضافه می« شود.می ست. یک وجه دولت طبقههیچالملل بهکند که بیناو ا ی کارگر نی
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ستگی اتحادیه ست و نه یک نیروی کنترلهمب سؤال می« کننده.ای ا  ند کهکخبرنگار 

 یرهایی اقتصادی طبقه»دهد، این همبستگی با چه هدفی است، و مارکس پاسخ می

ضروری است که اهداف ما »کند که، اضافه می«. کارگر از طریق کسب قدرت سیاسی

شد که هر گونه فعالیت طبقهآن ی کارگر را دربر گیرد. یاما  تعیین این چنان فراگیر با

شرایط خاص به این معنهدف ست که خود را با نیازها برای  یک  –های یک بخش ی ا

ملل البین»کند که العاده مهم اشــاره میی فوقگاه به این نکتهآن« ملت، تطبیق دهد.
سی را دیکته نمی سیا د از )تأکی« طلبد.؛ تنها تعهد به اهداف را میکندشکل جنبش 

اند، مختلف متفاوتپردازد که این ترکیب در نقاط هایی میمن اســت.( و آنگاه به مثال

ستان که فعالیت سالمت»های مثالً در انگل سد، تر به نتیجه میسریع« آمیزم قیام »ر

  ۱، و برعکس در فرانسه...«آمیز استجنون

 لنین و کمون پاریس

ــیاســیای از آغاز فعالیتعنوان یک انقالبی حرفهلنین به اش تا زمانی که های س

به پاریس  قدرت بود، از کمون  نهعدر  یاد مینوان نمو بارزاتی  کرد، و در ی مطلوب م

سی مختلف از جنبه سیا ستمقاطع  سیا شبرد  های حزب های مختلف آن به نفع پی

نمود. از اولین برخوردهای او به کمون سخنرانی برای مهاجران سیاسی در استفاده می

له ۱۹۰۵ قا حت عنوان در ژنو بود. در م تاتور»ای ت ظایف دیک پاریس و و ی کمون 

منتشــر  ۱۹۰۵در  پرولتاریکه لنین ویراســتاری کرده بود و در نشــریه « دموکراتیک

آموزد که شرکت نمایندگان پرولتاریای این مقاله به ما می»شود که شده بود، اشاره می

ست در یک دولت انقالبی همراه با خرده سیالی صولی کامالً قابل سو بورژوازی، از نظر ا

کند. او ی حداقل حزب قلمداد میجهت با برنامهآن را هم و« قبول، بلکه الزامی اســت

ضافه می صادرههنگام تقلید از کمون پاریس، نه از خطاهای آن»کند که ا ی ها )عدم م

ی مشخص(، بلکه از اقدامات بانک فرانسه، عدم حمله به ورسای، و نداشتن یک برنامه

ون ی کماین واژه»کند که اضافه میاستفاده کرد. و « ها باید...آمیز آنعملی و موفقیت

                                                      
۱ R. Landor, (1871), “Interview with Karl Marx, the Head of L’Internationale”, New 

York World, in John Hicks and Robert Tucker, … pp. 72-79. 
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ـــعار ـــتفاده کنیم،... ما نباید کور کورانه ش ـــت که ما باید اس ها را تکرار های آننیس

 ۱«کنیم...

شاره می« به یاد کمون»ی در مقاله ۱۹۱۱در  شرط، حداقل، برای »کند که ا دو 

ـــت  ـــرفته،  –یک انقالب اجتماعی پیروزمند الزم اس ـــیار پیش و نیروهای مولد بس

ـــرایط بود. ۱۸۷۱حد کافی آماده. اما در پرولتاریایی به ـــه فاقد هر دوی این ش ، فرانس

سعهسرمایه سه تو شور داری فران سه در آن زمان عمدتاً یک ک ی کمی یافته بود و فران

ــکل از افزارمندان، دهقانان، مغازهخرده ــوی دیگر بورژوا )متش داران، و غیره( بود. از س

نداشت،... هیچ تشکل سیاسی پرولتری جدی، موجود نبود، هیچ حزب کارگری وجود 

ـــافه می« ها و جوامع تعاونی قوی هم در کار نبود.و اتحادیه کند اما آنچه که لنین اض

ـــاره به اقداماتِ مورد نظرِ کمون از  کمون فاقد آن بود، زمان بود. با این مقدمه، بااش

و « حداکثر حقوق معادل کارگر»، «جدایی دین از دولت»، «الغای ارتش دائمی»جمله 

مان کمون را غیره می ـــادی »پردازد، و در آخر آر ـــی و اقتص یاس ـــ مل س کا هایی  ر

۲کند.قلمداد می« زحمتکشان... جهان
 

دولت و پردازد، فصــل ســوم کتاب ترین آثار لنین که به بحث کمون میاز مهم
ی سوم مارکس ترین بخش خطابهقول مفصلی از همان معروفاست. وی با نقل انقالب

دســتگاه دولتی « درهم شــکســتن»در مورد اقدامات منتســب به کمون، به مفهوم 

شاره میمی شکل پردازد. لنین ا سی کامل»کند که چگونه کمون به  دون ، ب«تردموکرا

شکسته شد، و چگونه حکومت ارتش دائمی و با مقامات انتخابی، جایگزین دولتِ درهم

ی داد. در اینجا لنین با اشاره به تجربه« کراسی پرولتریدمو»بورژوازی جای خود را به 

 کند. )بایدکمون که با قاطعیت عمل نکرد، بر ضـــرورت ســـرکوب بورژوازی تأکید می

روسیه که دولت موقت  ۱۹۱۷ی توجه داشت که این کتاب درست بعد از انقالب فوریه

شده، و لنین ب شته  سر کار آمده، و قبل از انقالب اکتبر نو شویکبر  یتی ها را در موقعل

سی و طبقات دیگر ندارند. می سیا سب قدرت نیازی به دیگر جریانات  بیند که برای ک

ـــد، با عطف به جنبه۱۹۰۵حال آن که در  ـــاره ش ی دیگری از ، که در باال به آن اش

                                                      
۱ V. I. Lenin, (1905) Collected Works, Vol. 9, p. 141. 
۲ V. I. Lenin, (1911), Collected Works, Vol. 17, pp. 139-143 
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ضرورت و حتی الزامی بودن چنین همکاری تأکید میتجربه ا کرد.( لنین بی کمون بر 

ـــدند و در هر لحظه قابل »که  تأکید بر این ـــتثنا، انتخاب ش تمام مقامات، بدون اس

ـــطح های آنبرکناری بودند، حقوق ـــتمزد'ها به س «  کاهش یافت... 'های کارگراندس

شاره می ساده و آشکار، ضمن آن که وحدت کامل »کند که ا این اقدامات دموکراتیک 

ـــر می نان را میس کارگران و اکثریت دهقا نافع  ـــازد، همم بهس مان  به پفلی بین ز ثا م

سم عمل میسرمایه سیالی سو )در زیر به این برخورد باز خواهم گشت.( « کند.داری و 

لغو »کند، ی کمون طرح میی دیگری را که لنین در این مقطع با توجه به تجربهجنبه

ـــم ـــت که با عطف به مارکس، که کمون ترکیبی از قوه« پارلمانتاریس ی مجریه و اس

ـــم مقننه بود ـــوویت و حمله علیه طرفداران پارلمانتاریس ، از آن برای طراحی نظام س

 ۱کند.استفاده می

شویک( در زمینه، در کنگره۱۹۱۸در   ی حزب،ی تغییر برنامهی هفتم حزب )بل

شاره به مشکالت و ضعف  گوید کسیتأسیس شوروی، لنین میهای دولت تازهضمن ا

ـــت که یاین آن»، اما ها را انکار کندتواند این کمبودنمی چه که اهمیت دارد این اس

ی جهانی ســوســیالیســم دولت  واجد ارزش تاریخی اســت و گامی به جلو در توســعه

کمون پاریس موضوعی »گوید کند. میآنگاه آن را با کمون پاریس مقایسه می« است...

کمون کنند. ای، یآن هم  در یک شـــهر بود، بی آن که مردم بدانند چه میچند هفته

ـــانی که آن را خلق کردند، قابل درک نبود: آن ی دائمی مردمی ها با غریزهبرای کس

شده، کمون را خلق کردند، و هیچ یک از گروه سه آگاه بیدار  ستی فران سیالی سو های 

ـــه با آنلنین می« کنند.نبودند که چه می ها چون ما بر دوش کمون گوید در مقایس

ــتاده ــرایطی داپاریس ایس اه گآن«. کنیمدانیم که چه میوضــوح میبه»ریم که ایم، ش

قدرت سوویت نوع نوین دولتی است بدون بوروکراسی، بدون پلیس، »کند که اعالم می

شده،  سی نوین جایگزین  بدون ارتش دائمی، دولتی که در آن بورژوازی با یک دموکرا

 ۲«و...

                                                      
۱ V. I. Lenin, (1917), State and Revolution, Part 3, in Collected Works, Vol. 25, 413-

442,  

۲ V. I. Lenin, (1911), Collected Works, Vol. 27, pp. 132-133 
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 پلخانف، لنین، تروتسکی، کائوتسکی و...

ــاریس از آغــ هــای نظری رهبران مختلف از، بحــث داغی در جــدلکمون پ

ست سیالی سیه بود. سو شد، لنین مجموعه مکاتبات همانهای رو شاره  طور که قبالً ا

ای منتشــر و از آن بر علیه پلخانف اســتفاده با مقدمه ۱۹۰۷مارکس با کوگلمان را در 

رانسه البیون فکرد. پلخانف با عطف به اولین برخورد مارکس نسبت به هشدار او به انق

ست سیا سلحه برند، بر  ست به ا ستی خوکه نباید بر علیه دولت موقت د د های رفرمی

کرد، و لنین با تکیه به انتقاد بعدی مارکس به کموناردها که به ورسای حمله تأکید می

  ۱برد.های انقالبی خود را پیش مینکردند، سیاست

ضرورت وحدت دهقانان و ی رولنین با توجه به اهمیت دهقانان در جامعه سیه، 

شعار کارگران را طرح می را  «ی کارگر و دهقاناندیکتاتوری دموکراتیک طبقه»کرد و 

ی لنین با اشــاره به تجربه ۱۹۱۱عالوه همانطور که در باال اشــاره شــد، در ارائه داد. به

شرفته، و پرولتاریایی بهکمون، بر  سیار پی انقالب،  یحد کافی آماده برانیروهای مولد ب

شاره به کمون پاریس، تنها بر دیکتاتوری طبقه سکی اما با ا شت. تروت ی کارگر تکیه دا

ی نیروهای مولد را شرط توسعهعالوه او پیشبا جلب حمایت دهقانان تأکید داشت. به

سالگرد کمون در  سی و پنجمین  شت. وی در  سد، ای میدر مقاله ۱۹۰6قبول ندا نوی

ــوری که از نظر» ــادی عقب در کش ــور ماندهاقتص ــت، پرولتاریا زودتر از یک کش تر اس

هدایت امور را در 'یکمون  ۱۸۷۱تواند به قدرت برســد. در داری پیشــرفته میســرمایه

ـــت خود گرفت ـــافه می...« 'دس البته یک کمون  ۱۸۷۱کمون پاریس »کند که و اض

الیستی نقالب سوسیشرط اسوسیالیستی نبود... یاما  دیکتاتوری پرولتاریا را که پیش

ساخت. ست، بر قرار  سکی نیز به اقدامات کمون ازجمله تعیین حداکثر حقوق  ۲ا تروت

 کند. اشاره می« معادل مزد یک کارگر»

                                                      
۱ V. I. Lenin, (1907), Collected Works, Vol. 12, pp. 108-112 

۲ L. Trotsky, (1906), “Thirty-Five Years After: 1871-1906”, in Leon Trotsky on the 

Paris Commune… p. 12 



 

 
 

 بازخوانی کمون پاریس 585

اما دعوای اصــلی تروتســکی و لنین با کائوتســکی بود. کائوتســکی بعد از انقالب 

سال  ۱دیکتاتوری پرولتاریااکتبر، کتاب  شویک در انتقاد از ۱۹۱۸را در  شت، و بل ها نو

را  ۲انقالب پرولتری و کائوتســکی مرتدلنین هم در همان ســال در پاســخ به او کتاب 

را منتشر  3تروریسم و کمونیسم، کتاب ۱۹۱۸نوشت. کاتوتسکی در پاسخ به لنین در 

در اوج جنگ داخلی که خود فرماندهی ارتش ســرخ را  ۱۹۲۰نمود، و تروتســکی در 

شت، با همان عنوان  سمتدا سم و کمونی سخ داد. جالب آن روری سکی پا هر  کهبه کائوت

ـــه نفر با تکیه بر جنبه . کردندهای مختلفی از کمون پاریس بحث خود را طرح میس

های متعدد آنها در اینجا نیست، و های این سه کتابچه و دیگر نوشتهامکان مرور بحث

شاره می سیهتنها به چند نکته ا سکی انقالب رو از  مراتب قدرتمندتررا به شود. کائوت

کمون پاریس خواند، اما کمون را برتر از نظام سوویت قلمداد کرد، چرا که در آن تمام 

که در روســیه یک دســته از جریانات ســوســیالیســتی حضــور داشــتند، حال آن

ست سیالی ستسو سیالی سو گوید، تفاوت بین این دو ها را حذف کردند. میها، دیگر 

سته،  ست.برخورد دو »د سی و دیکتاتوری ا ساً متفاوت، یعنی دموکرا سا ن لنی «روش ا

ـــخ، از جمله به  ـــی بورژواییتفاوت»در پاس ـــی پرولتری با دموکراس «  های دموکراس

ی مارکس که کمون هم یک نهاد اجرایی و هم مقننه بود، پردازد و با اشاره به گفتهمی

سم بحث می شتهکند. یکی از نکات مهمی بر علیه پارلمانتاری سکی در نو های که تروت

سی برای رهبری و دیگرش در مورد کمون پاریس طرح می سیا کند، فقدان یک حزب 

اش به کوگلمان، که عالوه او با اشاره به نظر مارکس در نامههماهنگی تمام امور بود. به

ته بهکمی تدار خود را  یل داد، میی مرکزی اق به کمون تحو که طور زودرس  ید  گو

ـــربهمارکس نگ» هان وارد آوردن ض قانونی بودن عمل نبود، بلکه خوا به ران  ی مؤثر 

  ۴«ورسای بود.
                                                      
۱ K. Kautsky, (1918), The Dictatorship of the Proletariat, national Labour Press 

۲ V. I. Lenin, (1918), The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, in 

Collected Works, vol. 28 

3 K. Kautsky, (1920), Terrorism and Communism, 2010 Routledge. 

۴ L. Trotsky, (1919), “The Paris Commune and the Soviet Russia”, in Leon Trotsky 

on the Paris Commune… p. 37 
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در اینجا بحث بر ســـر تأیید یا رد این و یا آن نظر نیســـت، بلکه اشـــاره به این 

شاره به همهواقعیت است که سوسیالیست ی های روسیه )و دیگر کشورها که امکان ا

شــان، هریک با رجوع دادن به های متفاوتها در این نوشــته نیســت( با ســیاســتآن

 بردند. هایی از کمون پاریس یا منتسب به آن، مبارزات خود را پیش میجنبه

 ای از بازماندگان کموننظر پاره

صل ساگاره که مف شر کرد، برکنار از لی ترین جزییات کمون را در کتاب خود منت

نظرات خود را در مورد کمون در ای از رهبران کمون که جان ســـالم به در بردند، پاره

 شود.جا به سه نمونه اکتفا میتبعید منتشر کردند. در این

گوســتاو لففرانســه که بعد از شــارل بِلِه به ریاســت شــورای کمون رســید، بعد از 

ضعف بزرگ کمون در این »ی بسیار مهمی اشاره کرد. او نوشت نابودی کمون به نکته

ـــد، و چارهتواند هبود که نفهمید که نمی ای ندارد مزمان هم انقالبی و هم قانونی باش

ـــادره، و نتیجه«که یکی را انتخاب کند ی بانک برای کمون گیری کرد که عدم مص

  ۱بود.« ناپذیرای جبرانضربه»

 که در تاریخ کمونترین رهبران کارگری کمون در کتاب خود بنوا مالون، از مهم

شاره می شت، ا شیوهکند که از آتبعید نو ضای کمون به همان   یغاز معلوم بود که اع

جای تشخیص دالیل رویدادها بیشتر به همیشگی فرانسوی در رویارویی با رویدادها، به

صله شان میی آنبحث و خطابه و نگرانی از نتایج بالفا سد نویدادند. او میها تمایل ن

سیاری از اعضا، آموزش و تجربه» شتند. ب سی الزم را ندا سیا شت ی  البته باید توجه دا

ـــف بود که ی طبقهکه کمون اولین تجربه ـــیار جای تأس ی کارگر در قدرت بود... بس

شباع ۱۷۸۹ی انقالب کبیر یهای ژاکوبنی و متظاهرانهبیش از حد ازجنبه –اکثریت    ا

                                                      
۱ Eugene Lefrancais, in David. A. Shafer, … p.135 
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شــده و طبیعتاً تمایل بر این داشــت که واقعیات را نادیده انگارد. اما تقریباً همه اعضــا 

 ۱«عمیقی به مردم ستم دیده، و نفرت از بی عدالتی... داشتند.عشق 

کل، مهم ید، در لیو فران ئت رهبری کمون در تبع ـــیســـت در هی مارکس ترین 

کمون انقالب نوع جدیدی بود، چرا »...ای در زادگاهش در مجارستان نوشت، که نشریه

ــافه می« که یک انقالب کارگری بود. ــبه»کند که، اض ــیش و  ان، تهدیدرغم نفرین کش

به حاکم؛  قات  ـــخر طب خاطرهرغم انواع فراوان رنجتمس یدهها و م که ها، ا آل بزرگی 

ـــتم دیدگان را به پیروزی نهایی مدافعان کمون را به حرکت درآورد، تا روزی که س

 ۲«ی کارگر را فراهم آورد، رو به گسترش خواهد داشت.برساند و رهایی طبقه

 ژان ژورس

، ۱۸۸۵های فرانسه از ترین و تأثیرگذارترین سوسیالیستهژان ژورس، از برجست

ــد و تا زمانی که در  به خاطر مخالفت با جنگ به قتل  ۱۹۱۴زمانی که وارد مجلس ش

بل قا ید، یکی از  ـــ جهرس یک تو ترین نظرات را در مورد کمون مطرح کرد. ژورس، 

الملل، انسویَ بین، از رهبران بخش فر'بلوک چپ'سوسیالیست رادیکال، از پایه گذاران 

، در –ضمن رد دیکتاتوری پرولتاریا  --و از پیروان مارکس اومانیته، پایه گذار روزنامه 

ستقرار دیکتاتوری پرولتاریا را در  شعار ا زمانی که لنین با تعبیر خود از کمون پاریس، 

 کرد، تحلیل و درک متفاوتی از کمون ارائه داد. روسیه عنوان می

ـــ ۱۹۰۷او در  ـــالروز کمون پاریس در روزنامهدر س  اومانیتهی ی و پنجمین س

شت.  شده بود، نمی»نو ست جامعه را به طرزی رادیکال کمون حتی اگر برنده هم  توان

یت، نمی مالک ماعی کردن  هد. انقالب در اجت لهتغییر د یک حم تدارک  با  ند  ی توا

د جامعه، ابتدا بایی یک نظم نوین در ی حاکم سرهم بندی شود. ایدهناگهانی به طبقه

شد. طبقه سوخ کرده با صرف ی انقالبی باید از هر جهت آمادهدر اذهان مردمان ر ی ت

                                                      
۱ Benoit Malon, “The Third Defeat of the French Proletariat”, in Eugen Schulkind, 

… pp. 229-230 

۲ Leo Frankel, Workers’ Weekly, in Schulkind, … p. 241 
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ــاس برنامهقدرت و اداره ــد. همی امور جامعه بر اس چنین باید توافق جمع ی نوین باش

کمون برای این »گوید که بر این اساس، او می« عظیمی از مردم را... جلب کرده باشد.

ــن بود، رهبری بین انقالبیآل اجتماعیبزرگ آماده نبود. ایدهی وظیفه ری گاش ناروش

نامشـــخص، بین خرده هدف  با  گاه پرولتری  ید گاهی فردگرا، و د ید با د بورژوایی 

شده بود. سم دوپاره  سم و کمونی م العاده مهی فوقگاه به این نکتهژورس آن« پرودونی

د کشــیورســای پیروز شــده بود، طولی نمیحتی اگر کمون بر »گوید، پردازد، و میمی

صرفاً  که ناچار می سخ کشور به آن ی سه اعالم انتخابات کند، و پا سر فران سرا شد، در 

ی روســتاییان، جمهوری خوهان بورژوا در شــهرهای متوســط، و کارانهآرای محافظه

ــنعتی میبرنامه ــن و عاری از قدرت در مراکز بزرگ ص رس ژو« بود.های انقالبی ناروش

ه ها و عمل انقالب اجتماعی کتواند الگویی برای تاکتیککمون نمی»کند که تأکید می

شد... ست، با ست ۱«حتماً در پیش رو سیالی سو شانس پیروزی  ها از طریق از نظر او 

 انتخابات پارلمانی بیشتر بود. 

 کمون در جنبش های معاصر

شان در کمون پاریس از آن نظر که بیش از هر چیز، جنبشِ محروم ان و زحمتک

 هایی که پس از آن در جهانمقابل قدرتِ ستمگران بود، برکنار از تأثیر بر تمام انقالب

ستقیم الهام بخشِ اغلبِ جنبش های اجتماعی سر برآوردند، به ستقیم و غیر م طور م

ی شــصــت قرن های اواخر دههدوران معاصــر نیز بوده اســت. در خود فرانســه خیزش

ستم، حتی اعتر ضاتِ جلیقهبی ضر، بیا تأثیر از کمون پاریس نبوده و زردها در زمان حا

ست سی سیاری مارک ستند. ب شورشنی صر با تکیه به  شهری و های معا های محرومان 

یت یان، و اقل ـــجو نان، دانش ـــتی، ز ـــد نژادپرس بارزین ض جدید، م عامالن  ها، نقش 

 ای نیاز دارد. ی جداگانهها به نوشتهاند، که بررسی آنپردازی کردهنظریه

 کمون در هنرها

رویداد عظیم کمون طبیعتاً در هنرهای گوناگون انعکاس داشت و همچنان دارد، 

ی دشمنی با کمون و کموناردها ی آن بوده است. ادامههر چند نه در حدی که شایسته
                                                      
۱ Jean Jaures, L’Humanite, March 18th 1907, in Eugene Schulkind, …. pp.259-263 
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ـــبتاً محدود آن در هنر انعکاس یافت. همانطور که  ـــقوطِ کمون درتأثیر نس بعد از س

ود زمان بترین نقاشان فرانسوی همترین و معروفشاره شد، کمون با ظهور مهمتراپیش

صویر طبیعت پرداختند و با این حال به شتر به ت سیاری از آنان بی ستاو کوربه، ب جز گو

ــی نکردند. البته ادوار مانه با جمهوریخود را وارد درگیری ــیاس خواهان لیبرال های س

ازجمله تابلوی سنگر که در متن آمده  ۱داد.نشان میرابطه داشت، و به کمون سمپاتی 

ر ها دهای دیگری از نقاشان فرانسوی تهیه شد که تعدادی از آناز کارهای اوست. تابلو

شد، معروف شاره  سرود، نیز همانطور که قبال ا شعر و  ست. در  سرود متن آمده ا ترین 

 جهان، انترناسیونال، برآمده از کمون بود.

سترهای هنری انعکاس فراوانی  بعد از انقالب سیه، کمون در طراحی پو اکتبرِ رو

ــت. مهم ــنامهداش برتولت « روزهای کمون»ی ترین انعکاس کمون در تئاتر، در نمایش

ــتر با دیدی لنینی در  ــت تجلی یافت که بیش ــد و به زبان ۱۹۴۸برش ــته ش های نوش

 ۲بسیاری از جمله فارسی ترجمه شد.

ود که در پاســخ به خواســت و اقدام بنیانی کمون در طنز تلخ تاریخ کمون این ب

مورد لغو امتیازات کلیســا، با شــکســت کمون، ارتجاعِ به قدرت بازگشــته در همان 

صمیم  ۱۸ای در مون مارتر که قیام نقطه شده بود، ت سای آغاز  مارس بر علیه رژیم ور

سای عظیم  سا « ساکره کفر»بر بنای کلی ساختمان کلی  ۱۸۷۵از )قلب مقدس( گرفت؛ 

 های پاریس است.ترین بناآغاز شد، و هم اکنون یکی از پربیننده

 ضرورت تفکیک آرمان از واقعیت در ارزیابی کمون

ـــتهای واالی کمون، چه آنآرمان های کموناردها مطرح ها که در هیئت خواس

های بخش مارکس در بســـط نظریهی نظرات و یا الهامها که تأییدکنندهشـــد، چه آن

ها، نبود گیریی مســتقیم مردم در تصــمیماش بود روشــن اســت: مداخلهبخشیرهای

ــتگاه ــرکوب، جدایی دین از دولت، انتخابی بودن مقامات با حق فراخوانی و دس های س

                                                      
۱ John Milner, Art, War and Revolution in France, … p. 174 

 منتشر شد، و در اینترنت موجود است. ۱3۵۸ی فارسی توسط ف. ک. کاووسی، در ترجمه۲

https://www.iranidata.com/28430/برتولت برشت برشتر-برتولت-کمون-روزهای-کتاب-وددانل 
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ـــابه، از آن جملهحقوق ها در عمل چه کردند و چه اند. اما این که کموناردهای مش

 توانستند بکنند، امری متفاوت است. می

 ودیت زمانی و دیگر محدودیت هامحد

ــته ــت که کمون در اجرای خواس ــح اس های ها و اقدامات خود با محدودیتواض

فراوان مواجه بود؛ شــهر در حال جنگ، و از دو ســو در معرض خطر دشــمن داخلی و 

ـــرورت توزیع عادالنه با امکانات  ـــادی، ض خارجی بود. کمبودها، نبود امکانات اقتص

ها از کاریاختالف نظرهای داخلی، نبود رهبری واحد و ندانم محدود، از یک طرف، و

ترین محدودیت کمون بود. معموالً عمر سراسری طرف دیگر. زمان، در این میان بزرگ

ـــود، حال آن که اگر به دقت نگاه کنیم، ده روز اول از روز ذکر می ۷۲کمون  تا  ۱۸ش

ـــت که امور را در ی مرکزیِ گمارس هنوز کمون وجود ندارد، و کمیته ۲۸ ارد ملی اس

گیرند که دقیق نیسـت.( ماه آوریل، به دسـت دارد. )بسـیاری این دو را با هم یکی می

سای، مهم شروع عملیات نظامی ور ست در میان رغمِ  ست که کمون توان ترین ماهی ا

سازد. ها، پارههای دائمی واختالف نظرجر و بحث سی خود را عملی  سا ای از اقدامات ا

ت ی امنیل ماه مه با امنیتی شدن بیشتر اوضاع، کمون اختیارات خود را به کمیتهاز او

ـــای، کمیته ظامیِ ورس ـــروع تعرض ن با ش گذار کرد.  گارد ملی عمومی وا ی مرکزی 

صمیم ستقالنه ت صمیمگیری میم سه نهاد ت ن گیری و بدوکرد. در این مقطع در واقع 

ــت. از  ــای به  ماه مه که ۲۱هماهنگی با هم وجود داش ــریِ ارتش ورس ــراس با ورودِ س

یافته وجود ندارد. در شــود، عمالً کمون به معنی ســازمانها شــروع میعامپاریس قتل

ست سیاری از خوا شرایطی ب شود، و پارههای کمون نمیچنین  ست عملی  ای از توان

 ها اصوالً در آن شرایط عملی نبود. آن

 آنچه که در عمل انجام شد

ــناد تاریخی کمون و پژوهشدر بخش دوم با ت ــیل زیاد و با عطف به اس های فص

ست شدن خوا شدن و ن سرشناس چپ، به عملی  شد. )برای تاریخی مورخانِ  شاره  ها ا

شاره میجزییات و منابع هر یک از مواردی که در زیر به آن سمتها ا های شود، به ق

 ساختار کمون و اقدامات کمون در بخش دوم مراجعه کنید.(
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شت که بخواهد یا د الغای ارتش، کمون کوچکدر مور ترین کنترلی بر ارتش ندا

سارتِ قوای  بتواند آن را ملغی کند؛ قسمت اعظم سربازان و افسران ارتش فرانسه در ا

ــتند. همین ارتش بود که پس از  ــای قرار داش پروس بودند، و مابقی تحت فرمان ورس

سارتِ حقارت شدن از ا سرانی  --آمیزش رها  شراف و بورژوا با اف که همگی به طبقات ا

با نفرتی  --کار بودند وابسته بودند، و سربازانی که تماماً متشکل از روستاییان محافظه

ترین شکلی کموناردها ی آن داشتند، به وحشیانهخواهانههای ترقیکه از کمون و ایده

ی در مورد لغو سربازگیرای تبدیل کردند. عام و پاریس را به ویرانهشان را قتلو کودکان

شت، چنین کاری در اقتدار آن نبود.  اجباری نیز از آنجا که کمون کنترلی بر ارتش ندا

صویب قانون، به شته، چند روز بعد از ت سای، از آن گذ شروع حمالت نظامی ور دنبال 

کمون ناچار شـــد در هفتم آوریل برای تقویت گارد ملی، فرمان ســـربازگیری عمومی 

ر مورد پلیس، البته پرفکتور پلیس رسماً منحل اعالم شد، اما با تغییر نام صادر کند. د

ای از کارگران، اصــناف و روشــنفکران، همان پرفکتور، و با اســتخدام پاره -آن به اکس

نهاد با حذف امتیازات ســیاســی و اخراج کادرهای آن، به کار ادامه داد. )مارکس هم 

اه دستگ« خفرد کردن»که البته برخالف تصور رایج،  خود تلویحاً به این امر اشاره دارد،

ی سوم، به ضرورت دولت، به معنی حذف کامل نهاد دولتی نبود. مارکس نیز در خطابه

 «واگذاری آن به افراد منتخب و مسئول»ها و این دستگاه« های مشروعحفظِ کارکرد»

 کند.(اشاره می

نار از مات، برک قا مام م خابی بودن ت بات  در مورد انت خا ته»انت ی مرکزی کمی

صره مربوط می« های مراقبت نواحیکمیته ی مرکزی کمیته»شد، و که به دوران محا

ـــت، در انتخابات کمون، تنها که آن هم به دوران قبل از کمون باز می« گارد ملی گش

شکیل می« شورای کمون»نوعی ی پاریس که بهناحیه ۲۰نماینده در  ۹6 دادند، و را ت

شدند )یکشهرد ۲۰ سوی مردم این نواحی انتخاب  ستقیماً از  سوم ار این نواحی م

ــیون اجراییِ و نفه  ــرکت نکردند.( کمیس ــورای کمون ش نمایندگان نواحی هرگز در ش

سوی  سوی مردم که از  صی که عمالً گردانندگان کمون بودند، نه از  ص سیون تخ کمی

 اتفاق نیفتاد )مارکس نیز شورا منصوب شدند. انتخاب پلیس و دادرسان و قضات هرگز

ـــی التزامی در مورد آن تر برد.( از آن مهمبه کار می –قرار بر این بود  –ها فعل ماض
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سیون اجرایی» ستقل از «کمی ستگاه رهبری کمون بود، م شکل از هفت نفر، که د ، مت

ها انتخاب شد و زمانی که ناکارآمدی آن مشخص شد، کمیسیون نمایندگان کمیسیون

سیونجدیدی مر های کب از یک نماینده )در این معنی معادل وزیر( از هر یک از کمی

از  ترکردند از آن پرهیز کنند.( مهمگانه ایجاد شد. )نوعی هیأت وزیران که سعی مینفه

جاد  گام ای که هن ته»آن  یت عمومیکمی که کمون « ی امن کل از پنج نفر(  ـــ )متش

مردمی در کار نبود. زمانی هم که اقلیت  اختیارات خود را به آن واگذار کرد، هیچ رأی

ها( اعتراض کردند که کمون چنین حقی را ندارد، نمایندگان شورا )عمدتاً پرودونیست

ـــیون ـــاخت. در موردِ حق فراخوانی نیز اکثریت، آنها را از ورود به کمیس ها محروم س

یامد. چندین برکناری عمدتاً از فرما ـــتی برای آن پیش ن ندهان هرگز، مورد و فرص

ت، ی امنینظامی اتفاق افتاد، اما نه از سوی مردم، بلکه از سوی کمیسیون ها و کمیته

 و در یک مورد هم یک نماینده زندانی شد.

در مورد حداکثر حقوق در حد مزدهای کارگری، بر اســـاس آمارهای نیروی کار 

ــاالنه ــط حقوق س ــد، ی یک کارگر که تمامآن زمان، متوس  ۱۵۰۰وقت کار کرده باش

نک بود. کمون حداکثر حقوق به اجرا  6۰۰۰ها را فرا نک تعیین کرده بود، و آن را  فرا

 گذاشت. 

ـــرفاً کارگری نبود. در میان نمایندگان عالوه بر هیچترکیب کمون نیز به وجه ص

ی متوســط جدید، از اصــناف بورژوازی ســنتی و طبقهکارگر، اقشــار مختلف خرده ۲۴

سابدار، مهندس، سیون گرفته تا ح شتند. در کمی شک و غیره وجود دا های معمار، پز

. ی متوسط بودندویژه طبقهاجرایی هیچ کارگری حضور نداشت و همه از دیگر اقشار به

ـــیون ندگان کمیس مای مالون ن کل و  ها فران ند. تن ها )عمالً وزرا( همه غیرکارگری بود

 ی کارگری داشتند. سابقه

 ناپذیرخطاهای جبران

ــــتاختالفـات ایـد ــــتئولوژیـک بین بالنکیس هـا و معـدودی هـا، پرودونیس

ست سیالی ستسو سیا شبرد  ست، پی سی شخص را در قالب ها و برنامههای مارک های م

شکل میامکانات و محدودیت ی اجرای هایی در نحوهسو تندرویساخت. از یکها، م

ستپاره سیا سا و جدایی مای  سیار درست از جمله کوتاه کردن دست کلی  ذهبهای ب



 

 
 

 بازخوانی کمون پاریس 593

شی از مردم به شد بخ سبب  صورت گرفت، که  های کارگری را ویژه در محلهاز دولت 

های بیش از حد وجود داشــت کاریدر مقابل کمون قرار دهد. از ســوی دیگر مالحظه

ه درسـتی بناپذیری انجامید. همه، از مارکس گرفته تا دیگران بهکه به خطاهای جبران

شاره کردهکاریاین مالحظه شمها ا سای ترین آنگیراند، که چ شروی به ور ها، عدم پی

تر از قوای تحت فرمان دولت موقت بود، و در همان لحظات اول که قوای کمون قوی

 ی بانک فرانسه بود. تر عدم مصادرهاز آن مهم

ست که اگر این دو خطا  سی این دو خطای بزرگ کمون، فرض بر این نی در برر

ست بهنبود کمون می شمنان را برکند. در هر دو مورد، تنتوان شرّ د شود و  هایی برنده 

توانست مطرح باشد. در مورد اول، یعنی حمله به به دشمن می« سازش»تنها تحمیل 

ست دولت موقت، به این معنی نبود که کمون می شک سای و  سمارک را ور ست بی توان

سه اخراج کند، آلزاس و لورن  ست دهد، قوای پروس را از فران شک را پس بگیرد و هم 

مان تازه ه پارهغرامتی هم نپردازد.  که  ها مطرح میطور  نارد مال ای کمو ند، احت کرد

شت که به محض حمله سای زیادی دا سماً به نفع ور سمارک ر سای، بی ی کمون به ور

وارد جنگ با کمون شــود، و کمون در رویارویی با ارتش منظم و کارآمد پروس زودتر 

صادرهشد. در مورد دنابود می شخصوم، م سازش م سه، امکان تحمیل  تر ی بانک فران

ــت، و همانطور که مارکس به ــادرهاس ــاره کرد، با مص ــتی اش ی بانک و میلیاردها درس

راحتی وادار به سازش کند، یر را بهتوانست حکومت تیفرانک موجود در آن، کمون می

 و سرانجامِ دیگری را برای کمون رقم زند. 

ی برخورد کمون به عموالً چندان به آن پرداخته نشــده، نحوهمورد دیگری که م

ماعی یکاجت مالکیت بود. از  بهکردنرنکردن  ـــو  بهس ـــتی  ماعیدرس کردن جای اجت

ــایل تولید، تعاونیعجوالنه ــوی دیگر برخورد ی وس های کارگری ایجاد کردند. اما از س

ـــیار محافظه ده در پاریس در پیش گرفته دارانِ باقی مانای در مقابل کارخانهکارانهبس

توانست انقالب اجتماعی به راه اندازد. شد. واقعیت آن است که کمون در آن زمان نمی

، ۱۸۴۸یر، سوسیالیست پرودونیست برجسته، از بازماندگان انقالب ژان باتیست میلی

شاره دارد، همان زمان به درستی گفته که مارکس هم به اعدام او توسط دولت موقت ا

شده»که  بود ست. «ناقوس انقالب اجتماعی هنوز نواخته ن سیده ا ، یعنی زمانش فرانر
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ــت ؛ این که کمون حتی اگر پیروز عالوه، نکتهبه ی مهم ژان ژورس را باید در نظر داش

سه انجام میشد، میهم می داد، و با توجه به اکثریت بایست انتخابات را در سطح فران

شت. کار فرجمعیت دهقانی و محافظه سی برای حفظ قدرت ندا شان سه در آن زمان،  ان

ـــکل دیگری اگر هم می ـــتان ش ـــت بدون حمایت اکثریت حکومت کند، داس خواس

 گرفت.می

باال، چیزی از اعتبار و اهمیت کمون نمیمجموعه کاهد. کمون در آن ی نکات 

شکار به مقابله پرداخزمان دالورانه با دولت موقت ارتجاعی، محافظه ساز ت، و در کار و 

صویری از جامعه شت. عمر کوتاه خود ت شر را به نمایش گذا ی آینده با آرمان رهایی ب

ـــی و ارزیابی این رویداد مهم تاریخی، همانطور که در آغاز این مجموعه  اما در بررس

ــد، هدف عمده باید درس ــاره ش ــد که از موفقیتاش ــتهایی باش ــکس های آن ها و ش

 توان گرفت. می

 گیریجای نتیجهبه

شاره  سالگرد کمون پاریس، همانطور که در آغاز این مطلب ا صدوپنجاهمین  در 

ــد، این رویداد بی ــطح ایدهش ــطوح مختلف ارزیابی کرد؛ در س  آلی ونظیر را باید در س

شت تمام نهاد سان؛ انقالبی که قصد دا ها آرمانی، رویدادی بود نمایانگر امکان رهایی ان

لوژیک را اعم از ارتش، پلیس، دستگاه دولت، کلیسا، و... های سرکوب و ایدئوو دستگاه

را برچیده، و امکان دهد که مردم به شــکل خودگردان و از طریق فرســتادگانی که هر 

ــتمزد ــتقیماً اداره کنند؛ حقوق و دس ها چندان لحظه قابل تغییرند، امور جامعه را مس

ــوری از جامعه ــویر و تص ــد، و... آرمان کمون تص ــر، دور از ی آیندهمتفاوت نباش ی بش

 یها، را نشان داد. اما در سطح عملی، نه تنها در آن لحظهاستثمار و سرشار از خالقیت

ستقرار  شرایط ا شت، حتی امروز هم هنوز  شانس موفقیت ندا شهر  تاریخی و در آن 

 چنین نظامی در جهان موجود نیست. 

ی عمل بپوشاند، مههایی که کمون در عمر کوتاهش کوشید جارسیدن به آرمان

شت. از مهمشرطپیش شرطهای عینی و ذهنی فراوانی دا های ذهنی آن، ترین پیش 

ـــارکت فعاالنه در  ـــهروندان به امکان تحقق چنین آرمانی و مش باورمندی اکثریت ش

یابی به آن است. تا آن زمان راه درازی در پیش است، و چپ سوسیالیست جهت دست
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شبه سازماندهی را هم اکنون میجای این توهم که این  توجه تواند در همه جا، بیکل 

قهبه ویژگی یدههای محلی و منط که آن را ا کار گیرد، بهتر آن اســـت  به  آلی ای 

ـــتافتخارآمیز بداند و با توجه به ویژگی یابی به ها و واقعیات هر جامعه، در جهت دس

رد. شــاید انســانِ آگاه نیازی به های متهورانه، اما ســنجیده و عملی، برداها، گامآلایده

صائب اجتماعی، درک دالیل و عامالن، و  سائل و م شد. آگاهی از م شته با سطوره ندا ا

کند. معنا میها، نیاز به قهرمان، اسطوره و الگو را بیرفت از آنهای برونجستجوی راه

ش سائل و م سئولیت، برای غلبه بر م ساس م سان آگاه با تکیه بر عقالنیت واح الت کان

رسانی ها برای آگاهیها و حماسهشود. اما همزمان اسطورهی خود وارد عمل میجامعه

های دروغینی که در خدمت تداوم قدرت ها و حماســهبه انبوه کســانی که در اســطوره

ــتند، غوطه ــد مردمی هس ــتی غیر عقالنی و ض ــان دادن این که زیس ورند، و برای نش

های چپ، ســت. با این حال قهرمانان و اســطورهدیگرگونه نیز ممکن اســت، ضــروری ا

ـــتند، و بیهرگز معجزه ـــرایط عینی و مشـــخص، تحقق گر نبوده و نیس به ش توجه 

ست. چپ میآرمان ی کمون ببالد و از تواند و باید به تجربههای آنان ممکن نبوده و نی

  های آرمانی خود استفاده کند.آن برای پیشبردِ سیاست
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سالگی تولد رزا لوکزامبورگ این سوسیالیست  ۱۵۰سالگرد  ۲۰۲۱پنجم مارس 

آلمان است. سهم لوکزامبورگ در پیشبرد  -انقالبی بزرگِ جنبش کارگری لهستان 

 قدر گسترده استداری آنی سرمایههای سوسیالیستی و درمبارزه برای جایگزینایده

جا توان حقّ مطلب را ادا کرد. در نتیجه، من در اینی کوتاه نمیکه در یک نوشته

ی سهم او در پیشبرد عوض دربارهتوانم تصویر کلی و جامعی به دست بدهم. بهنمی

کنم و همین طور چند پیشنهاد هم در نقد اقتصاد سیاسی مارکسی نکاتی را مطرح می

 هایش ارایه خواهم داد.بعضی از نوشته

ی آثار لوکزامبورگ به زبان آلمانی در دسترس بود و اخیراً مجموعه ۱۹۷۰ی از دهه

جلد منتشر  ۱۴مجموعه آثارش به انگلیسی به ویراستاری پیتر یودیس )هیودیس( در 

د ذکر کر 3۵6ی همبستگی ای که در نشریهطور که یودیس در مقالهشده است. همان

های اقتصادی خود نشان داد با توجه به زمان، توجه و دقتی که او در پیشبرد نوشته»

به نظرم منطقی است که مجموعه آثار او را با سهم او در پیشبرد اقتصاد مارکسی آغاز 

 «.اندصفحه است که در دو مجلد تنظیم شده ۱۲۰۰ها هم حداقل کنیم و این نوشته

سه کتاب منتشرشده و کتاب  -است  گ منتشر شدهچهار کتابی که از لوکزامبور

ی عهتوس»ی تئوری اقتصادی هستند: همه درباره -گاه تکمیل نشدتری که هیچعظیم

ای بر اقتصاد مقدمه»و « آنتی کریتیک»، «انباشت سرمایه»، «صنعتی در لهستان

ین ه در اکار بگیرید لوکزامبورگ اقتصاددان قَدَری بود کهر معیاری که به«. سیاسی

اب است و در این کت« انباشت سرمایه»ترین کتاب او عرصه لیاقت بسیار داشت. معروف

درآلمان  دموکراسیرهبران سوسیال –به رد نظریات رفرمیستی برنشتاین و کائوتسکی 

نخواهد کرد و همین طور تئوری رودولف « سقوط»داری پرداخت که سرمایه -

توانند داری مالی میکه مدعی بود انحصار و سرمایه -مارکسیست اتریشی  -هیلفردینگ 

 به فرایند انباشت سرمایه اندکی ثبات بدهند. 

ها شناخته شده است لوکزامبورگ کوشید در طور که در میان مارکسیستهمان

داری گرایشی ذاتی وجود دارد که از توانایی کتاب خود نشان بدهد که در انباشت سرمایه

دهد کاالها و خدمات تولیدشده فزونی بگیرد. به نظر او، این نشان میبازارها برای خرید 

طور هم خواهد شد. بعالوه، این امر تواند گرفتار بحران شود و اینداری میکه سرمایه
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 دهد. برای اجتناب از تولیدطلبی امپریالیستی را هم توضیح میدر عین حال گسترش

برای یافتن بازارهای خارجی و یافتن خریداران داری ناچار است مازاد در داخل، سرمایه

داری در جهان های غیرسرمایهکند به جستجو در بخشچه که تولید میتازه برای آن

ها کافی نیست و او در ی بحرانبپردازد. او اعتقاد داشت که تحلیل مارکس درباره

ز این نکته های بازتولید سخن گفت اوقتی از طرح« سرمایه»اش در جلد دوم بررسی

نسبت تقاضایی که هست )هم از داری بهغفلت کرد. یعنی تولید مازاد کاالهای سرمایه

داری را داران و هم از سوی کارگران در کشورهای امپریالیستی( سرمایهسوی سرمایه

 داریهای غیر سرمایهکند تا این تقاضا را درمیان روستاییان در مستعمرهمجبور می

د پردازان بزرگ را به چالش بکشمبورگ از این که مارکس یا دیگر نظریهپیدا کند. لوکزا

 مارکسیسم شامل»گیرد ابایی نداشت. همان گونه که در آنتی کریتیک نتیجه می

ها بدهند که توده "تخصص"تعدادی از اشخاص نیست که خودشان به خودشان جواز 

انند آن چه که در مذاهب ناموفق باید در برابر آنها تعظیم کرده همه چیز را بپذیرند هم

ی جهان است و باید همیشه به گیرد. مارکسیسم دورنمایی انقالبی دربارهانجام می

ی آن تنها در برخورد روشنفکران در های تازه باشد... نیروی زندهدنبال دانش و نوآوری

 «.ظ شودتواند حفآید میفرایند انتقاد از خود و در میان رعدوبرقی که از تاریخ می

توانم به چند مقاله ی تزهای لوکزامبورگ چند انتقاد مؤثر وجود دارد. میدرباره

 گویند:تفصیل از این انتقادها سخن میاشاره کنم که به

ی تقابل نظری هنری گروسمان و رزا هوف در بحث دربارهی کارل الدنمقاله

 داریهای سرمایهلوکزامبورگ در مورد بحران

 ی امپریالیسم از نظر گروسماندربارهی ریک کان مقاله

ی ملی از نظر ها و مسألهی علم اقتصاد، بحرانی مارتین توماس دربارهمقاله

 لوکزامبورگ

 ی کارگری امپریالیسم مدرن و طبقهی سیمون موهان دربارهمقاله

 

ی بحران از آنِ هنری به باور من مؤثرترین انتقاد از تئوری لوکزامبورگ درباره

داند. گراسمان با لوکزامبورگ مبورگ را میگراسمان است. گراسمان قدر کارهای لوکزا

داری به بحران خاطر گرایش نظام سرمایهموافق است که گسترش امپریالیستی به

https://imhojournal.org/articles/henryk-grossmann-vs-rosa-luxemburg-causes-meaning-economic-crises-not-just-history-karel-ludenhoff/
https://imhojournal.org/articles/henryk-grossmann-vs-rosa-luxemburg-causes-meaning-economic-crises-not-just-history-karel-ludenhoff/
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2017/07/henryk_grossman_on_imperialism.pdf
https://www.workersliberty.org/story/2019-01-16/luxemburg-economics-crises-and-national-question
https://www.workersliberty.org/story/2019-01-16/luxemburg-economics-crises-and-national-question
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/06/29/modern-imperialism-and-the-working-class/
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جا تفاوت داشت که امپریالیسم را عاملی اقتصادی است. ولی او با لوکزامبورگ در این

نبال دارد به د تواند گرایش نزولی نرخ سود را جبران کند نه این که نیازداند که میمی

ند با کننده در پیوبازار برای تولیدات اضافی خود باشد. امپریالیسم درواقع عامل خنثی

داری، یعنی گرایش نرخ سودآوری به تولید سرمایه« سقوط»ترین عامل بحران و عمده

 کاهش در گذر زمان است. 

 ر کتابی امپریالیسم انتقاد داشت. دلنین هم به توضیح لوکزامبورگ درباره

داری آمد نیاز سرمایهگوید که امپریالیسم پیی امپریالیسم، لنین میاش دربارهمعروف

اری دکه در شماری از کشورها سرمایه»شود جا ناشی میبه صدور سرمایه است که از این

ی بخش کشاورزی و فقر ماندهبیش از حد قوام یافته است )به خاطر وضعیت عقب

«. گذاری پیدا بکندهای سودآور برای سرمایهتواند زمینهنمیسرمایه »ها( و توده

گذاری سودآور های سرمایهچرا درکشورهای مبداء فرصت»گراسمان از لنین فراتر رفت 

داری مدرن قدمت وجود ندارد. واقعیت این است که صادرات سرمایه به قدر سرمایه

ر توضیح نقشی که سرمایه د ی علمی توضیح این واقعیت است و درنتیجه،دارد. وظیفه

 «کندداری ایفا میسازوکار تولید سرمایه

 -لوکزامبورگ که کتاب سرمایه را خوانده بود از قانون سودآوری مارکس بااطالع بود

ی گروندریسه در دسترس او ی سرمایه و مجموعههای مارکس دربارهالبته یادداشت

، کند. برای لوکزامبورگداری رد میسرمایهنبود. ولی او این قانون را برای توضیح بحران 

این قانون برای درازمدت خوب است. درواقع آن قدر درازمدت که وقتی در کتاب آنتی 

ز زمانی هنو»نویسد دهد میخود پاسخ می« انباشت سرمایه»کریتیک به انتقاد از کتاب 

وط کند به آن داری به خاطر نرخ نزولی سودآوری سقمانده که باید بگذرد تا سرمایه

 «زمان هنوز خیلی مانده است

ای مربوط به زمان از نگاه بشر بود نه ولی از نگاه مارکس قانون سودآوری مقوله

وقتی آدام اسمیت کاهش در نرخ سود را با مازاد »شناسی زمان مربوط به اعصار زمین

ط د که غلگویدهد دارد از یک اثر دائمی سخن میسرمایه، انباشت سرمایه، توضیح می

هایی ها مقولهتولید و بحراناست. درمقابل این توضیح، مازاد گذرای سرمایه، اضافه

 های ارزش اضافی(های)نظریه« اند. بحران دائمی وجود نداردمتفاوت



 ی احمد سیفمایکل رابرتز ر ترجمه 600 

ترین قانون مارکس در اقتصاد سیاسی، از سوی ی ردّ مهمپیتر یودیس درباره

ه چه کمتر شناختآن»ر ایمیلی به من نوشت سنجی جالبی دارد. او دلوکزامبورگ نکته

شده این است که لوکزامبورگ در پاسخ به چه کسی ارتباط قانون سودآوری به بحران 

در  «انباشت سرمایه»ی نامی بود که دربارهی بیآن شخص، نویسنده« را رد کرده است

 مطلبی نوشته بود. چند سال پیش Dresdener Volkszeitungدر  ۲۰۱3ژانویه 

کردم فهمیدم که نویسنده میران های لوکزامبورگ را ویراستاری میکه داشتم نامه

ها به بوندیست ۱۸۹۸به دنیا آمد و درسال  ۱۸۸۰عیساکویچ نخیمسون بود که در 

Bundists دانان آن درآمد. ترین اقتصاد سیاسیپیوست و به صورت یکی از بزرگ

لی در زمان خود حضور چشمگیری داشت. آورد واگرچه امروز کسی او را به یاد نمی

از مکاتبات لوکزامبورگ روشن است که از انتقاد نخیمسون »دهد یودیس ادامه می

شدت دلگیر شده بود و بسیار جالب است چون در میان منتقدان او تنها کسی بود به

ه بود. تی سود به او ایراد گرفی غفلت از قانون مارکس دربارهکه به لوکزامبورگ از زاویه

خیلی بد است »نویسد ، می۱۹۱3ی ای به فرانس مهرینگ در فوریهلوکزامبورگ در نامه

ترین شود ولی درنهایت، این بزرگبرای نخیمسون که این سیلی به صورت او نواخته می

. به نظر «گویی بشودتواند نصیب این آدم رذل و متخصص پریشانافتخاری است که می

 ی این اقتصاددان بوندیست بود. ای دربارهنجیدهرسد این داوری نسمی

که در اختیار دولت  Freikorpراستی فرای کورپ نظامیان دستشبه

رزا لوکزامبورگ را به قتل رساندند.  ۱۹۱۹دموکرات بودند در قیام سال سوسیال

کشت. هردو  NKVDپلیس مخفی استالین  ۱۹3۸نخیمسون را هم درسال 

لی به کردند وانقالبی بودند که برای سوسیالیسم مبارزه میاقتصاددان، جنگجویانی 

 دست نیروهایی متفاوت به قتل رسیدند. 

 

 اصل مقاله را دراین پیوند بخوانید:
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/03/06/luxemb

urg-150ر 

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2021/03/06/luxemburg-150/
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/03/06/luxemburg-150/
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